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1 Ten geleide 

Dit jaarverslag beschrijft een uiterst actief en succesvol jaar in de geschiedenis van de WD. 
Het jaar begon al direct zinderend met de viering van het 50-jarige bestaan van de WO in 
Amsterdam. Daarna volgde een algemene vergadering te Papendal, waarin de partij een 
duidelijk signaal gaf dat een sociaal gezicht onderdeel is van het liberalisme en dat dit zijn 
weerslag dient te hebben in het WO-partijprogramma. Een geoliede campagne ging 
vervolgens van gang over het gehele land, grote avonden met een mengeling van politiek en 
entertainment, maar ook lokaal canvassen en een kraampje op de markt. De 
gemeenteraadsverkiezingen leverden 213 nieuwe raadszetels op, bij de Tweede
Kamerverkiezing steeg de WO zelfs naar 38 zetels. 

Maar ook op andere terreinen werd flink aan de weg getimmerd. Zomaar een greep hieruit: 
De Haya van Somerenstichting begon met het traject van kadercursussen (Kaderschool), 
een reeks van samenhangende en opeenvolgende cursusdagen. In Midden- en Oost
Europa, werden vele projecten, zoals bijvoorbeeld in Bulgarije, met succes uitgevoerd. Het 
hoofdbestuur stelde grotendeels volledig nieuwe partijcommissies samen en aan iedere 
commissie werd een jongere toegevoegd. Vrijheid en Democratie verscheen met een 
jubileumnummer waarin de eerste zes maanden van het jaar inhoudelijk en feestelijk werden 
gevolgd. Het hoofdbestuur maakte in 1998 een aanvang met een andere denk- en 
werkwijze. Het hoofdmotief werd de blik naar buiten, naar de kiezer en de communicatie met 
die kiezer. De gezamenlijke activiteiten werden in het hoofdbestuur gebundeld tot de clusters 
kiezer, politiek en partij. Deze andere werkwijze werden verwoord in strategische en 
tactische plannen en die opgenomen werden in het meerjarenbeleidsplan 1999-2001 en het 
jaarplan voor 1999. 

1998. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie bestond 50 jaar. Het werd een actief jaar in 
velerlei opzicht. In dit jaarverslag van het hoofdbestuur worden al deze activiteiten 
overzichtelijk verantwoord aan de partij. 

Namens het hoofdbestuur, 
de algemeen secretaris, 

ir. A.J. Korff 
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2 Jubileum 
2a Jubileumviering 50 jaar WD 24 januari 1998 

Het 50-jarig jubileum van de WO werd op zaterdag 24 januari 1998 gevierd met een 
symposium in de Beurs van Serlage en een feest in Grand hotel Krasnapolsky. Voor het 
symposium, dat gratis kon worden bijgewoond, hadden zich ruim 1200 personen 
aangemeld. De locatie was echter geschikt voor maximaal 550 personen. Pogingen een 
ruime locatie te vinden - tot op het laatste moment - zijn helaas op niets uitgelopen. 
Daardoor waren helaas ruim 600 personen teleurgesteld. Het feest werd door 1700 mensen 
bezocht en kan met recht het hoogtepunt van het lustrum worden genoemd. 

Het symposium was kwalitatief van hoog niveau. Medewerking hieraan werd verleend door 
lgnatz Bubis, Annemie Neyts en Paul Bremer 111, Derk-Jan Eppink, Frans Alting von Geusau, 
Frits Bolkestein, Frits Korthals Altes, Willem Hoekzema, Klaas Groenveld, Erica Terpstra en 
Johann Olov Koss. Presentator Kees Mijnten praatte het overigens bijzonder volle 
programma aan elkaar. 

Het feest ving aan met speeches van drs. W.K. Hoekzema en mr. drs. F. Bolkestein. 
Vervolgens bood prof. H.J.L. Vonhoff hen en hun voorgangers als partijvoorzitter en 
fractievoorzitter het lustrumboek aan. Verder stond een buffet op het programma, alsmede 
diverse soundmix-acts, optredens en artiesten. Feestgangers konden tegen een speciaal 
tarief een overnachting in hotel Krasnapolsky boeken. Leden werd een totaalpakket 
aangeboden, bestaande uit symposium, feest, parkeren en overnachten. 

De viering van het lustrum gold tevens als officieuze start van de WO-campagne voor de 
verkiezingen op 4 maart (gemeenteraad) en 6 mei (Tweede Kamer). Zij heeft een bijzondere 
hoeveelheid positieve publiciteit voor de partij gegenereerd. De gasten waren afkomstig uit 
alle kamercentrales en onder hen bevond zich ook een grote groep jongeren. 

Organisatorisch heeft de lustrumviering nogal wat voeten in de aarde gehad. Een speciale 
Commissie WO 50, de campagneleider en een aantal medewerkers van het algemeen 
secretariaat hebben veel tijd in de organisatie gestoken. 

Ondanks de krappe behuizing en de moeilijke logistiek kan het tiende lustrum op basis van 
de reacties van de aanwezige leden, gasten en media zeer geslaagd worden genoemd. 
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2b Het jubileumboek 11Liberalen onder één dak. WD: 50 jaar lilera Ie 
vereniging." 

Het hoofdbestuur besloot in 1996 dat het in het kader van het jubileum een goed idee zou 
zijn, als er een boek zou komen dat een persoonlijk inzicht gaf in de WD in de afgelopen 50 
jaar. Het eerder bij het 40-jarig bestaan verschenen 40 jaar Vrij en Verenigd 1 was uitputtend 
genoeg over de politieke en organieke ontwikkeling van de WD. Het nieuwe boek moest 
iets van mensen en van thema's in en achter de politieke partij laten zien. Het jubileumboek 
Liberalen onder één daf<2, verscheen op 24 januari 1998 en werd gepresenteerd op de 
jubileumviering in Grand Hotel Krasnapolsky. 

Prof. H.J.L. Vonhoff, buitengewoon hoogleraar arbeidsvoorwaardenbeleid en sinds 1948 
actief binnen de WD, werd bereid gevonden om dit boek te schrijven. Om de auteur bij te 
staan en concepten te bespreken, werd een redactiecommissie ingesteld bestaande uit: 
W.J.A. van den Berg oud algemeen secretaris van de WD 
prof. dr. F.C.J. Ketelaar algemeen rijksarchivaris 
prof dr. A. Szàsz voormalig lid van het hoofdbestuur van de WO 

Een groep onderzoekers werd geformeerd en archiefbewaarplaatsen werden bezocht. Oude 
leggers van kranten en tijdschriften werden doorgeplozen op zoek naar tijdsrelevant 
materiaal, waarbij ook feiten en data werden gecontroleerd. De werkzaamheden van de 
groep onderzoekers werden gecoördineerd door drs. L.H.M. Osterholt terwijl de 
onderzoeksgroep bestond uit: 
drs. B.H. de Boer 
mevrouw drs. B.H.J.M. Dircksens 
mevrouw drs. O.M. de Korte-Roelafs 
drs. R. Peters 
drs. R.G. van de Wetering 

In een aantal bijeenkomsten werd tussen de auteur, de begeleidingsgroep en de 
onderzoekers informatie uitgewisseld. Dit gebeurde in een ontspannen sfeer, wat onder 
meer kwam door de vele anekdotes die de auteur bij elke onderwerp wist te vertellen en die 
kleur gaven aan de in de archieven gevonden materialen en commentaren. 

Vanuit de SOU bestond belangstelling voor het uitgeven van een handelseditie van het boek, 
zodat het jubileumboek door een grotere oplage tegen een aantrekkelijke prijs aangeboden 
kon worden aan WO-leden voor een speciale ledenprijs van f 34,95 (winkelprijs f 45.00). 
De totale oplage van het boek was 3500 exemplaren, waarvan er door de SOU 2500 in de 
handel werden gebracht. Juni 1998 was deze oplage uitverkocht. De overige 1000 stuks 
vonden tegen de ledenprijs hun weg in de WD. 

1 Koole,R. ; Lucardie,P.; Voerman, G .. 
40 jaar Vrij en Verenigd. Geschiedenis van de WD-partijorganisatie 1948-1988. Houten, 1988. 

2 Vonhoff, H.J.L.; Liberalen onder één dak. Meppel, 1998. 
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Recensies van het boek en publicaties rond de jubileumviering werden gepubliceerd in 
verschillende dagbladen en tijdschriften, onder meer in 

Algemeen Dagblad, 24 januari 1998, pag. Z3; Tussen Vrijzinnig en Conservatief 
De Telegraaf, 24 januari 1998, pag. T21; Henk Vonhoff, VVD' er van het eerste uur 
HP/De Tijd, 30 januari 1998, pag. 30; Een volkspartij tegen wil en dank. 
MHP krant, maart 1998, pag. 13; Positie partij afhankelijk van drijfveren hoofdrolspelers 
Nederlands Dagblad, 26 januari 1998; De VVD als niet christelijke partij. 
Volkskrant, 30 januari 1998, Wiegel komt er bekaaid af in jubileumboek VVD 
Volkskrant, 30 januari 1998, Liberalen schrijven geschiedenis .. 
Vrij Nederland, 21 maart 1998, pag. 57-58, Liberalen en conservatieven onder één dak. 

De verslaggeving door de media van de jubileumviering zelf is in dit lijstje niet opgenomen. 
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3 gge algemene vergadering te Papendal 
Tijdens de 99e algemene vergadering, gehouden op vrijdag 30 januari 1998 te Papendal, 
stond het ontwerp-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer centraal. 

De beschrijvingsbrief voor de algemene vergadering met het ontwerp-verkiezingsprogramma 
werd op 23 oktober 1997 verzonden. In reactie hierop konden afdelingen en centrales tot 5 
december wijzigingsvoorstellen indienen, in totaal werden 984 wijzigingsvoorstellen 
ingediend op de beschrijvingsbrief. Begin december 1997 is hiervoor in de RAl te 
Amsterdam een amendementenbeurs gehouden. Op 12 en 13 december 1997 zijn deze 
voorstellen gebundeld en vervolgens ter beschikking van de partij gesteld. 

De bespreking van de amendementen op 30 januari duurde tot ruim na middernacht. Maar 
toen was het programma dan ook vastgesteld. Tijdens deze BAV werd een 
reglementswijziging aangenomen, die elektronisch stemmen mogelijk maakte. Over het 
verkiezingsprogramma werd met stemkaarten gestemd. 
Bij de 1 ooe algemene vergadering over de kandidatenlijst Tweede Kamer werd elektronisch 
gestemd 
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4 1 ooe algemene vergadering te Papendal 

Op zaterdag 31 januari werd in Papendal elektronisch gestemd over de kandidatenlijst voor 
de Tweede Kamer. 

Ook voor de lijst van de Tweede Kamer evenals voor het verkiezingsprogramma, konden tot 
5 december wijzigingsvoorstellen worden ingediend. In totaal werden 239 wijzigings
voorstellen ingediend, op bijna alle plaatsen. Op plaats 1, waar de heer mr. drs. F. 
Bolkestein werd voorgesteld, waren geen wijzigingsvoorstellen ingediend. De heer mr. drs. 
F. Bolkestein werd als lijsttrekker verkozen verklaard en vervolgens werd de lijst besproken 
en vastgesteld. Indien nodig werd er elektronisch gestemd. 

Na afloop van de stemmingen werden alle kandidaten voorgesteld aan de algemene 
vergadering. De lijsttrekker voor de Tweede Kamerlijst, mr. drs. F. Bolkestein, heeft 
aansluitend een toespraak gehouden voor de algemene vergadering. De vergadering werd 
afgesloten door de partijvoorzitter, drs. W.K. Hoekzema. 

Voor het uiteindelijke besluit van deze vergadering met betrekking tot de lijstsamenstelling, 
wordt verwezen naar bijlage 11 bij dit jaarverslag. 

9 



5 101e algemene vergadering te Leeuwarden 

Tijdens de algemene vergadering van 15 en 16 mei te Leeuwarden is door de algemene 
vergadering besloten de volgende drie personen wegens de vele verdiensten voor de partij 
te benoemen tot erelid: prof. dr. L. Ginjaar, mevrouw mr. E. Veder-Smit en prof. H.J.L. 
Vonhoff. 

Het beleidsplan en de begroting voor 1998 werden door de algemene vergadering geaccor
deerd. Verder heeft de algemene vergadering besloten het voorstel van het hoofdbestuur 
met betrekking tot de verhoging van de contributie over te nemen. De verhoging zal ingaan 
per 1 januari 1999. Daarnaast heeft algemene vergadering een jaarlijkse trendmatige 
verhoging van de contributie aangenomen. 

In deze 1 01 e vergadering werden herbenoemd tot secretaris van de organisatie mevrouw 
W.J.M. Bregman-Kaaks te Roden en mevrouw C.R. Baljé-Rijnders. Na stemming werden 
met zeer ruime meerderheid gekozen als secretaris van de organisatie mevrouw S. van 
Heemskerck Pillis-Duvekot en de heer drs. F.Z. Szabo. 

Uiteraard stond de vergadering voor het grootste deel in het teken van de 
verkiezingsoverwinning die op 6 mei werd behaald, 38 zetels maar liefst. Er was genoeg 
reden tot een feestelijke stemming gedurende de hele vergadering. 

Voor de verantwoording van de tijdens deze vergadering genomen besluiten, wordt 
verwezen naar bijlage 111 van dit jaarverslag. 
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6 Hoofdbestuur 

6a Verslag over 1998 

In 1998 kwam het hoofdbestuur 17 maal bijeen en wel op de volgende data: 
98/1 19 januari 
98/2 9 februari 
98/3 9 maart 
98/4 6 april 
98/5 27 april 
98/6 18 mei 
98/7 8 juni 
98/8 29 juni 
98/9 31 augustus 
98/10 21 september 
98/11 1 0 oktober 
98/12 19 oktober 
98/13 9 november 
98/14 17 november (extra) 
98/15 30 november 
98/16 12 december (extra) 
98/17 21 december 

Ook dit jaar was een groot deel van de vergaderingen gewijd aan bestuurlijke onderwerpen, 
bespreking van de actuele binnen- en buitenlandse politiek, alsmede de financiële stand van 
zaken van de partij. 

Het hoofdbestuur heeft in de eerste helft van 1998 veel aandacht besteed aan de 
verkiezingscampagne, eerst voor de gemeenteraad en later voor de verkiezingen van de 
Tweede Kamer op 6 mei. In iedere hoofdbestuursvergadering was de voortgang van de 
campagnes een vast agendapunt. 

In de eerste vergadering van 1998, op 19 januari 1998, werd gesproken over de voortgang 
van de organisatie van het jubileumfeest WD-50. Ook is in deze vergadering uitgebreid de 
organisatie van de buitengewone algemene vergaderingen van 30 en 31 januari te Papendal 
doorgesproken. Hierin werden zowel het verkiezingsprogramma als de kandidatenlijsten 
voor de Tweede Kamerverkiezingen vastgesteld. Verder werd besloten de JAV van 15 en 16 
mei een voorstel voor te leggen om de contributie in 1999 te verhogen. 

Op 9 maart werd het jaarverslag 1997 in het hoofdbestuur gebracht. Het hoofdbestuur heeft 
het jaarverslag vervolgens vastgesteld en het jaarverslag werd toegezonden aan de 
afdelingen en centrales. 

Op 25 maart 1998 werden, naar later bleek ongegronde, geruchten bekend gemaakt met 
een voorpublicatie in De Volkskrant van een artikel in Vrij Nederland, later gevolgd door 
andere media over vermeende rechts-extremistische standpunten van mr. drs. J.C. van 
Baaien in zijn middelbare schooltijd. Op 6 april besloot het hoofdbestuur, gezien de 
hierboven genoemde omstandigheid en het feit dat de heer mr. drs. J.C. van Baaien zich 
voorlopig had teruggetrokken als campagne-leider, om de heer C.G.A. Cornielje te 
benoemen tot de nieuwe campagneleider. 
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In de vergadering van 18 mei waren aanwezig één nieuw erelid, de heer prof. dr. L. Ginjaar, 
en twee nieuwe hoofdbestuursleden, de heer drs. F.Z. Szabo en mevrouw S. van 
Heemskerck Pillis-Duvekot. Uiteraard werd in deze vergadering uitgebreid teruggeblikt op de 
verkiezingsuitslag en de uitslagenavond die in Madurodam plaatsvond. 

In de vergadering van 8 juni werden de portefeuilleverdeling en het rooster van aftreden van 
het hoofdbestuur beiden vastgesteld. Ook werd besloten om naast de Thorbeckepenning 
een Stikkerplaquette in te stellen, voor mensen die bestuurlijk actief zijn geweest in een 
betaalde functie. 

In de laatste vergadering voor de zomerperiode, van 29 juni, werd gesproken over de 
voortgang van de formatie-ontwikkeling. Tevens werd in deze vergadering besloten om aan 
iedere partijcommissie een adviserend lid jonger dan 30 jaar toe te voegen, op 31 augustus 
werd dit personeel ingevuld. 

Het hoofdbestuur formuleerde in juni 1998 ook de taakopdracht welke ten grondslag zou 
moeten liggen aan de werkzaamheden van de "Commissie Polak". Deze commissie, 
bestaande uit mr. J.M. Polak (voorzitter), mr. A. Kosto en mr. J.J. Vis kreeg op 9 juli het 
verzoek van het hoofdbestuur te onderzoeken om( ... ) zo objectief mogelijk vast te stellen of 
de tegen Van Baaien aangevoerde feiten al dan niet op waarheid berusten, respectievelijk 
met een aan te geven mate van waarschijnlijkheid al dan niet op waarheid berusten. Voor 
zover dat niet mogelijk is, zou aangegeven kunnen worden of gedragingen van Van Baaien 
de toerekenbare schijn hebben kunnen wekken dat Van Baaien de gewraakte sympathieën 
heeft gekoesterd. 3 

In de eerste vergadering na het zomerreces, gehouden op maandag 31 augustus, maakte 
de voorzitter van de partij, drs. W. K. Hoekzema, bekend dat hij besloten had het 
voorzitterschap per medio 1999,dus een jaar eerder neer te leggen. Zijn verzwaarde taak als 
burgemeester van Den Helder, waar hij ook inhoudelijke portefeuilles had gekregen in het 
college van B&W, maakte deze beslissing noodzakelijk. 

Op 21 september werd de selectiecommissie vacatures hoofdbestuur ingesteld, bestaande 
uit de heren R. Haafkens (voorzitter), drs. A van Voskuilen, prof. dr. L. Ginjaar, C.G.A. 
Cornielje en A.E.H.L. Burgers van den Bogaert en de dames dr. P.C. Plooij en W.J.M. 
Bregman. Verder werd in deze vergadering besloten tot het instellen van een drietal 
clustercoördinatoren, te weten drs. L.H.M. asterholt (coördinator Cluster Politiek); mevrouw 
drs. P.H. Ginjaar (coördinator Cluster Kiezer) en mevrouw drs. Y. Hoekstra (coördinator 
Cluster Partij). 

De vergadering van 1 0 oktober was geheel gewijd aan het bespreken van de concept 
ontwerp-kandidatenlijsten voor de Eerste Kamer (EK) en het Europees Parlement (EP). 

In de vergadering van 19 oktober werden de ontwerp-kandidatenlijsten EP en EK 
vastgesteld. Vervolgens werd de notitie waarderingsbeleid vastgesteld, met daarin 
opgenomen alle waarderingsvormen die de WO kent. 

In de extra HB-vergadering van dinsdag 17 november 1998 werd gesproken over de 
uitkomsten van het onderzoek van de commissie Polak naar het verleden van mr. drs. J.C. 
van Baaien. Het hoofdbestuur besloot tot het niet langer beperken van de heer Van Baaien 
in de uitoefening van zijn WO rechten. 

3 Rapport commissie onderzoek mr. drs. J.C. van Baaien- maandag 16 november 1998, pag.2. 
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Op 30 november werd gesproken over het beleidsplan 1999 en meerjarenbeleidsplan 1999-
2001 en de bijbehorende begrotingen. Deze werden alle vastgesteld door het hoofdbestuur. 
In de extra vergadering van 12 december besloot het hoofdbestuur unaniem om de heer drs. 
H. B. Eenhoorn voor te dragen voor de functie van partijvoorzitter per 29 mei 1999 

Op 21 december besloot het hoofdbestuur de heer drs. M. Kuperus en de heer M.G.J. 
Harbers voor te dragen, respectievelijk voor de functie van penningmeester en als secretaris 
van de organisatie belast met Vorming en Scholing. Als vice-voorzitters werden 
voorgedragen jhr. R.G.P. Sandberg tot Essenburg en mevrouw S. van Heemskerck Pillis
Duvekot. Verder werd besloten de 1 02e en 1 03e AV te combineren tot een gezamenlijke 
algemene vergadering op zaterdag 13 maart, de 1 02e algemene vergadering. Deze zal in 
1999 plaatsvinden te PapendaL 

De adviseurs van het hoofdbestuur waren gedurende 1998 
mevr. W.M.C. van Ark- Hessing namens de Organisatie Vrouwen in de WO 
prof. dr. L. Ginjaar namens de WO Eerste Kamerfractie 
mr. drs F. Bolkestein namens de WO Tweede Kamerfractie 
H.F. Dijkstal namens de WO Tweede Kamerfractie 
drs. E. Haaksman namens de WO Bestuurdersvereniging 
de heer E.A.H. van der Biezen lid beneden de 30 jaar 
mevrouw C. Scheidel lid beneden de 30 jaar 
drs. G. M. de Vries namens de WO fractie in het Europees Parlement 
mr. J.G.C. Wiebenga namens de WO fractie in het EurOpees Parlement 
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Portefeuilleverdeling hoofdbestuursleden per 31-12-1998 

DE CLUSTER POLITIEK 
(HB-verantwoorde/ijk· voorzitter/ondervoorzitter. Hoekzema!Haafkens) 1 Coördinatie drs L H M Osterholt 
PORTEFEUILLE HB-LID PRIMAIR SECUNDAIR 

Partijvoorlichting drs. W.K. Hoekzema • algehele leiding • curator Teldersstichting 
• politieke contacten met 

Fracties voorzitter fracties 
• voorlichting vanuit de partij 

Bewinders R. Haafkens • in- en externe 
communicatie 

ondervoorzitter • plv. voorzitter 

Inhoudelijke drs. W.K. Hoekzema • voortgang discussie 
Discussie Liberalisme 21 e eeuw 
(Kappeyne van de voorzitter 
Coppel/ostichting) • inhoudelijke discussie in de 

wo 

mevrouw S. van • voortgang discussie 
Heemskarek Pil/is- Liberalisme 21 e eeuw . curator Teldersstichting 
Duvekot 

• inhoudelijke discussie in de 
secretaris voor de wo 
organisatie 

Partijcommissies mevrouw S. van • partijcommissies • adviserend lid van de 
Heemskarek Pil/is- • regio Dordrecht en Utrecht partijraad 

Teldersstichting Duvekot • plv. statuten en 
reglementen 

secretaris voor de 
organisatie 

Internationale drs. F.Z. Szabo • coördinatie van de . adviserend lid van de 
Zaken organisatorische activiteiten partijraad 

secretaris voor de van de partij op • lid van de raad van de 
organisatie internationaal terrein ELDR 

• Midden- en Oost-Europa-
programma 

• contacten met de besturen 
van liberale partijen in het 
buitenland 

• organisatie inhoudelijke 
discussie korte termijn met 
betrekking tot buitenland, 
Europa, 
ontwikkelingssamenwerking 
en Defensie 

• betrekkingen met de ELDR 

drs. W.K. Hoekzema • betrekkingen met de U en • adviserend bestuurslid 
UGN van de LIGN 

voorzitter • bestuurslid U 
• lid van de raad van de 

ELDR 
• plv. internationaal 

secretaris 
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DE CLUSTER PARTIJ 
(HB-verantwoordelijk: algemeen secretarislpennmgmees er, Korff/Sandberg Coördinatie drs. Y Hoekstra 
PORTEFEUILLE HB-LID PRIMAIR SECUNDAIR 

Organisatie 

Ledenservice 

Financiën 

Vorming en 
Scholing 

KPB 

Interne media 

Ledenbehoud 

ir. A.J. Korff 

algemeen secretaris 

jhr. R.G.P. Sandberg 

penningmeester 

drs. A. van Voskuilen 

secretaris voor de 
organisatie 

R. Haafkens 

ondervoorzitter 

mevrouw W.J.M. 
Bregman-Kaaks 

secretaris voor de 
organisatie 

• functioneren en organisatie • 
van de partij 

adviserend bestuurslid 
van de WD
Bestuurdersvereniging 
plv. penningmeester 

• functioneren en organisatie 
algemeen secretariaat • 

• statuten en reglementen 
• regio Den Haag en Leiden 

• financieel beheer van de 
partij 

• contributies en giften 
• subsidiestromen 
• regio Tilburg en Zeeland 

• vorming en scholing 
• regio Haarlem en 

Amsterdam 

• kader, planning en 
begeleiding 

• regio Den Helder en 
Rotterdam 

• voorzitter van het HB-KC 
penningmeestersoverleg 

• adviserend lid van de 
partijraad 

• plv. partijcommissies 
• plv. adviserend 

bestuurslid van de WD
Bestuurdersvereniging 

• voorzitter van de LCV 
• plv. kader, planning en 

begeleiding 
• adviserend lid van de 

partijraad 
• plv. ouderenbeleid 
• plv. voorzitter LCJ 

• plv. algemeen secretaris 

Vrijheid & Democratie • plv. adviserend 
bestuurslid Organisatie 
Vrouwen in de WO 
plv. positieve actie 
adviserend lid van de 
partijraad 

• 
• 

Interne communicatie 
Ledencontacten 
regio Drenthe en Flevoland • 

• 
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DE CLUSTER KIEZER 
(HB-verantwoorde/ijk· Sandberg/Tirion) Coördinatie drs P H Ginjaar 
PORTEFEUILLE HB-LID PRIMAIR SECUNDAIR 

Campagne mevrouw drs. H.L. Pieters • verkiezingscampagnes • voorzitter van de LPC 
• externe communicatie • adviserend lid van de 

Publiciteit en secretaris voor de • viering van het 50-jarig partijraad 
externe media organisatie bestaan van de WD 

• ledenwerving 
Ledenwerving • regio Gelderland en 

Limburg 

Zwevende kiezer ing. P.H. Tirion • contacten met (zwevende) • plv. in- en externe 
kiezer communicatie 

Marktonderzoek secretaris voor de • marktonderzoek • plv. voorzitter LPG 
organisatie • nieuwe media • adviserend lid van de 

• regio Overijssel en Den partijraad 
Bosch 

mevrouw C.R. Baljé- • contacten met (zwevende) . plv. voorzitter LCV 
Rijnders kiezer • adviserend lid van de 

• marktonderzoek partijraad 
secretaris voor de • nieuwe media 
organisatie • regio Groningen en 

Friesland 

DE HORIZONTALE AANDACHTSGEBIEDEN 
(doelgroepen die in meer of mindere mate voor ieder cluster van belang zijn) 
PORTEFEUILLE COORDINEREND PRIMAIR SECUNDAIR 

PORTEFEUILLEHOUDER 

Jongeren mevrouw C.R. Baljé- • coördinatie jongerenbeleid • voorzitter LCJ 
Rijnders • betrekkingen met de JOVD 

secretaris voor de 
organisatie 

Ouderen mevrouw W.J.M. • coördinatie ouderenbeleid 
Bregman-Kaaks • betrekkingen met 

ouderenorganisaties 
secretaris voor de 
organisatie 

Vrouwen R. Haafkens • positieve actie • adviserend bestuurslid 
van de Organisatie 

ondervootzitter Vrouwen in de WD 

Innovatie ing. P.H. Tirion • innovatie in de partij 

secretaris voor de 
organisatie 
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6b Clusterwerkwijze 

In 1998 werd de clusterwerkwijze daadwerkelijk geïntroduceerd in het hoofdbestuur. Het 
hoofdbestuur werd verdeeld in drie clusters, te weten de cluster Politiek, Kiezer en Partij. 

Na het zomerreces zijn de clusters daadwerkelijk van start gegaan en de verschillende 
clusters zijn in 1998 op diverse tijdstippen bijeen geweest. 

De cluster Politiek bestaat uit de hoofdbestuursleden drs. W.K. Hoekzema, drs. F.Z. Szabo, 
mevrouw S. van Heemskerck Pillis-Duvekot. De werkzaamheden worden gecoördineerd 
door drs. L.H.M. Osterholt. 

De cluster Kiezer bestaat uit de hoofdbestuursleden ing. P.H. Tirion, en de dames W.J.M. 
Bregman-Kaaks, C.R. Baljé-Rijnders en drs. H.L. Pieters. Deze cluster wordt gecoördineerd 
door mevrouw drs. P.H. Ginjaar. 

De cluster Partij bestaat uit de hoofdbestuursleden ir. A.J. Korff, R. Haafkens, jhr. R.G.P. 
Sandberg tot Essenburg en drs. A. van Voskuilen en wordt gecoördineerd door mevrouw 
drs. Y. Hoekstra. 
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6c Periodiek overleg hoofdbestuur-kamercentrales (POK) 

Ingevolge artikel 27.2 van de statuten vond er in 1998 regelmatig overleg:>laats tussen het 
hoofdbestuur en de voorzitters van de besturen van de kamercentrales. 

In dit verslagjaar is het POK op de volgende data bijeen geweest: 
21 februari 
28 maart 
4 april (extra) 
20 juni 
5 september (extra) 
17 oktober 
21 november 
12 december 

Zoals altijd vingen de vergaderingen aan met de bespreking van de politieke toestand in de 
Tweede Kamer, Eerste Kamer en het Europees Parlement. De fractievoorzitters of hun 
plaatsvervanger hebben informatie gegeven over de op dat moment actuele onderwerpen. 

In de eerste POK-vergadering van 1998, op 21 februari, werd het feest WD-50 met de 
kamercentralevoorzitters besproken en geëvalueerd. Tevens werd de gang van zaken rond 
de buitengewone algemene vergaderingen (99e en 1 ooe) aan een evaluatie onderworpen. 
Verder werd gesproken over de voortgang van de campagne en de voorbereiding van de 
organisatie rond het inleveren van de lijsten voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. 
Verder werd gesproken over de vacature voor de plaats "Van Baaien" en de plaats "De 
Vrey" in het hoofdbestuur. In de volgende vergadering zou een profielschets aan de 
kamercentralevoorzitters worden voorgelegd. 

In het POK van 28 maart werd gesproken over de verkiezingscampagne. Uiteraard werd 
teruggeblikt op de uitslag van de verkiezingen van de gemeenteraad van 4 maart. Tevens 
werd vast vooruitgekeken naar de stand van zaken rond de voorbereiding van de Tweede
Kamerverkiezingen van 6 mei. De kwestie Van Baaien (zie verslag hoofdbestuur) werd met 
de kamercentralevoorzitters besproken. 

Naar aanleiding van de enorme stroom publiciteit inzake van wat is gaan heten de kwestie 
Van Baaien, besloot het hoofdbestuur een extra POK hierover bijeen te roepen op zaterdag 
4 april. De heer Van Baaien had als gevolg van alle (negatieve) publiciteit, voorlopig besloten 
het campagneleiderschap neer te leggen. Hij lichtte zijn beweegredenen in het POK toe en 
vervolgens reageerden de kamercentralevoorzitters. 

Op 20 juni werd teruggekeken op het optreden van de eerste campagneleider in de 
hectische dagen rond de publiciteit in diverse media, op zijn aftreden en op het toekennen 
van de Thorbeckepenning aan hem in de JAV te Leeuwarden. Inmiddels was besloten tot 
het samenstellen van een onafhankelijke commissie, die onderzoek zou gaan doen naar de 
beweringen (de "Commissie Polak"). De opdrachtformulering voor deze commissie werd 
besproken met de KC-voorzitters. In deze vergadering werd vervolgens gesproken over de 
nieuwe portefeuilleverdeling van het hoofdbestuur (het projectmatig werken in clusters, zie 
ook punt 6b) en over het rooster van aftreden van het hoofdbestuur. Verder werd de notitie 
waarderingsvormen over andere onderscheidingen naast de Thorbeckepenning van de WO 
met de kamercentralevoorzitters besproken. 
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Op 5 september vond een extra POK-vergadering plaats, ditmaal in Utrecht, opdat het 
gecombineerd kon worden met de landelijke voorzittersdag van de WD. De eerste 
mededeling in dit POK was van de partijvoorzitter, die meedeelde dat hij besloten had te 
zullen aftreden in de JAV van 28/29 mei 1999. Vervolgens werd gesproken over de wisseling 
van de Tweede Kamerfractievoorzitter, van mr. drs. F. Bolkestein naar H.F. DijkstaL Daarna 
werd ingegaan op het verzetten van de partijraad over de miljoenennota van 12 september 
naar 31 oktober. Het volgende onderwerp was de verkiezingscampagnes van 1999. 
Gesproken werd over de eerste voorbereidingen van de verkiezingscampagnes 1999 
Provinciale Staten (PS) en Europees Parlement (EP)) en over de aanstelling van een 
campagneleider voor deze verkiezingen. Genoemd werd mevrouw drs. P.H. Ginjaar. In deze 
vergadering werd tevens gesproken over de vervlechting WD/JOVD; op korte termijn zou 
een werkgroep worden geformeerd om hier nadere invulling aan te geven. 

Het POK van 17 oktober was geheel gewijd aan de ontwerp-kandidatenlijst voor de Eerste 
Kamer en het Europees Parlement. De ontwerp-kandidatenlijsten met adviezen werden 
uitgedeeld aan de kamercentralevoorzitters. De ontwerp-kandidatenlijst Eerste Kamer werd 
toegelicht door mevrouw drs. M.W.M. Vos-van Gortel en de heer drs. T.C. Braakman, leden 
van de commissie EK .. De ontwerp-kandidatenlijst EP werd vervolgens toegelicht door de 
heer mr. A.P.H. Hertog en mevrouw A.M.J. Smits van Ooijen, leden van de commissie EP. 
De ontwerp-kandidatenlijsten werden in de vergadering beiden doorgenomen en besproken 
met de kamercentralevoorzitters. 

De volgende POK-vergadering werd gehouden op zaterdag 21 november. Hierin werd onder 
meer gesproken over de voortgang van de invulling van de vacatures hoofdbestuur en het 
aantal vice-voorzitters. Tevens werd teruggeblikt op het rapport van de commissie Polak. 
Het POK betoonde instemming met de wijze van afhandeling van de kwestie Van Baaien 
door het hoofdbestuur. 

Tenslotte vond de laatste vergadering van 1998 plaats op zaterdag 12 december 1998. Ook 
werd in deze vergadering uiteraard gesproken over de voortgang van de vacatures 
hoofdbestuur. Aan het POK werd voorgesteld om als voorzitter voor te dragen de heer drs. 
H.B. Eenhoorn, de kamercentralevoorzitters stemden hier unaniem mee in en aan het eind 
van de vergadering werd de beoogd voorzitter gepresenteerd aan het POK. 
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6d VVaarderingsvorrnen 

Ontvangers WD-Thorbeckepenning 

Door het hoofdbestuur werd in 1998 aan de volgende leden de WD-lliorbeckepenning 
uitgereikt: 
1. mevrouw A.A. Kingma-Voorthuysen 
2. mevrouw G.M. Koldijk-Poepjes 
3. ir. W. van der Ham 
4. mr. drs. J.C. van Baaien 
5. mevrouw drs. W.M.C. de Vrey-Vringer 
6. mevrouw M.W.J. Feeken-Muller 
7. mevrouw I.G.N. Crul 
8. mr. C.J. Camphuis 
9. mevrouw L. Oosthoek-Goedhard 
10. M.A.J.M. van Buul 
11. J.J. Heijenga 
12. drs. J. de Boer 
13. J.W. Prins 
14. E. Mackay 

Het hoofdbestuur heeft in zijn vergadering van 19 oktober de regeling WD
waarderingsvormen vastgesteld. Deze regeling bevat de weergave van alle officiële 
waarderingsvormen die in de WO van toepassing zijn. Behalve het statutair vastgelegde 
erelidmaatschap en lidmaatschap van verdienste en de sedert 1983 ingestelde 
Thorbeckepenning, heeft het hoofdbestuur nog twee andere vormen van waardering in deze 
regeling opgenomen, de Stikkerplaquette en de oorkonde Erevrijwilliger. 

Ontvangers WD-Stikkerplaquette 
Deze plaquette is genoemd naar de eerste partijvoorzitter van de WO, mr. D.U. Stikker, en 
is bedoeld voor personen die hun sporen hebben verdiend door hun inzet in het politieke 
bestuur en wel in betaalde functies. Door het hoofdbestuur werd in 1998 aan de volgende 
leden de WD-Stikkerplaquette toegekend: 
1. ir. H.J. Louwes 
2. P. Scheer 
3. mevrouw mr. drs. M.J.M. Vlaanderen 
4. S. Minnema 

Ontvangers oorkonde Erevrijwilliger 
Dit betreft het predikaat erevrijwilliger, dat verleend kan worden aan bijzondere vrijwilligers 
die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor de lokale of regionale partijorganisatie. 

Door het hoofdbestuur werd in 1998 aan de volgende leden het predikaat Erevrijwilliger 
toegekend: 
1. M.J.N. Schaap 
2. mevrouw C.M. de Paepe 

In het bijgaande schema zijn deze waarderingsvormen opgenomen, inclusief de 
toepasselijke criteria. 
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INTEGRAAL SCHEMA WAARDERINGSVORMEN WD 
Waarderingsvorm Emolumenten Doelgroep Toekennende Criteria Uit te reiken Kosten 

instantie door 

• Titel erelid/ Landelijke kopstukken De algemene Bijzondere verdiensten Partijvoorzitter n.v.t. 
ERELID erevoorzilte vergadering (artikel 6 Statuten) 

r 

• Titel lid van Plaatselijke of De ledenvergadering Bijzondere verdiensten voor Bestuurslid van f 10,-- voor 
LID VAN verdienste/ regionale kopstukken van afdeling of de WD dan wel afdeling of afdeling of de 
VERDIENSTE erevoorzitter centrale centrale centrale oorkonde 

• Oorkonde (artikel 7 Statuten) 

• Thorbecke- Bestuurders in de Het hoofdbestuur • uitzonderlijke wijze Een f 100,--
THORBECKE- penning partijorganisatie • 20 jaar actief hoofdbestuurslid 
PENNING • Oorkonde alsmede ook niet Het hoofdbestuur op • onbezoldigd 

leden van de WD voordracht van een • primaire verantwoorde-
afdeling of centrale lijkheden 

• meervoudige functies 

• mr. D.U. Politieke bestuurders Het hoofdbestuur • Uitzonderlijke wijze Een f 100,--
MR. D.U. STIKKER Stikker • 20 jaar actief hoofdbestuurslid 
PLAQUETTE plaquette Het hoofdbestuur op • positief 

• Oorkonde voordracht van een gezichtsbepalend 
afdeling of centrale of • bezoldigd 
WO-fractie 

In beide gevallen na 
verkregen advies van 
de WO-bestuurders 
vereniging 

ERE • Predikaat Leden van de WD Het hoofdbestuur, op • Bijzondere inzet voor de Bestuurslid van /10,-- voor 
VRIJWILLIGER Ere voordracht van het lokale of regionale afdeling of de 

Vrijwilliger bestuur van een partijorganisatie centrale oorkonde 
• Oorkonde afdeling of centrale I L__ ______ --- -- --- --
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7 Partijraden 

In het drukke campagne- en verkiezingsjaar 1998 werden er twee partijraden uitgeschreven. 

De partijraad van 1 augustus 1998 ging over het ontwerp-regeerakkoord van Paars 11 en 
werd gehouden in 't Spant te Bussum. 
De partijraad ging voorafgaand aan de installatie van het Kabinet Kok-Jorritsma-Borst door 
de Koningin op 3 augustus. In deze partijraad werd de partij geïnformeerd over het 
gevoerde onderhandelingsproces, de bereikte resultaten en de gang van zaken bij de 
formatie. Ruim de tijd werd er genomen voor een inleiding door de onderhandelaar van de 
WO, de heer mr. drs. F. Bolkestein en de discussie met de partijraadsleden over het 
bereikte resultaat. Vervolgens werden de beoogd bewindslieden voor de WO 
gepresenteerd. 

De bijeenkomst van de partijraad van 31 oktober 1998 stond in het teken van de 
miljoenennota van het Kabinet Kok-Jorritsma-Borst. Discussies over de verschillende 
begrotingen werden gevoerd aan de hand van tevoren toegezonden notities per 
begrotingshoofdstuk, geschreven door de partijcommissies. De partijraad werd afgesloten 
met een inleiding door de WO Tweede-Kamerfractieleider, H.F. Dijkstal, die ook inging op 
de discussie op de partijraad. Traditiegetrouw vond ook deze partijraad plaats in 't Spant te 
Bussum. 
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8 Afdelingen 

Als gevolg van gemeentelijke herindelingen en samenvoegingen nam het aantal afdelingen 
van de WO in Nederland dit jaar af met 16 tot 496. Het aantal WO-afdelingen in het 
buitenland bleef dit jaar ongewijzigd, waardoor de WO in 1998 in totaal 501 afdelingen 
telde. 

Tabel: Totaal aantal afdelingen(*= inclusief Buitenland) 

A 39 K 24 

8 25(*27) L 12 

c 55 M 36 

D 18 N 30 

E 1 0 41 

F 1 p 24 (*25) 

G 45 (*46) Q 12 

H 43 R 40 (*41) 

I 1 s 5 

J 44 Totaal: 496 afdelingen 
(*inclusief buitenland 501 

De betekenis van de letters in bovenstaande en volgende tabellen luidt: 

A 's-Hertogenbosch 
8 Tilburg 
C Gelderland (Arnhem) 
D Gelderland (Nijmegen) 
E Rotterdam 
F Den Haag 
GLeiden 

Indienen jaarverslagen 

H Dordrecht 
I Amsterdam 
J Den Helder 
K Haarlem 
L Zeeland 
M Utrecht 
N Friesland 

0 Overijssel 
P Groningen 
Q Drenthe 
R Limburg 
S Flevoland 

Evenals vorig jaar zijn de ontvangen jaarverslagen en financiële verslagen van afdelingen 
geregistreerd. Het betrof hierbij steeds gegevens over 1997. 

Een volgend overzicht geeft een indicatie in hoeverre afdelingen hun reglementaire 
verplichtingen zijn nagekomen (gerangschikt per kamercentrale, voor de betekenis van de 
letters wordt verwezen naar het schema hierboven). 

KC ·.·. Ontvän~en' . aä~,f~l .. ) l,·o/o 
, ,.... . .. . . . .. . riîo~èlljk < I<' ' ); 

A 15 39 
8 10 27 
c 11 55 
D 3 18 
E 1 1 
F 1 1 
G 10 46 
H 14 43 

1 1 

.,,.·,·.,· i+J;t;ó.v, ... i ... 

· · lanc:lelijk % 

38 7 
37 6 
20 -/-11 
17 -/-14 

100 72 
100 72 
22 -/-9 

33 2 
100 72 
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J 8 44 18 -/-13 
K 9 24 38 7 

L 6 12 50 20 

M 22 36 61 30 
N 5 30 17 -/-14 

0 15 41 37 6 
p 5 25 20 -/-11 
Q 6 12 50 19 

R 10 41 24 -1-7 

s 4 5 80 49 

TL 156 507 31 n.v.t. 

156 van de 501 afdelingen voldeden dus aan hun verplichting ofwel31%. 
Dit is een hoger percentage dan voorgaand jaar (28%). 

Tabel samengevoegde afdelingen 

OUdeafdelingen. · .•.. '. 
·.· .. ,, Nîe,Uwe · ~fdellhgen 

1:... . .. •.. · .. • ' ' ,, .. . : ·. . . . ' : . ',· . 

Buren, Lienden, Maurik Malibu 

Emmen, Schoonebeek Emmen 

Westhoek Moerdijk 

Sevenum, Horst Horst aan de Maas 

Kerkwijk, Zaltbommel, Brakel West-
Bommeierwaard 

Bergeyk Bergeijk 

Kampen, IJsselmuiden Kampen-
IJsselmuiden 

Bladel-Hoogeloon Bladel 

Dirksland, Goedereede, Goeree-Overflakkee 
Middelharnis, Oostflakkee 
Deventer, Diepenveen Deventer 

Rijderland, Winschoten Winschoten 

Amsterdam-Zuid, Amsterdam- Amsterdam-Zuid 
Buitenveldert 
Ammerzoden, Hedel, Maasdriel 
Heerewaarden, Maasdriel, 
Rossum 
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9 Ondercentrales 
Het aantal ondercentrales is in 1998 met vijf gedaald. 
Een schematisch overzicht geeft de volgende verdeling per kamercentrale: 

Totaal aantal ondercentrales (*=incl. Buitenland): 

's-Hertogenbosch 2 
Tilburg 4* 
Gelderland 10 
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 0 
Limburg 6* 
Flevoland 0 
TOTAAL 84 

In Drenthe en Flevoland verdwenen de eerder bestaande ondercentrales, terwijl in 
Gelderland er 1 ondercentrale ophield te bestaan. 
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1 0 Kamercentrales 
In het verslagjaar heeft het hoofdbestuur geen bezoeken aan de kamercentrales gebracht. 
Het contact vond plaats via het periodiek overleg hoofdbestuur met de kamercentrales 
(POK). Dit overleg heeft 8 maal plaatsgevonden in het verslagjaar. Voor een globaal 
overzicht van de inhoud van behandelde onderwerpen wordt verwezen naar hoofdstuk 6C. 
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11 Algemeen secretariaat 
11 a Verslag over 1998 

De gespannen arbeidsmarkt had in 1998 ook directe gevolgen voor het secretariaat. Evenals 
in 1997 kende het algemeen secretariaat een groot aantal wisselingen in het 
personeelsbestand. Het verlies aan ervaring en collectief geheugen betekende voor het 
administratieve hart van de partij een gevoelige aderlating. De wisselingen vonden vrijwel 
alle plaats na de intensieve campagne voor de gemeenteraden en Tweede Kamer. De 
uitvoering hiervan trok naast de reglementaire en reguliere werkzaamheden een zware 
wissel op het secretariaat. Daarnaast werd in het najaar handen en voeten gegeven aan de 
veranderende werkwijze van het hoofdbestuur en de weerslag van het voorgenomen beleid 
in het meerjarenbeleidsplan/ begroting voor 1999-2001 en het beleidsplan/ begroting voor 
1999. Tenslotte dient vermelding dat in 1998 de functies binnen het secretariaat door een 
extern bureau werden beschreven en gewaardeerd volgens algemeen erkende objectieve 
normen. 

Nieuwe benoemingen: 

Per 16 maart werd Gytha Hoekstra benoemd als telefoniste/receptioniste, per 6 april werd 
Anneke van Oosten aangesteld als boekhoudster en per 15 juni werd Ellen van der Zwan 
aangenomen als cursuscoördinator. Op 1 juli werd Rino Martilia als assistent-huismeester en 
op 1 augustus Wim de Zwart als ledenadministrator werkzaam voor het algemeen 
secretariaat. Per 1 september kwam Ewald Bouma, tijdens de vorige campagne ook al voor 
het secretariaat actief, als assistent campagneleider tijdelijk het secretariaat versterken. 
Roger van de Wetering, voorheen werkzaam als assistent Internationale Zaken, volgde per 1 
oktober Arne Geensen op als bestuursassistent Internationale Zaken. Per 1 oktober werd 
Marita Smit aangesteld in een nieuwe functie, als assistent voorlichting, om de spanwijdte 
van de afdeling voorlichting te verbreden. Tevens werd per 1 december Jolanda van 
Heukelom in de afdeling voorlichting aangesteld als sprekerscoördinator. Mathieu 
Borsboom, een oude bekende, hij was reeds eerder voor het secretariaat werkzaam, trad op 
1 december tot de afdeling voorlichting toe in de functie van secretaris voorlichting, als 
opvolger van Elizabeth Gans. Per 1 december werd Carolien Slotboom werkzaam als 
bestuursassistent Vorming en Scholing en eveneens per 1 december werd Maaike van 
Utrecht, voorheen secretaresse Vorming en Scholing, aangesteld als assistent Vorming en 
Scholing. Per 1 januari trad Mila Kluën in dienst als assistent Internationale Zaken en tevens 
per 1 januari werd Vincent Janssen aangesteld als assistent algemene bestuursdienst, met 
name ter ondersteuning van Vorming en Scholing en jongeren beleid. 

Vertrokken medewerkers: 

Per 1 mei werd afscheid genomen van Antoinette ter Marsch, ledenadministrator. Per 1 juli 
nam Dorine Heiden-Potters, assistent Vorming en Scholing, afscheid omdat zij in de Betuwe 
ging wonen. Arne Geensen, bestuursassistent Internationale Zaken, nam afscheid per 1 
augustus en Gerda Velthoen, bestuursassistent Vorming en Scholing, vertrok per 1 
september. Ook Christiaan van Eekhout, sprekerscoördinator, vertrok per 1 september, hij 
werd medewerker van Jan Kees Wiebenga (EP). Alette Doreleijers, bestuursassistent 
ledencontacten, verliet het algemeen secretariaat per 1 oktober, besloten werd deze functie 
op te heffen en de taken te herschikken. Tenslotte nam per 1 december Elizabeth Gans, na 
meer dan 22 trouwe jaren, afscheid als secretaresse Voorlichting. Een kleine pleister op de 
wonde was het feit dat zij een betrekking had geaccepteerd op het secretariaat van de 
Tweede-Kamerfractie. 

Alle medewerkers is grote dank verschuldigd voor hun inzet en toewijding. 
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Externe krachten: 

Op externe basis werd het algemeen secretariaat gedurende het jaar ondersteund door Bert 
van der Stoel, projectmedewerker Provincie & Gemeente (WD-Bestuurdersvereniging), 
Barbara Beek, Bonnie Bessem, Ed van Lent en Bart van der Kamp, campagne 
medewerkers, alsmede diverse uitzendkrachten. 

Per 1 januari 1999 waren de volgende personen aan het secretariaat verbonden: 

J.J. Alberts, H. Boer, M.M.J. Borsboom, E. Bouma, A.W. Dijk, mevrouw R. Dijkman, 
mevrouw drs. P.H. Ginjaar, mevrouw M. de Goede, mevrouw M.A.M. Geergen-Coenen 
mevrouw J. van Heukelom, mevrouw drs. Y. Hoekstra, mevrouw G. Hoekstra, drs. V. C. 
Janssen, mevrouw G.M.W. Kalkman, mevrouw drs. M. Kluën, mevrouw D. Koetsier, J. 
Maris, R. Martilia, mevrouw A. van Oosten, drs. L.H.M. Osterholt, mevrouw drs. C. 
Slotboom, R. Smit, mevrouw drs. M.J.A. Smit, mevrouw L. Trompet, mevrouw drs. M.J. van 
Utrecht, drs. R.G. van de Wetering, mevrouw E.A. van der Zwan, J.D.W. de Zwart, mr. O.W. 
Zwart. 
Alsmede voor de WD-Bestuurdersvereniging A.G. van der Stoel 

Het algemeen secretariaat (inclusief de Haya van Somerenstichting, WD
Bestuurdersvereniging en Organisatie Vrouwen in de WO) omvatte per ultimo 1998 29 
personen, waarvan 13 mannen en 16 vrouwen en voorts 1 externe kracht. 

Aantallen poststukken: 

6000 

5000 
4000 
3000 

2000 
1000 

0 
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11 b Archiefbehartiging 

Het jubileumjaar 1998 was voor wat betreft de archiefbehartiging van de WD ook een druk 
jaar. Vele afdelingen en centrales namen contact op met het hoofdbestuur om te informeren 
of er nog archiefstukken van de eigen afdeling of centrale bewaard zijn en zo ja, waar deze 
waren te traceren. Het hoofdbestuur heeft met genoegen deze belangstelling voor het eigen 
verleden waargenomen en waar mogelijk ondersteund. Daartoe werd regelmatig een beroep 
gedaan op de medewerkers van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 
(DNPP) te Groningen waar de WD de diverse archieven vanaf 1963 heeft ondergebracht. 

In het kader van het jubileumjaar, werd door het hoofdbestuur ook regelmatig een beroep 
gedaan op het Algemeen Rijksarchief (ARA) te Den Haag en het DNPP ter voorbereiding 
van de publicatie van het jubileumboek Liberalen onder één dak (zie hoofdstuk 2b). 

De heer H. Boer werd aangetrokken voor een structurele ondersteuning van het 
archiefbeleid. In het verslagjaar heeft hij veel werk gehad aan het verder opschonen van het 
WD hoofdbestuursarchief, voor welke opschoning in 1997 een aanzet gegeven was. Veel 
nieuwe archiefnummers konden zodoende aan de plaatsingslijst worden toegevoegd. De 
coördinatie van de werkzaamheden was in handen van drs. L.H.M. Osterholt 

Het archief wordt in zijn algemeenheid ook steeds vaker geraadpleegd door onderzoekers. 
Het hoofdbestuur heeft in 1998 in elf gevallen toestemming gegeven voor officieel gebruik 
van het archief voor wetenschappelijk onderzoek. Deze verzoeken betroffen delen van het 
archief waar een toestemmingsverplichting op berust. Voor stukken ouder dan 25 jaar, was 
geen aparte toestemming nodig. 

Internet, waarover meer in een apart hoofdstuk in dit jaarverslag, bleek een welkome 
aanvulling op de mogelijkheden om bekendheid te geven aan het WD verleden. De volledig 
plaatsingslijst werd, via de site van het DNPP, ter beschikking gesteld en veelvuldig 
geraadpleegd. Daarnaast kon via de WD site zeer actueel op het historische deel van de 
site de laatste mutaties worden aangebracht in het overzicht van het recente verleden van 
de partij. De toekenning van de verschillende waarderingsvormen werden zo actueel 
gehouden, de verschillende benoemde ereleden konden gepubliceerd worden, alsmede 
overzichten van personele en of organisatorische veranderingen in de samenstelling van 
hoofdbestuur en het houden van algemene vergaderingen. Ook de vernieuwde uitgave van 
het Documentenregister van de VVD werd via Internet beschikbaar gesteld (site DNPP). 

Een aantal afdelingen benutte dit 1 oe lustrum van de WD voor het uitbrengen van een eigen 
gedenkboek. Zo werden in samenwerking met het hoofdbestuur de volgende publicaties 
uitgegeven; 

"Ik was er bij" 
Geschrift van de afdeling Berkel en Rodenrijs naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van 
de WD. Interview met het lid van verdienste van de afdeling, J. van 't Hart 
(WO Oocumentenregister, 1 Oe editie, 1998, nummer 09- 330) 

Jubileum uitgave van de WO afdeling Zeist. 50 jaar 
16 april1998 
(WO Oocumentenregister, 10e editie, 1998, nummer 09- 328) 
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De nauwe samenwerking met een aantal (archief-)instanties verliep ook in 1998 zeer 
plezierig. De contacten met het Algemeen Rijksarchief (ARA) te Den Haag, het 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam, de Koninklijke 
Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN), het bestuur van het Nederlands 
Fotogenootschap, het Vlaams Liberaal Archief en dan in het bijzonder de heer Luc Pareyn 
en de verschillende Provinciale Rijksarchieven waren uitermate constructief en plezierig. 

De samenwerking met alle medewerkers van het DNPP te Groningen moet in dit jaarverslag 
nog eens apart genoemd worden. Onder leiding van drs. G. Voerman en dr. A.P.M. Lucardie 
werd er door de heer drs.B.H. de Boer en de dames B.H. Pier, J. Strijbos en I.M.Ncomen 
een goede ondersteuning geboden in het archiefbeheer. Vragen vanuit het hoofdbestuur met 
betrekking tot eerder gepubliceerde nota's en stukken werden door hen het gehele jaar door 
met behulp van het WO archief onderzocht en waar mogelijk van extra informatie voorzien. 
Het onderstreept de goede verstandhouding die reeds jaren bestaat tussen het DNPP en de 
WO, waarvoor het hoofdbestuur zeer erkentelijk is. 
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11c De WD en Internet 

Ging het hoofdbestuur van de WO in 1997 nog voorzichtig van start met de ontwikkeling 
van een eigen pagina op het Internet, in 1998 verliepen de ontwikkelingen stormachtig. Het 
leek of een groot deel van de WO achterban ook besloten had informatie te verstrekken via 
dit nieuwe medium, waarbij de verkiezingen voor de gemeenteraad op 4 maart 1998 en de 
Tweede Kamer op 6 mei 1998 werkten als een katalysator. Een aanzienlijk aantal 
afdelingen, fracties en centrales liet via het adres weten aangesloten te willen worden bij de 
landelijke WO pagina, die dan ook in volume snel groeide. Het aantal gebruikers van de 
WO pagina en de ontvangen e-mailtjes via de mogelijkheden die geboden werden 
vertoonden eveneens forse groei. 

De WO webpagina gaf in 1998 een grote verscheidenheid aan informatie. Naast alle 
nieuwsberichten die ook gepubliceerd werden in het Thorbeckehuisnieuws, werd er een 
agenda bijgehouden van alle landelijke WO activiteiten, waren er links naar alle bekende 
liberale en geestverwante organisaties voor zover op het web aanwezig en was er een keur 
aan documentaire informatie over de WO te vinden. Met name deze laatste mogelijkheid 
was voor onderzoekers naar de geschiedenis van de WO in dit jubileumjaar een dankbare 
bron van informatie. 

Het hoofdbestuur heeft in 1998 ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheden welke Internet 
bood voor het verspreiden van informatie. Op de landelijke WO startpagina werden onder 
andere buttons geplaatst om snelle toegang te verschaffen tot het Verkiezingsprogramma 
1998-2002 in een Nederlandse en een Engelse versie, tot de Staatscommissie dualisme en 
lokale democratie, de WO-Tweede-Kamerfractie die in 1998 een vernieuwde site 
presenteerde, een introductie van de WO in het Engels en tot de WO Campagnesite. De 
webmaster voor het hoofdbestuur was drs. LH.M. Osterholt. 

Om de vele ontwikkelingen op Internet te kunnen volgen en een beleid op dit terrein verder 
te ontwikkelen, besloot het hoofdbestuur tot het instellen van een commissie Nieuwe Media 
(zie aldaar) die nog in 1998 met een rapportage kwam. 

Het campagne-team van de WO bestudeerde verleden jaar uitgebreid de verkiezingen voor 
het Lagerhuis in Engeland, waardoor Labour aan de macht kwam. In deze campagne werd 
zeer intensief gebruik gemaakt van Internet om de velen, vaak ver afgelegen afdelingen te 
kunnen informeren en om daarnaast vooral jongeren te interesseren voor de politiek. De 
formule werkte en was één van de vernieuwende ideeën in de Engelse campagne waardoor 
Labour aan de macht kwam. Het was dan ook niet te vermijden dat ook de Nederlandse 
politieke partijen zich, zij het in eerste instantie nog voorzichtig, op het nieuwe medium 
stortte. De Telegraaf kopte dan ook Internet straks spil in verkiezingscampagnes4 en 
citeerde in het artikel onderzoeker Kees Schalken van de Katholieke Universiteit Brabant die 
meende dat "Internet steeds belangrijker (wordt, red.) voor de politiek. Het heeft het in zich 
om de spil te gaan worden bij de verkiezingscampagnes van een partij. 
Ook andere onderzoekers deden studie naar het nieuwe fenomeen. Op deze plek wordt nog 
verwezen naar De websites van de Nederlandse politieke partijen, 1994-1998 door G. 
Voerman en J. de Graaf 5 welk artikel een goed overzicht geeft van de stormachtige 
ontwikkelingen op dit gebied. 

4 De Telegraaf; Veerman, R., 7 april1998, pag. 21. 
5 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Jaarboek 1997, pag. 238-268. Groningen, 1998. 
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De campagnesite van de WD werd tijdens de campagnes onderhouden door drs. V.C. 
Hoek, met aansturing vanuit het WO campagneteam. Voor een onderzoek naar 
Internetsites tijdens de Tweede-Kamer-verkiezingscampagne wordt verwezen naar het 
DNPP jaarboek over 1998.6 

6 Voerman, G. Elektronisch folderen: de digitale verkiezingscampagne van 1998. In het Jaarboek 
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1998. Groningen, 1999 (nog te verschijnen). 
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11 d Thorbeckehuis Nieuws 

Door middel van het 9 maal verschijnende Thorbeckehuis Nieuws, het periodiek van het 
hoofdbestuur, werden de KC-, OC-, en afdelingsbesturen nauwkeurig op de hoogte 
gehouden van alle statutair te volgen trajecten voor kandidaatstellingen en verkiezings
programma's, maar ook van mutaties, cursussen, themadagen en overige interne richtlijnen. 
In haar vast vorm, met een column van voorzitter drs. W.K. Hoekzema, bleek dit blad voor 
het bestuurlijke kader van de WO een onmisbare bron, waarin snel en trefzeker zaken 
kunnen worden opgezocht. Het steeds bijgestelde tweemaandelijkse activiteitenschema 
bood besturen een helpende hand bij het alert reageren op activiteiten. Het Thorbeckehuis 
Nieuws en Vrijheid & Democratie werkten door de op elkaar afgestelde formule aanvullend 
op elkaar. 

Nummer 42 verscheen 21 januari 
Nummer 43 verscheen 10 februari 
Nummer 44 verscheen 27 maart 
Nummer 45 verscheen 27 april 
Nummer 46 verscheen 19 juni 
Nummer 47 verscheen 25 september 
Nummer 48 verscheen 23 oktober 
Nummer 49 verscheen 3 december 
Nummer 50 verscheen 23 december 

Naast de bovengenoemde doelgroep werd het Thorbeckehuis Nieuws tegen betaling ook 
opengesteld voor abonnees. 
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12 Oplossen van problemen in afdelingen en centrales 
12a Verslag over 1998 

In november 1997 werd door het hoofdbestuur besloten dat het oplossen van problemen in 
afdelingen en centrales niet langer de zorg was van een paar aangewezen trouble-shooters. 
Vanaf november 1997 was het de verantwoordelijkheid van alle hoofdbestuursleden, die dan 
ook een eigen gebied onder hun hoede kregen (zie voor verdeling het hoofdstuk 
hoofdbestuur in dit jaarverslag). 

In slechts een beperkt aantal gevallen hebben leden van het hoofdbestuur als bemiddelaar 
moeten optreden. Dit aantal kon zo beperkt blijven, opdat de lijn van het hoofdbestuur ook in 
1998 was, dat bij eventuele meningsverschillen eerst door de afdeling (of ondercentrale) en 
eventueel vervolgens door de kamercentrale zou worden bemiddeld. Pas daarna is het de 
beurt aan het hoofdbestuur als derde partij om een conflict op te lossen en eventueel voor te 
leggen aan de commissie van beroep (zie 12b). 

De meeste problemen waarvan het hoofdbestuur in kennis werd gesteld, zonder daar 
daadwerkelijk in te krijgen, betroffen vraagstukken rond kandidaatstellingen voor 
gemeenteraden, Tweede Kamer en Provinciale Staten. 

Geheel 1998 was mevrouw drs. Y. Hoekstra actief bij het oplossen van problemen ten 
gevolge van de kandidaatstellingen voor de Gemeenteraden, Tweede Kamer en Provinciale 
Staten. Vanuit het algemeen secretariaat werd trouble-shooting gecoördineerd door 
mevrouw mr. A.J.G.M. Doreleijers. Na haar vertrek bij het secretariaat werd de coördinatie 
tijdelijk waargenomen door mr. O.W. Zwart waarna definitieve plaatsing van dit terrein voor 
1998 plaatsvond bij drs. L.H.M. Osterholt. 
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12b Commissie van beroep (artike/32 st.) 

De leden van de commissie van beroep in het jaar 1998 waren: 
W.J.A. van den Berg te Diever voorzitter 
mevrouw T. Blom-de Koek van Leeuwen te Den Haag 
mr. A. Voûte te Aerdenhout 

De plaatsvervangende leden van de commissie van beroep in hetjaar 1998 waren: 
mevrouw J.L. Niemantsverdriet-Leenheer 
drs. M.A.J. Knip 
mr. drs. H.A. Meulemans 

In de vergadering van 19 januari 1998 herbevestigde het hoofdbestuur de vaste 
gedragsregel dat leden van de WO die uitkomen voor een andere kandidatenlijst (indien er 
ook een WO-lijst is) geroyeerd worden mits de afdeling daar schriftelijk in de richting van de 
betrokkene melding van heeft gemaakt. In de vergadering van 18 mei 1998 werd deze 
gedragslijn uitgebreid tot leden van de WO die verkozen zijn op een WO-lijst, maar zich 
daarna van de WO afscheiden c.q. zich bij een andere fractie aansluiten. 

In een aantal gevallen heeft het hoofdbestuur vervolgens besloten tot royement over te 
gaan. In vrijwel alle gevallen werd beroep ingesteld. De commissie van beroep is in 1998 
aangevangen met het horen van diverse partijen. De commissie zal in 1999 uitspraak doen. 

Ondersteuning van de commissie vanuit het algemeen secretariaat werd tot 1 oktober 1998 
gegeven door mevrouw mr. A.J.G.M. Doreleijers. Vanaf 1 oktober 1998 was de heer mr. 
O.W. Zwart verantwoordelijk voor de ondersteuning van de commissie, hij werd daarin 
bijgestaan door mevrouw D. Koetsier. 
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13 Ledenbestand 

Het is de WO in 1998 niet gelukt het ledenaantal gelijk te houden of te laten stijgen. In 1998 
hebben zich in totaal 4228 leden aangemeld; 379 leden zijn heropgevoerd; 5811 leden 
hebben hun lidmaatschap opgezegd. Het verlies bedraagt 1204 leden en dan met name 
ouderen. 

Twee van de voornaamste redenen van beëindiging van het lidmaatschap waren ook in 
1998 het overlijden van leden en algemene desinteresse voor de politiek. De overige 
redenen van de leden om hun lidmaatschap te beëindigen waren zeer verschillend. Veel 
leden noemden desgevraagd als reden dat zij zich niet konden vinden met het beleid van de 
afdeling dan wel het beleid van de Tweede-Kamerfractie of algemene politieke desinteresse. 

Tabel 1: Bruto/netto ledenmutaties 1992-1998 7 

Jaar 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 
1996 3403 637 5150 -1110 
1997 4144 539 4841 -158 
1998 4228 379 5811 -1204 

In de afgelopen jaren had de WO, net als andere politieke partijen, te maken met 
ledenverlies. Hieronder is de ledenontwikkeling in de laatste twaalf jaren weergegeven. 

Tabel 2: Ontwikkeling Bruto/Netto ledenmutaties 1986-1998 
Jaar Aantal leden Bruto Bruto Netto mutatie %mutatie 

aanmelding afname 

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 
1996 52355 4040 5150 -1110 -2,12 
1997 52197 4683 4841 -158 -0,30 
1998 50994 4228 5811 -1204 -2,36 

7 Kleine verschillen in de ledentotalen van de grafieken op deze pagina's kunnen optreden, doordat er 
verschillende peildata zijn gebruikt. Deze data liggen weliswaar bij elkaar, maar zorgen toch voor lichte 
afwijkingen. 
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Tabel 3: Ledenbestand in 1998 en 1999 verdeeld naar leeftijdscategorie 

per 1 jan.1999 per jan. 1998 
soort lid 04 6 3 
soort lid 06 212 197 
soort lid 91 1736 1637 
soort lid 93 26641 27020 
soort lid 94 12859 13058 
soort lid 95 9434 9826 
soort lid 96 377 456 

Uitleg soorten lidmaatschap bij tabel 3 voor 1998: 
04 = ereleden 
06 = leden van verdienste 
91 = leden tot en met 26 jaar 
93 = leden van 27 tot en met 64-jarigen 
94 = leden van 65 jaar en ouder 
95 = gezinsleden 
96 = leden met vermindering contributie 

Verschil 

3 
15 
99 

-379 
-199 
-392 
-79 

Voor de vergelijking met eerdere jaarverslagen wordt hier nog opgemerkt, dat in 1997 de 
categorie soort lid 92 (leden van 24 tot en met 26 jaar) werd afgeschaft. Deze categorie 
leden is opgenomen in de categorie soort lid 91. 

De vergrijzing is ook binnen de WO merkbaar. Ongeveer 25% van het totaal aantal leden 
van de WO was in 1998 boven de 65 jaar. In tegenstelling tot het aantal 65-plussers nam 
het aantal 27- tot en met 64-jarige toe. 

Tabe14: Het verloop van de opzeggingen van de "nieuwe leden" was als volgt: 

Jaar aantal nu nog lid percentage 
opvoeringen 

1994 5195 2922 56,20% 
1995 5066 3584 70,70% 
1996 4040 3508 86,80% 
1997 4144 3875 93,51% 
1998 4228 3447 81.54% 

Tabel 5: Ontwikkeling ledenbestand per kamercentrale: 

Kamercentrale 1994 1995 1996 1997 1998 Verschil Bruto+/-
t.o.v.1997 t.o.v. 1997 

Den Bosch 2588 2633 2550 2518 2569 51 2.0% 
Tilburg 2924 2945 3026 2920 2876 -44 -1.5% 
Gelderland/ Arnhem 5247 5206 4995 5057 4898 -159 -3.1% 
Gelderland/Nijmegen 1168 1230 1169 1184 1216 32 2.7% 
Rotterdam 1137 1208 1195 1217 1216 -1 -0.1% 
Den Haag 1938 1951 1901 1849 1808 -41 -2.2% 
Leiden 5506 5505 5358 5344 5218 -126 -2.4% 
Dordrecht 4300 4266 4160 4188 4133 -55 -1.3% 
Amsterdam 1302 1377 1385 1436 1511 75 5.2% 
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Den Helder 3029 3018 3047 3030 2940 -90 -3.0% 
Haarlem 3985 3982 3960 3861 3686 -175 -4.5% 
Zeeland 1801 1778 1733 1722 1697 -25 -1.5% 
Utrecht 4830 4856 4702 4606 4531 -75 -1.6% 
Friesland 2418 2372 2332 2323 2275 -48 -2.1% 
Overijssel 3116 3079 3005 2975 2914 -61 -2.1% 
Groningen 2295 2267 2211 2165 2135 -30 -1.4% 
Drenthe 2741 2681 2581 2492 2380 -112 -4.5% 
Limburg 2118 2119 2060 2292 2245 -47 -2.1% 
Flevoland 811 810 788 808 798 -10 -1.2% 
Landelijk lid 211 185 197 210 219 9 4.3% 

De aantallen leden per kamercentrale per sekse laat zich lezen uit de volgendegrafiek: 

KC man vrouw 

Den Bosch 1828 741 
Tilburg 2046 830 
Gelderland-Arnhem 3283 1615 
Gelderland-Nijmegen 877 339 
Rotterdam 867 349 
Den Haag 1091 717 
Leiden 3556 1662 
Dordrecht 2892 1241 
Amsterdam 1098 413 
Den Helder 2052 888 
Haarlem 2534 1152 
Zeeland 1160 537 
Utrecht 2963 1568 
Friesland 1570 705 
Overijssel 1950 964 
Groningen 1363 772 
Drenthe 1530 850 
Limburg 1620 625 
Flevoland 548 250 
Landelijke leden 142 77 
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14 Commissies en werkgroepen ad hoc 

14a Commissie Reglementen (CEUR) 

In zijn vergadering van 26 juni 1995 heeft het hoofdbestuur de Commissie Evaluatie en 
Update Reglementen (CEUR) ingesteld. 

Oe GEUR was als volgt samengesteld: 
ir. A.J. Korff 
mevrouw mr. C.L. Liebregs 
mr. E. Mijnsberge 
J.W. Prins 
mevrouw mr. M.Th.M. Tangel 
0. Tammens 
ing. P.H. Tirion 
mr. O.W. Zwart 
mevrouw drs. Y. Hoekstra 

Statuten en reglementen 

voorzitter 

scribent 

adviseur/scribent 
scribent 

De in 1996 ontwikkelde voorstellen van de commissie voor de kandidaatstellingsreglementen 
werden geagendeerd voor de soe jaarlijkse algemene vergadering van 23 en 24 mei 1997 te 
Venlo. Behandeling van de statuten en reglementen was geagendeerd voor vrijdagmiddag. 
Na een discussie met de afgevaardigden vanuit de zaal werd door het hoofdbestuur 
besloten de voorstellen aan te houden. In 1998 werd besloten de voorstellen te 
herformuleren en opnieuw aan de orde te stellen voor de JAV van 28 en 29 mei 1999 te 
Rotterdam. De herformulering van het pakket statuten en reglementen heeft in de zomer van 
1998 plaatsgevonden. Om afdelingen en centrales ruim de tijd te geven de voorstellen te 
bestuderen werd dit onderdeel van de beschrijvingsbrief voor de 1 03e AV reeds verzonden in 
oktober 1998. 

Doorstart 

Het hoofdbestuur heeft besloten de stemprocedure van de WD te agenderen voor de BAV 
op vrijdag 30 januari 1998. Deze procedure is in de BAV door de algemene vergadering 
aangenomen. 

De overige punten van de statuten en reglementen zullen worden geagendeerd, zoals 
hierboven reeds vermeld, voor de jaarlijkse algemene vergaderingen op 28 en 29 mei 1999. 
Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in 1999 worden afgerond. 
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14b Commissie Tweede Kamer 

De commissie Tweede Kamer bestond uit de volgende personen: 
ir. D. Luteijn voorzitter 
mevrouw drs. N.J. Ginjaar-Maas 
drs. L.M.L.H.A. Hermans 
J. Kamminga 
mr. H.E. Koning 

Als secretaris van de commissie trad de directeur van het algemeen secretaaat, mr. O.W. 
Zwart, op. 

De kandidatenlijst werd op 31 januari 1998 vastgesteld tijdens de 1 ooe AV te Papend al. De 
commissie bood daarna een evaluatie aan het hoofdbestuur aan, welke is behandeld in de 
hoofdbestuursvergadering van 6 april 1998. De commissie Tweede Kamer werd onder 
dankzegging door het hoofdbestuur op 6 april 1998 ontbonden. 
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14c Commissie Eerste Kamer 

In zijn vergadering van 30 juni benoemde het hoofdbestuur de volgende personen in de 
commissie Eerste Kamer 1999: 
mevrouw drs. M.W.M. Vos-van Gortel voorzitter 
drs. F.M. Feij (tot maart 1998) 
mr. J. Drijber (vanaf maart 1998) 
drs. T.C. Braakman 
mevrouw ir. J.M. Leemhuis-Stout 
mevrouw T. van der Stroom-van Ewijk 

Als secretaris van de commissie trad de directeur van het algemeen secretariaat, mr. O.W. 

Zwart, op. 

De opdracht van de commissie Eerste Kamer was gesprekken te houden met alle voorlopige 
kandidaten en het hoofdbestuur te adviseren over de mate waarin deze personen geschikt 
bevonden werden voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer. 

De commissie hield in de periode januari tot en met mei 1998 oriënterende gesprekken met 
geïnteresseerde personen. In maart en april 1998 werd gesproken met de zittende leden 
van de Eerste-Kamerfractie. Na 1 juni 1998 werd met alle door de afdelingen als voorlopig 
kandidaat aangemelde personen een officieel gesprek gehouden. De commissie heeft in de 
extra hoofdbestuursvergadering van 10 oktober haar bevindingen aan het hoofdbestuur 
aangeboden. Op 17 oktober was een delegatie van .de commissie aanwezig tijdens een 
vergadering van het POK om met hen van gedachten te wisselen. 

De commissie zal in 1999 worden ontbonden. 
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14d Commissie Europees Parlement 

In zijn vergadering van 30 juni 1997 benoemde het hoofdbestuur de volgende pesonen in 
de commissie Europees Parlement 1999: 
mr. A. Geurtsen 
mr. A.Ph. Hertog 
mr. J.G.N. de Hoop Scheffer 
mevrouw A.M.J. Smits van Oyen 
mevrouw E.F.M. Coenen-Vaessen 

voorzitter 
vice-voorzitter 
lid 
lid 
lid 

Secretaris van de commissie Europees Parlement was drs. A. Geensen, bestutsassistent 
internationale zaken. 

De opdracht van de commissie Europees Parlement was gesprekken te houden met alle 
voorlopige kandidaten en het hoofdbestuur te adviseren over de mate waarin deze personen 
geschikt geacht werden voor het lidmaatschap van het Europees Parlement. De commissie 
bereidde haar werkwijze voor in het najaar van 1997. 

De commissie hield in de periode januari tot en met mei oriënterende gesprekken met 
geïnteresseerde personen. Na 1 juni werd met alle door de afdelingen als voorlopige 
kandidaat aangemelde personen een officieel gesprek gehouden evenals met de zittende 
leden van de EP-fractie. Het advies van de commissie werd aan het hoofdbestuur 
aangeboden op 10 oktober. Tevens was een delegatie van de commissie aanwezig in de 
vergadering van het POK op 17 oktober om met hen van gedachten te wisselen. Op 19 
oktober stelde het hoofdbestuur de concept-kandidatenlijst vast. 

De commissie zal in 1999 worden ontbonden. 
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14e Projectgroep Nieuwe media 

Internet heeft een snel groeiend belangstelling onder met name jongeren tot 35 jaar. Een 
doelgroep waar de WO graag mee in contact komt. Echter ook ouderen zien dat internet 
voor hen nieuwe mogelijkheden biedt. De verwachting is dat het gebruik van internet (al dan 
niet via de TV) de komende jaren sterk zal blijven toenemen. 

Een nadeel voor de interne communicatie in 1998 was het feit dat er niet vanuit gegaan kon 
worden dat elke afdeling of lid van de WO via internet bereikt kon worden. Dit gold ook voor 
de kiezersgroep. Internet is dus slechts één van de communicatiekanalen. Echter het feit dat 
internet een snel medium is (direct de boodschap bij een potentiële kiezersgroep) moet de 
WO stimuleren actief met dit medium te gaan werken. Het is een noodzaak internet 
ervaring uit te breiden, aangezien dit communicatiekanaal de komende jaren in 
belangrijkheid zal gaan toenemen. Met deze gedachte in het achterhoofd stelde het 
hoofdbestuur in juni 1998 een projectgroep Nieuwe Media in, die zich tot doel stelde in 
december 1998 te rapporteren. 

Instelling en taakopdracht 
Het hoofdbestuur van de WO wilde de opzet en aanpak van de WO website innoveren. In 
tweede instantie zou gekeken worden naar een verder gebruik van nieuwe media ten 
behoeve van de interne organisatie, waarbij de mogelijke aanbevelingen uitgewerkt moeten 
gaan worden met de cluster Partij van het hoofdbestuur. 
In de adviesaanvraag aan de projectgroep werden de volgende punten genoemd waaraan 
aandacht gegeven kon worden; 
- inventarisatie van de mogelijkheden die de nieuwe media bieden, met nadruk op internet 

en e-mail, alsmede van ervaringen met communiceren via nieuwe media naar grote 
groepen; 

- welke communicatie, voor welke doelgroepen van de WO; 
- extra aandacht voor het overbrengen van het politieke profiel van de VVD aan de kiezer; 
- toepassing van discussieforum en marktonderzoeken op internet; 
- voor- en nadelen van een integraal aanbod via één homepage voor de gehele WO; 
- Een implementatieplan dat is afgestemd op beschikbare capaciteit en (geld)middelen; 

De opzet van het rapport van de projectgroep was te komen tot het formuleren van nader 
beleid met betrekking tot het gebruik van internet. Dit beleid zou dan vervolgens in een later 
stadium praktisch vertaald moeten worden bij de feitelijke aanpassingen van de website. In 
de hoofdbestuursvergadering van 21 december werd het rapport van de projectgroep 
besproken en aangenomen. Daarbij werd tevens besloten dat een technische projectgroep 
de aanbevelingen in het rapport verder moest bekijken en terugrapporteren aan het 
hoofdbestuur. De uiteindelijke conclusies zullen in 1999 aan het hoofdbestuur worden 
gepresenteerd. 
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Samenstelling van de projectgroep Nieuwe media per 31 december 1998 

ing. P.H. Tirion 
mevrouw drs. H.L. Pieters 
drs. L.H.M. Osterholt 

Leden 
mevrouw C.R. Baljé-Rijnders 
drs. W.J. van Dijk 
T.F. Fawzi 
mevrouw drs. P.H. Ginjaar 
8. Homan 
M.J.M. Krom 
C.L.M. Meeuwis 
mevrouw drs. H. Voûte-Droste 
mevrouw mr. B.M de Vries 

voorzitter 
plaatsvervangend voorzitter 
secretaris 

lid hoofdbestuur 

campagneleider PS en EP verkiezingen 

bestuur Tweede-Kamerfractie WD 
Tweede-Kamerfractie WD 
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14f Commissie Verkiezingsprogramma 

Algemeen 
De commissie Verkiezingsprogramma verdedigde in samenspraak met het hoofdbestuur op 
de BAV van 30 januari 1998 het ontwerp-verkiezingsprogramma Investeren in de toekomst. 
Daar één van de aangenomen amendementen op deze Buitengewone vergadering een 
verandering van de titel van het programma behelsde en werd aangenomen, ging de WO 
de verkiezingen in met een programma getiteld Investeren in uw toekomst. Een naam die de 
lading dekte want het totale programma gaf voldoende uitzicht op een helder en constante 
lijn voor de toekomst, met een goede financiële onderbouwing. Het was even na twaalf uur 
middernacht dat het laatste amendement werd besproken en de voorzitter kon vaststellen 
dat het verkiezingsprogramma was aangenomen. 

De commissie werd ontbonden op de dag van de verkiezingen, 6 mei 1998 en later door het 
hoofdbestuur op een feestelijke wijze bedankt voor de geleverde prestaties. 

De samenstelling van de commissie was als volgt; 
R.L.O. Linschoten voorzitter 
mr. F. Korthals Altes vice-voorzitter 
dr. K. Groenveld secretaris 
drs. L.H.M. Osterholt secretaris 
mevrouw mr. M. E. Bierman- Beukerna toe Water 
dr. H.W.A.M. Coonen 
mevrouw H.L. van Eesteren-Smith 
mr. P.J. Nouwen 
mr. ing. C. van Tilborg 
drs. M.S. Visser 
C. Wolzak 

De toegevoegde leden waren 
mr. drs. F. Bolkestein, fractie-voorzitter WO-Tweede-Kamerfractie 
drs. E. Haaksman, voorzitter WD-Bestuurdersvereniging 
drs. W.K. Hoekzema, voorzitter WO 
drs. G.M. de Vries, voorzitter WO-fractie in het Europees Parlement 

adviseur 
adviseur 
adviseur 
adviseur 
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14g Projectgroep positieve actie 

De projectgroep positieve actie werd door het hoofdbestuur in 1996 ingesteld met als doel 
om het hoofdbestuur te adviseren bij haar streven meer vrouwen actief te krijgen in de 
politiek in het algemeen en de WO in het bijzonder. 

Hieronder treft u een overzicht aan van de aanbevelingen die door de projectgroep positieve 
Actie tot en met december 1998 zijn gedaan 

De projectgroep positieve actie heeft het hoofdbestuur geadviseerd: 

1 . omtrent het verbeteren van contacten met vrouwelijke geïnteresseerden 
- door het organiseren van netwerk- uitwisselingsbijeenkomsten 
- door het instellen van mentoren voor (nieuwe) vrouwelijke leden 
- door het expliciet uitnodigen van vrouwen voor bijeenkomsten 

2. over het inzichtelijk maken van de vraagkant 
- door het inventariseren van (de vereisten voor) posities; opstellen en eventueel 

aanpassen van taak- en functieomschrijvingen 

3. over het inzichtelijk maken van de aanbodkant 
- door het uitvoeren van enquêtes 
- door het opzetten van een databank 

4. omtrent vacatures binnen en buiten de partij 
- door het opzetten van een signaleringssysteem voor vrijgekomen functies, zodat de 

Projectgroep hierover kan adviseren 

5. over het informeren van de diverse gremia 
- door het maken van een conceptbrief aan KC's 
- agendapunt voor de landelijke Voorzittersdag 1997 
- door het maken van een folder voor Gemeenteraadsverkiezingen 
- door het aanleveren van cijfermateriaal voor onderbouwing van het beleid 
- tevens geadviseerd het effect van deze informatie te evalueren 

6. over methoden voor publiciteit met betrekking tot vrouwelijke leden c.q. kiezers 
- bijvoorbeeld in het kader van de campagne rondom 150 jaar Grondwet 
- bijvoorbeeld in samenwerking met andere partijen in vrouwenbladen 

7. met betrekking tot de verkiezingscampagnes 
- door een gesprek met campagneleider 
- door het maken van een voorstel voor 11 wenken 

8. door middel van het advies thema bijeenkomsten te organiseren 
- gericht op de integratie van vrouwen binnen de partij 
- gericht op de integratie van positieve actie binnen het beleid 

9. omtrent het bereiken van vrouwen 
- door te adviseren specifieke informatie in "Vrijheid & Democratie" op te nemen, gericht 

op de doelgroep 
- door middel van scouting, ook buiten de WO 
- via de JOVD 
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10. omtrent een speciaal opleidingsprogramma 
- het opstellen van een cursus gericht op de verschillende communicatiestijlen tussen 

man en vrouw (het cursus materiaal wordt in 1999 afgerond) 

Bij het vaststellen van de vorderingen die de projectgroep heeft bereikt, diende te worden na 
gegaan in welke mate de adviezen zijn uitgevoerd, dan wel in hoeverre effect is gesorteerd. 
Deze evaluatie zal in 1999 plaatsvinden. 

Enkele van de aanbevelingen uit de samenvatting zijn door de projectgroep zelf uitgevoerd. 
zoals het informeren van de diverse organisaties verbonden aan de partij over de doel
stellingen van de WO met betrekking tot (de participatie van) vrouwen, zoals vermeld onder 
punt 5. Te denken valt hierbij aan de Organisatie Vrouwen in de WO, de JOVD, de Haya 
van Somerenstichting, de selectie comm1ss1es voor de Eerste- en Tweede
Kamerverkiezingen, de campagneleider etc. 

Daarnaast is punt 7 (met betrekking tot de verkiezingscampagne) grotendeels door de 
Projectgroep ten uitvoer gebracht, en met name punt 10, het advies ten aanzien van het 
opleidingsprogramma, heeft een praktische invulling gekregen. De projectgroep heeft in 
samenwerking met de Haya van Somerenstichting een opzet gemaakt voor de cursus 
Communicatie Stijlen. Dit project zal in 1999 worden afgerond. 

Samenstelling van de projectgroep per 31 december 1998 
mevrouw mr. J.D. van Tongeren 
mevrouw mr. C.L. Liebregs 
grs. L.H.M. Osterholt 

Leden 
mevrouw drs. O.M. de Korte-Rollof 
mevrouw drs. B.H.J.M. Dircksens 
mevrouw drs. M.M. de Mol-de Mooy 
mr. F. Recourt 
mr. L.V. Mazel 

Adviseurs: 
R. Haafkens 
mevrouw W.C.M van Ark-Hessing 

voorzitter 
secretaris 
ambtelijk secretaris 

portefeuillehouder positieve actie in het HB 
voorzitter landelijke Organisatie 
Vrouwen in de WO 
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15 Inhoudelijke discussie/cluster politiek 
15a Verslag over 1998 

Algemeen 
De Inhoudelijke discussie in 1998 werd in het eerste halfjaar met name gevoerd over de 
voorstellen van de WD verkiezingsprogramcommissie. De werkzaamheden van de 
commissie en het hoofdbestuur gaven de afdelingen en centrales de mogelijkheid om zich 
over inhoudelijke onderwerpen uit te spreken en standpunten in te nemen. Vervolgens werd 
met deze inbreng en met de resultaten van de BAV van 30 januari 1998 in het land de 
mening van de WD weergegeven. 
Na de Tweede-Kamerverkiezingen van 6 mei 1998, werd er door het hoofdbestuur opnieuw 
ingezet op het bespreken van belangrijke onderwerpen. Een van de onderwerpen die daarbij 
aan bod kwam was een uitvloeisel van de BAV van 30 januari 1998, waar het hoofdbestuur 
toezegde dat er in de partij structureel gediscussieerd zou worden over de toekomst van de 
Sociale Zekerheid. 

Themadag 
Op 28 november 1998 vond in het Golden Tulip Hotel te Zoetermeer de themadag Sociale 
Zekerheid in de toekomst plaats. Aan de hand van het door de partijcommissie Sociale 
Zaken en de prof. mr. B.M. Teldersstichting geschreven preadvies discussieerden de 
deelnemers met onder meer 
L.J. de Waal voorzitter FNV 
drs. A. Kraaijeveld voorzitter FME/CWM 
drs. J.F. Hoogervorst staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

In de middag werd onder leiding van leden van partijcommissieleden in werkgroepen 
gesproken over de in het advies opgenomen stellingen en de door de inleiders naar voren 
gebrachte punten. De uitkomsten van deze themadag zullen worden besproken op de 
partijraad van 20 maart 1999. 

Cluster Politiek 
Om de politieke discussie in de partij op elkaar af te stemmen, besloot het hoofdbestuur 
reeds eerder om haar werkzaamheden onder te brengen in drie clusters, te weten politiek, 
partij en kiezer. In de cluster politiek werd gewerkt aan een verdere begeleiding van de 
verschillende inhoudelijke discussies, waarbij de invalshoeken van de verschillende leden 
van het cluster werden besproken. Het cluster werd voorgezeten door drs. W.K. Hoekzema. 
Mevrouw S. van Heemskerck Pillis-Duvekot werd door de algemene vergadering van 15/16 
mei gekozen als secretaris van de organisatie en later door het hoofdbestuur belast met de 
inhoudelijke portefeuille, die zij vol enthousiasme oppakte. Plannen voor 1999 werden in 
samenspraak met de leden van het Cluster ontwikkeld voor het jaarprogramma en het 
beleidsplan van het hoofdbestuur. 

De samenstelling van het Cluster was per 31 december 1998 als volgt; 
mevrouw N.H. van den Broek-Laman Trip Eerste-Kamerfractie 
C.G.A. Cornielje Tweede-Kamerfractie 
H.F. Dijkstal Tweede-Kamerfractie 
prof. dr. L. Ginjaar Eerste-Kamerfractie 
dr. K. Groenveld prof. mr. B.M. Teldersstichting 
mevrouw mr. B.M. de Vries Tweede-Kamerfractie 
mr. J.G.C. Wiebenga Europees Parlement 
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namens het hoofdbestuur 
R. Haafkens 
mevrouw S. van Heemskerck Pillis-Duvekot 
drs. W.K. Hoekzema 
jhr. R.G.P. Sandberg tot Essenburg 
drs. F.Z. Szabo 

en tevens 
drs. L.H.M. Osterholt 

partijvoorzitter 

ambtelijk secretaris 
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15b Ouderenbeleid 

In het Ouderenbeleid heeft het hoofdbestuur zich in 1998 gericht op drie speerpunten; 
1. het opzetten van een netwerkgroep door Nederland over WD Ouderenbeleid; 
2. het verder verdiepen van de kennis binnen de WD over wat liberaal Ouderenbeleid is; 
3. het komen tot folders en publicaties over het Ouderenbeleid. 

De in 1997 in gang gezette ontwikkeling dat WD leden in de Provinciale Statenfracties de 
leiding op zich namen in het organiseren van een netwerk in de eigen provincie, werd verder 
gestimuleerd. Zo werd er op 9 februari in samenwerking met de WD-Tweede-Kamerfractie 
in het gebouw voor de Tweede Kamer een middag georganiseerd waar als inleiders 
aanwezig waren de meest betrokken WD fractieleden mevrouw mr. A. van Blerck
Woerdman, de heer mr. R. Luchtenveld en de heer H.A.L. van Hoof. Zij spraken allen over 
de meest recente ontwikkeling op de diverse terreinen (waaronder integraal Ouderenbeleid, 
Wonen en AOW). 

Op 9 september waren alle Statenfractieleden uitgenodigd voor een hernieuwd overleg, dit 
keer in het Park Plaza Hotel te Utrecht waar vertegenwoordigers van de WD Initiatiefgroep, 
het hoofdbestuur, de WO-Tweede-Kamerfractie alsmede deelnemers aan de verschillende 
WD netwerken aanwezig waren om vragen te beantwoorden en verder beleid met elkaar af 
te stemmen. Op 31 december 1998 bestonden er WD netwerken in de provincies Drenthe, 
Friesland, Groningen, Noord Brabant, Overijssel, Zeeland en Zuid Holland. 

De vorming van de netwerken werd mede georganiseerd door de leden van de WD 
Initiatiefgroep Ouderen, die eerder (in 1996) door het hoofdbestuur was geïnstalleerd. De 
Initiatiefgroep kreeg als opdracht het hoofdbestuur te adviseren bij het ontwikkelen van een 
liberaal Ouderenbeleid in de breedste zin van het woord. 

De leden van de lnitiatiefgroep8 gaven meerdere malen aan dat zij de actualiteit op de voet 
volgden. Toen in januari 1998 de eerste berichten verschenen dat als gevolg van nieuwe 
wetgeving en een andere wijze van financiering van de sociale zekerheid bepaalde 
categorieën ouderen met AOW met een aanvullend pensioen, ondanks reparatiewetgeving, 
er financieel op achteruit zouden aan, was het mede de Initiatiefgroep die daar binnen de 
WD veel aandacht voor heeft gevraagd en heeft bijgedragen en mogelijke oplossen heeft 
aangedragen aan de WO-Tweede-Kamerfractie. 

Aan de verschillende verkiezingsprogramma's voor de Provinciale Statenverkiezingen van 3 
maart 1999, die in 1998 in conceptvorm verschenen, was ook duidelijk te merken dat 
Ouderenbeleid als beleidsterrein binnen de WD niet meer weg te denken valt. Alle 
programma's beschikten over een ouderenparagraaf, terwijl ook aspecten van veiligheid en 
ouderenhuisvesting in alle programma's voorkwamen. 

De WD was ook dit jaar aanwezig op de nationale Ouderenbeurs 50+ (25-27 september 
1998) waar leden van de Initiatiefgroep en vrijwilligers uit de kamercentrale Utrecht drie 
dagen lang de talrijke bezoekers aan de beurs van informatie voorzagen. 

8 Voor de samenstelling van de Initiatiefgroep wordt verwezen naar het overzicht van de werkzaamheden van de 
groep in de bijlagen bij dit jaarverslag. 
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16 Commissies van advies 

In 1998 werden er door de verschillende commissies van advies 127 plenaire vergaderingen 
gehouden waarbij de leden van de Staten-Generaal en de Europese fractie geïnformeerd 
werden over de nieuwe ontwikkelingen in de verschillende beleidsterreinen. Het 
hoofdbestuur kon op verzoek inhoudelijk geadviseerd worden. Zou men de cijfers van de 
afgelopen vier jaar er op na slaan, dat zou snel de conclusie getrokken kunnen worden, dat 
de commissies in 1998 minder te adviseren hadden, maar de schijn bedriegt in deze. Dit jaar 
was het jaar waarin reglementair de commissies meteen na de Tweede-Kamerverkiezingen 
ontbonden werden om vervolgens in nieuwe samenstelling geïnstalleerd te worden, Tussen 
de verkiezingen en het besluit over de bemensing van de commissie zat enige tijd die 
samenviel met de zomervakantie en het zomerreces van de Kamer(s), zodat hierin geen 
vergaderingen plaatsvonden. 

Startte het verslagjaar met 17 commissies, in de nieuwe periode werd de commissie Cultuur 
(en mediabeleid) losgekoppeld van de commissie Onderwijs en ging zelfstandig verder. 

In de samenstelling van de commissies werden door het hoofdbestuur wijzigingen ten 
opzichte van de periode vóór 6 mei aangebracht. De voorzitters van de verschillende 
commissies waren door het hoofdbestuur reeds in een vroegtijdig stadium ingelicht over de 
op handen zijnde nieuwe benoemingsperiode en konden, indien zij dat wilden, wensen over 
de samenstelling van de nieuwe commissie bij het hoofdbestuurslid belast met de 
portefeuille neerleggen. De samenstelling va de nieuwe commissies werd aan het 
hoofdbestuur voorgelegd door jhr. R.G.P. Sandberg tot Essenburg in twee sessies. Op 29 
juni werd het raamwerk aan het hoofdbestuur ter goedkeuring voorgelegd met nieuwe 
commissiebenoemingen, op 31 augustus werd door het hoofdbestuur voorzien in die 
vacatures, die nog niet eerder ingevuld konden worden. In deze laatste vergadering werd 
voor elke partijcommissies tevens voorzien in de benoeming van een lid jonger dan 30 jaar 
als ervaringsplaats in een commissie. 
Mevrouw S. van Heemskerck Pillis-Duvekot werd door de algemene vergadering van 15/16 
mei 1998 benoemd tot secretaris van het hoofdbestuur en later door het hoofdbestuur onder 
meer belast met de portefeuille partijcommissies. In de periode 16 mei-31 augustus werden 
in goed overleg tussen de twee hoofdbestuursleden de voordrachten gemaakt, na 31 
augustus trad de heer Sandberg op deze portefeuille terug. De kamercentralevoorzitters 
werden gedurende het proces geïnformeerd over de voorstellen. 

Partijcommissie-activiteiten en deelname aan de inhoudelijke discussie 
De verschillende partijcommissies lieten zich in hun advisering niet onbetuigd. In de bijlagen 
bij dit jaarverslag is per commissie een overzicht van de werkzaamheden opgenomen, 
waarin alle activiteiten worden weergegeven. In dit overzicht worden twee activiteiten van de 
commissies nog afzonderlijk genoemd; de voorbereiding van de partijraad van 31 oktober 
over de begroting van Paars 11 en de themadag over Oe toekomst van de Sociale Zekerheid, 
op 28 november 1998 in Zoetermeer. 
Het hoofdbestuur is de leden van de commissies zeer erkentelijk voor hun grote inbreng. 
Zonder de inzet van de commissies, zou de voorbereiding van parlementaire (WD-)zaken 
en inhoudelijke hoofdbestuursactiviteiten minder zorgvuldig en met een andere toonzetting 
geschieden. De belangeloze betrokkenheid van de leden van de commissies bij de 
inhoudelijke activiteiten van de WO, maakt deze bijdrage des te waardevoller. 
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Portefeuillehouder 

Mevrouw mr. W.M.C. de Vrey-Vringer maakte in de hoofdbestuursvergadering van 9 februari 
bekend, dat zij zich niet beschikbaar stelde voor een eventuele herbenoeming in het 
hoofdbestuur op de JAV van 15/16 mei te Leeuwarden. Zij was van mening dat zij haar inzet 
elders wilde gaan plegen en vroeg daarom het hoofdbestuur de vacature aan te melden bij 
de afdelingen. Haar werkzaamheden voor wat betreft de partijcommissies werd na 9 februari 
geleidelijk overgenomen door de plaatsvervangend portefeuillehouder, jhr. R.G.P. Sandberg 
tot Essenburg. In de JAV van mei, werd mevrouw S. van Heemskerck Pillis-Duvekot 
gekozen tot lid van het hoofdbestuur en later door het hoofdbestuur belast met de 
portefeuille partijcommissies. Zij was ook voorzitter van het jaarlijks overleg van de 
portefeuillehouder met de voorzitters van de partijcommissies op 21 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 (senior bestuursassistent) en 
mevrouw M.A.M. Geergen-Coenen (secretaresse). 

In 1998 werden er ten behoeve van de werkzaamheden van de commissies ongeveer 2760 
vergaderstukken verzonden en werden er 73 brieven en velen e-mails ontvangen met 
betrekking tot inhoudelijke aspecten van het werk van de commissies. 

Overzicht aantal vergaderingen per partijcommissie in 1998 

Partijcommissie aantal 
vergaderingen 

Binnenlandse zaken 9 
Justitie 6 
Politie 5 
Buitenlandse zaken/ 8 
ontwikkelingssamenwerking 
Defensie 9 
Europese zaken 8 
Financieel Economische Zaken/MKB 8 
Belastingen 11 
Sociale zaken 7 
Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening 8 
Milieuhygiëne 7 
Landbouw en visserij/natuurbeheer 7 
Verkeer en waterstaat 5 
Onderwijs 7 
Wetenschap en Technologiebeleid 6 
Volksgezondheid 7 
Leefvormen en homosexualiteit 6 
Cultuur en mediabeleid 3 

Totaal 127 

52 



17 Bijzondere groepen 

17a Organisatie vrouwen in de WD 

Op 1 januari 1998 was het landelijk bestuur als volgt samengesteld: 
mevrouw W.M.C.van Ark-Hessing voorzitter 
mevrouw A. de Wit vice-voorzitter 
mevrouw C.M.P. Schunselaar-Henning algemeen secretaris 
mevrouw A.C. Volder-van Hulst penningmeester 
mevrouw J. Beumer-van der Schaar secretaris PR 
mevrouw drs. R. Hoekstra-Hinze secretaris politiek 
mevrouw drs. J.M. Hey secretaris politiek 
mevrouw drs. D.M. de Korte-Rollof secretaris vorming en scholing 
mevrouw H. Veling-Koetsier secretaris congres 
mevrouw J. Verberne hoofdredacteur Liberale Vrouw 

Administratief medewerkster was mevrouw L. Trompet-Wolters. 

Op de jaarvergadering traden af: 
mevrouw A. de Wit 
mevrouw J. Beumer-van der Schaar 
mevrouw J. Verberne 
In het verslagjaar trad eveneens af mevrouw drs. D.M. de Korte-Rollof. 

Als nieuwe leden van het LB werden benoemd: 
mevrouw J.A.E. van Olm-Kaenen vice-voorzitter 
mevrouw P.J. Band-Hunteman algemeen lid 

In het verslagjaar bestond de Organisatie Vrouwen in de WD 50 jaar. Dit werd op het 
jaarlijkse thematisch congres in Noordwijkerhout feestelijk gevierd. Hierbij was nagenoeg de 
voltallige partijtop aanwezig. Vanuit de pers was er ook ruime aandacht voor dit feit. 

Het landelijk bestuur vergaderde negen keer. Aan deze vergaderingen nam ook de adviseur 
van het hoofdbestuur van de WD, de heer R. Haafkens, deel alsmede diverse leden van de 
Tweede-Kamerfractie. 

De voorzitter van de organisatie nam als adviserend lid deel aan de vergaderingen van het 
hoofdbestuur, aan de vergaderingen van het POK en aan de partijraad. 
De diverse secretarissen namen in het verslagjaar deel aan de door het hoofdbestuur 
ingestelde overlegorganen die gerelateerd waren aan hun portefeuille. 

In 1998 had de organisatie het voorzitterschap van het Politiek Vrouwen Overleg (PVO), het 
platvorm van 5 politieke vrouwenorganisaties. Het PVO vergaderde acht keer in 1998. Er 
heeft een gesprek plaatsgevonden met de staatssecretaris voor emancipatiezaken mevrouw 
Verstand. Er is een aanzet gegeven tot het weer opstarten van het Kamerbreed Vrouwen 
Overleg. 

De Organisatie Vrouwen in de WD heeft in november deelgenomen aan de Nederlandse 
Vrouwen Raad (NVR)-manifestatie 100 jaar vrouwen arbeid, welke manifestatie bezocht 
werd door Hare Majesteit Koningin Beatrix. 
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Een bijdrage is geleverd aan internationale activiteiten vanuit de partij aiSlede vanuit 
liberale vrouwen bewegingen. 

Als voorbereiding op de verkiezingen van de waterschappen heeft de Organisatie Vrouwen 
in de WO een themadag georganiseerd in het Hoogheemraadschap van Schieland. Circa 
100 belangstellenden werden ruimschoots door deskundigen geïnformeerd over facetten 
van het water in de meest brede zin. 

De Organisatie Vrouwen in de WO heeft landelijk verschillende externe 
vertegenwoordigingen. In de Nederlandse Vrouwen Raad vertegenwoordigde mevrouw H. 
Veling-Koetsier de Organisatie Vrouwen in de WD. Mevrouw R. Hoekstra-Hinze is lid van 
de Vrouwen Alliantie. 

Verschillende leden van het landelijk bestuur namen deel aan diverse bijeenkomsten van 
vrouwenorganisaties en politieke partijen alsmede aan de JAV, de BAV en aan het jaarlijks 
congres van de WD-Bestuurdersvereniging. 

De Organisatie Vrouwen in de WO is dit jaar gestart met een werkgroep Allochtone 
Vrouwen. 
In het verslagjaar heeft de organisatie actief deelgenomen aan de campagne voor de 
Tweede-Kamerverkiezingen, zijn er suggesties aangedragen voor het regeerakkoord en is 
een lijst met namen van vrouwen voor het in de zomer gevormde kabinet aangeboden. 

De Adviesraad van de Organisatie van de Vrouwen in de WO vergaderde vier maal. Tijdens 
deze vergaderingen hield het aanwezige Tweede-Kamerlid een inleiding waarna uitvoerig 
gediscussieerd werd. 
De Liberale Vrouw werd in het verslagjaar gratis verspreid onder de ruim 4.100 
aangeslotenen. 

Voor een uitgebreid verslag verwijzen wij naar het afzonderlijk jaarverslag van de 
Organisatie Vrouwen in de WO dat aan te vragen is bij het secretariaat. 
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17b WD-Bestuurdersvereniging 

Geen campagnedrukte, maar wel veel werk voor de WD-Bestuurdersvereniging in het 
verkiezingsjaar 1998. De gemeenteraadsverkiezingen op 4 maart waren verkiezingen met 
veel winst voor de WO en dus veel mutaties in de administratie. Verder was 1998 een jaar 
waarin de WD-Bestuurdersvereniging zich de eerste maanden intensief bezig hield met 
verkiezingen van de Provinciale Staten in 1999: op 28 maart 1998 werd de Leidraad WD
provincieprogramma 1999-2003 vastgesteld. 
De inzinking die het ledental in 1996 en 1997 als gevolg van de gemeentelijke herindelingen 
in Noord-Brabant, Zeeland, Overijssel en Drenthe ondervond, werd door de zetelwinst op 4 
maart in positieve zin omgebogen. Per 31 december 1998 kende de WD
Bestuurdersvereniging 5 ereleden, 2276 gewone leden, 490 buitengewone leden en 51 
abonnees op Provincie & Gemeente. 

Begin 1998 bestond het bestuur uit navolgende personen: 
dagelijks bestuur 
drs. E. Haaksman 
W.I. I. van Beek 
A.S. Scholten 
mevrouw drs. L.E.J. Engering-Aarts 
mevrouw mr. drs. M.J.M. Vlaanderen 

provinciale vertegenwoordigers 
mevrouw A. ter Borg-Guliker 
mevrouw M. Brouwer-te Roller 
mevrouw J.F. Snijder-Hazeihaft 
mevrouw J.T. Prikken-Krikke 
mevrouw G. Slob-Minkerna 
mevrouw O.G. Vonk-Bergeren 
mevrouw drs. A. de Widt-Nieuwenhuizen 
mr. R.S. Cazemier 
W.J. M. Geurts 
D. Halbesma 
G.J.A.M. Nijpels 
F.J. Vos 

kwaliteitszetels 
mr. R.H. Engel 
ir. J.E.M. van Velsen 

voorzitter 
penningmeester 
lid 
ondervoorzitter 
secretaris 

Gelderland 
Zeeland 
Groningen 
Overijssel 
Zuid-Holland 
Noord-Brabant 
Drenthe 
Friesland 
Limburg 
Flevoland 
Noord-Holland 
Utrecht 

gemeentesecretarissen 
waterschapsbestuurders 

lid van advies namens het hoofdbestuur van de VVD 
ir. A.J. Korft. 

Tijdens de jaarvergadering op 28 maart traden de heren W.I. I. van Beek, R.S. Cazemier en 
G.J.A.M. Nijpels af. Zij werden opgevolgd door respectievelijk de heren ir. W.G. de Raad, 
J.W. Boekhoven en W.J.N. Waaijer. 
Tijdens de buitengewone algemene vergadering op 7 november verlieten de heer mr. R.H. 
Engel en mevrouw mr. drs. M.J.M. Vlaanderen het bestuur. De heer A.S. Scholten werd tot 
secretaris benoemd, zijn opvolger in het dagelijks bestuur werd mevrouw drs. A. de Widt
Nieuwenhuizen, die op haar beurt als vertegenwoordiger van de Drentse leden werd 
opgevolgd door de heer Sj. Kremer. Mevrouw mr. C.L. Liebregs nam de kwaliteitszetel 
gemeentesecretarissen in. 
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De personele bezetting van het bureau bleef ongewijzigd: de heer A.W. Dijk (adjunct
secretaris), mevrouw M. de Goede (administratrice) en de heer A.G. van der Stoel (freelance 
projectmedewerker) hebben als steeds op de gebruikelijke, dus voortreffelijke, wijze hun 
werkzaamheden verricht. Het bureau was voor vele leden weer een steun en toeverlaat. 

Ook in 1998 organiseerde de WD-Bestuurdersvereniging naast veel regionale 
bijeenkomsten weer enkele landelijke activiteiten. Op 7 maart was er in Vergader- en 
Zalencentrum 'Vredenburg 19' te Utrecht een bijeenkomst over collegevorming. 
Het Liberaal burgemeestersgezelschap P.J. Oud organiseerde 20 maart in het Utrechtse 
Jaarbeurs Congrescentrum een bijeenkomst over 'de burgemeester als coach voor nieuwe 
wethouders' en over het regeerakkoord. 
Op 28 maart vond in het Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht de reeds genoemde 
jaarvergadering plaats. De vergadering werd onderbroken voor een inleiding door de 
minister van Binnenlandse Zaken, de heer H.F. Dijkstal, over actuele aangelegenheden. 
De statendag, een jaarlijkse ontmoeting van statenleden, leden van de Eerste Kamerfractie, 
de commissarissen van de Koningin, de griffiers der Staten en de griffier van de Eerste 

·Kamer der Staten-Generaal, werd op 26 juni in de provincie Limburg gehouden. 
Op 11 september vond in Amsterdam een door het Liberaal burgemeestersgezelschap P.J. 
Oud georganiseerde bijeenkomst over 'Haven en achterland: infrastructuur' plaats. 
De Ir. Lely Kring, kring van liberale waterschapsbestuurders aangesloten bij de WO, kwam 
op 6 november bijeen in congrescentrum De Blije Werelt te Lunteren. Thema's waren 
financiering van het waterschapsstelsel en 'bestuur, samenstelling en vorm'. Verder werd 
gesproken met de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. 
Ook in De Blije Werelt en eveneens op 6 november was er een bijeenkomst van het Platform 
gemeentesecretarissen c.a. Onder andere werd gesproken over het millenniumvraagstuk. In 
een nevenzaal kwam die middag ook het Liberaal burgemeestersgezelschap P.J. Oud bijeen 
om te spreken over de gekozen burgemeester. 
Het jaarlijkse congres, onder het motto 'Decentralisatie tegenover Europese eenwording', 
vond op 6 en 7 november plaats in congrescentrum De Blije Werelt te Lunteren. Op 
vrijdagavond maakte de heer drs. E. Haaksman een tour d'horizon. Aansluitend spraken de 
voorzitter van de Eerste Kamer, de heer mr. F. Korthals Altes, over 'de zin van het 
tweekamerstelsel in de 21e eeuw', mevrouw ir. J.M. Leemhuis-Stout, commissaris van de 
Koningin in de provincie Zuid-Holland, over 'de provincie in decentraal, nationaal en 
Europees perspectief' en de voorzitter van het WO-smaldeel in de ELD-fractie in het 
Europees Parlement, de heer mr. J.G.C. Wiebenga, over 'Europa: uitdaging of bedreiging?'. 
Het vrijdagavondprogramma werd afgerond door stand-up comedian Pieter de Rijk. Na de 
buitengewone algemene vergadering op zaterdagmorgen volgde een zevental workshops 
over zeer uiteenlopende onderwerpen. 

Op 30 januari en op 7 november was er overleg tussen de WO-leden in het Europees 
Parlement, WO-leden in het Comité van de Regio's en het bestuur van de WD
Bestuurdersvereniging. 

De gedeputeerden, de commissarissen van de Koningin, de voorzitters van de WO-fracties 
in de Staten-Generaal, de partijvoorzitter en de voorzitter en de secretaris van de WD
Bestuurdersvereniging hadden op 26 februari en 24 september hun periodiek overleg. 

Op diverse momenten en in diverse vormen heeft overleg met de Tweede-Kamerfractie 
plaatsgevonden. 

Op 4 februari organiseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken een gesprek met 
bestuurdersorganisaties van landelijke en lokale partijen, waaraan ook de WD
Bestuurdersvereniging deel nam. 
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Op 4 februari en 24 juni participeerden vertegenwoordigers van de WD
Bestuurdersvereniging in een overleg tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 
de bestuurdersorganisaties van landelijke en lokale partijen. 

Een aantal vertegenwoordigers van de WD-Bestuurdersvereniging participeerde in 
partijcommissies. 

De drie platformen binnen de WD-Bestuurdersvereniging werden uitgebreid met een vierde: 
het Platform jonge liberale bestuurders. 

Door het coördinatieteam van de Ir. Lely Kring was een handleiding 
Waterschapsverkiezingen samengesteld. Ook bracht de WD-Bestuurdersvereniging een 
herziene notitie Collegevorming uit. 

Zoals gebruikelijk verscheen Provincie & Gemeente tienmaal. Een in 1997 gehouden 
lezersonderzoek leidde tot enkele kleine aanpassingen in het blad. 

Door de WD-Bestuurdersvereniging was een prijsvraag 'het mooiste, het beste, het leukste, 
het origineelste gemeenteprogramma' uitgeschreven; de winnaar was de WO-afdeling 
Muiden. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar het afzonderlijke jaarverslag van de WD
Bestuurdersvereniging over 1998. 
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17c Groep Nederland van de Liberale Internationale 

De LIGN is een bijzondere groep binnen de WD, die zich richt op de inhoudelijke en 
organisatorische inbreng, van de WD in de Liberale Internationale (LI). De LIGN is 
zelfstandig lid van de Ll, maar stuurt samen met de WD één Nederlandse delegatie naar U
activiteiten uit. Deze taak wordt in nauwe samenwerking met het hoofdbestuur van de WD, 
in het bijzonder de partijvoorzitter, internationaal secretaris en portefeuillehouder 
inhoudelijke discussie, en het algemeen secretariaat, in het bijzonder de bestuursassistent 
en medewerker internationale zaken, uitgevoerd. Voorts organiseert de LIGN discussies in 
Nederland over internationale aangelegenheden, waaronder de Europese integratie. Hierbij 
wordt in den brede binnen en buiten de WD samengewerkt met, onder andere, het 
Eurocontact (leden van de WD-kamercentrales, afdelingen en centrales), de WO-fracties in 
de Eerste en Tweede Kamer en in het Europees Parlement, de Teldersstichting, de Ll en de 
ELDR-partij, buitenlandse vertegenwoordigingen in Nederland, internationale organisaties, 
de Atlantische Commissie, het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ), 
de Europese Beweging Nederland, etc. 

Bestuur 

Het bestuur bestond in 1998 uit: 
mr. drs. J.C. van Baaien 
mevrouw drs. G.J. Rutgers 
drs. A Geensen 
drs. S.P. Metz 
ir. E.L.P. Hessing 
drs. W.K. Hoekzema 
(partijvoorzitter) 
drs. F.Z. Szabo 
(internationaal secretaris) 

Functie Aftredend 
voorzitter 2000 (herkiesbaar) 
ondervoorzitter 1999 (herkiesbaar) 
secretaris 2000 (niet herkiesbaar) 
penningmeester 2001 (niet herkiesbaar) 
lid 2000 (niet herkiesbaar) 
adviserend bestuurslid namens het hoofdbestuur van 
de WD (tot 16 mei 1998) q. q. 
adviserend bestuurslid namens het hoofdbestuur van 
de WD (vanaf 16 mei 1998) q.q. 

Mevrouw W.C.M. (lneke) van Ark-Hessing, voorzitter van de Organisatie Vrouwen in de 
WD, was q.q. adviseur van het LIGN-bestuur inzake het International Netwerk of Liberal 
Wamen (INLW) in de Liberale Internationale. Mr. drs. J.C. van Baaien is Vice-President van 
de Liberale Internationale. Mr. drs. J.C. van Baaien en drs. A Geensen zijn namens de 
LIGN lid van het Executive Committee van de Ll. 

Het bestuur vergaderde plenair op de donderdagen 24 september, 22 oktober en 5 
november. Tussentijds was er een nauwe afstemming tussen de voorzitter en de diverse 
portefeuillehouders. 

Activiteiten 

In verband met de verkiezingscampagne voor de gemeenteraads- en Tweede
Kamerverkiezingen heeft de LIGN haar activiteiten in 1998 met name gericht op het 
ondersteunen van de WD ten behoeve van deze verkiezingen (ondermeer WD
verkiezingsavond in België op vrijdag 20 maart en het project Nederlandse kiezers in het 
buitenland). Hiernaast werd op woensdag 7 januari in Bonn een campagneseminar voor de 
FDP georganiseerd. Sprekers waren mr. drs. J.C. van Baaien, drs. A Geensen en drs. R.G. 
van de Wetering (WD Expats Project). Op zaterdag 4 april werd een ronde-tafelconferentie 
onder leiding van Frits Bolkestein over coalitievorming in Amsterdam gehouden (in 
samenwerking met de Ll). Als sprekers traden Annemie Neyts (VLD/ELDR, Jean Penders 
(CDA/EVP), Guido Westerwelle (FDP), David Lord Steel of Aikwood (Liberal Democrats) en 
Frank de Grave (WD) op. Mr. drs. F. Bolkestein zat het panel, als U-president, voor. 
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Op vrijdag 4 september werd een campagneseminar in Den Haag georganiseerd door de 
WD in samenwerking met de LIGN voor liberale politici uit Midden- en Oost-Europa. 
Buitenlandse gastsprekers waren Vaclav Mencl (Tsjechische Republiek), Chris Rennard 
(Groot-Brittannie) en Oliver Stohlmann (Oostenrijk). Op donderdag 5 november vond de 
vanwege de verkiezingen uitgestelde UGN-jaarvergadering 1998 op Sociëteit "De Witte" te 
Den Haag plaats, waarbij mr. J.C. Wiebenga, als voorzitter van de WO-fractie in de liberale 
groep in het Europees Parlement, een inleiding hield over de Europese verkiezingen in 
1999. Penningmeester drs. S.P. Metz, werd voor een tweede termijn als bestuurslid 
herkozen. NB; Regulier vindt elke 19 maanden een U-congres plaats. In 1998 werd geen 
congres gehouden. 

Vertegenwoordiging in de Ll 
Drs. A. Geensen vertegenwoordigde de UGN in de vergadering van de U-Executieve in 
Amsterdam (4 april). Mr. drs. J.C. van Baaien en drs. K.J. Hoving vertegenwoordigden de 
LIGN bij de U-Executieve in Interlaken (Zwitserland). Drs. K.J. Hoving is oud
bestuursassistent internationale zaken van de WD en MOE-referent. 

Ledenontwikkeling 
Per 1 januari 1998 had de UGN 217 leden. In 1998 werden 24 leden afgevoerd. Er melden 
zich 42 nieuwe leden aan. Hiermee was het ledenbestand per 1 januari 1999 235 personen 
groot. 
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18 Vrijheid & Democratie 

In elk opzicht was 1998 een gouden jaar. Niet alleen vanwege het 50-jarig bestaan van de 
partij, maar ook door de beide verkiezingsuitslagen van respectievelijk de gemeenteraden 
(meer dan 200 zetels winst) en de Tweede Kamer (7 zetels erbij). Voor de redactie was 
1998 een jaar vol inspiratie. 

Bij verkiezingen moet het ledenblad vooruitlopen op de campagnes, voor de warming up van 
de leden. Het hele traject - vanaf de vaststelling van het verkiezingsprogramma en de 
vaststelling van de kandidatenlijst door de algemene vergadering tot en met de grote 
landelijke overwinning - kreeg uitvoerig aandacht in het ledenblad. Bovendien verscheen als 
bijlage van het julinummer een aparte jubileumeditie waarin deze voor de WD roemrijke 
eerste helft van het jaar nog eens goed in kaart kon worden gebracht. Deze editie werd ons 
aangeboden door drukkerij Ten Brink. Ook in 1998 werd de drukkerij getroffen door een alles 
verwoestende brand, waarbij een bescheiden foto-archief en andere WO-zaken in de 
vlammen opgingen. 
Aandacht was er natuurlijk ook voor de wisseling van de politieke wacht: het terugtreden van 
mr. drs. F. Bolkestein waarmee hij plaats maakte voor H.F. DijkstaL Uiteraard vond ook een 
schriftelijke presentatie van de nieuwe bewindslieden en kamerfractie plaats. 
Naast dit hoofdaccent op het politiek gebeuren, werd veel ruimte besteed aan de 
bestuursactiviteiten: de stroomlijning van op elkaar afgestemde en vernieuwde cursussen 
van de Haya van Somerenstichting; het jongeren-, ouderen-, en migrantenbeleid; en aan de 
nieuwe koers die werd ingeslagen door het internationaal secretariaat. Daarnaast berichtten 
de WO-Europarlementariërs regelmatig vanuit Brussel en Straatsburg over hun activiteiten 
in het Europees parlement. 

Los van de landelijke berichtgeving bleek de afdelings- en regiorubriek een grote 
leesdichtheid te hebben, gezien het grote aantal afdelingsbladen dat trouw aan de redactie 
wordt toegezonden. Deze bladen zijn niet alleen een bron voor kopij, maar bieden de 
redactie ook de mogelijkheid zich meer op de interessesferen van de leden te richten. 

Adviescommissie Vrijheid & Democratie 

De adviescommissie deed een aantal redactionele suggesties die door de redactie verder 
zijn uitgewerkt. Dit alles met het streven het ledenblad zo aantrekkelijk mogelijk te maken 
voor de leden/lezers. 

De adviescommissie bestond in 1998 uit: 
Adjiedj Bakas 
Berthe A. Beydals 
Rebecca R. Engelander 
Angelique Heyl 
Klaas Jan Hindriks 
Lucas Mol 
Ed Slinger (WO-Eurofractie) 
Miep Bregman (WO-hoofdbestuur) 
Reny Dijkman (hoofdredacteur) 
Daan Zwart (directeur algemeen secretariaat) 
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19 Kader Planning en Begeleiding (KPB) 

Het vasthouden, volgen en waar mogelijk inzetten van goede kandidaten bij voor de WD 
belangrijke posten in betaalde en onbetaalde functies is het wezenskenmerk van het KPB 
beleid zoals het hoofdbestuur dat het afgelopen jaar heeft vormgegeven. Geïnteresseerde 
leden kunnen , mits zij een bepaalde selectie hebben doorgemaakt (bijvoorbeeld door 
middel van de kadertraining, Topkadertraining, selectiecommissie voor de kamers van de 
Staten-Generaal) opgenomen worden in het KPB traject. Daarnaast zoekt het hoofdbestuur 
zelf actief naar kandidaten voor dit traject waarmee niet wordt bedoelt, dat het hoofdbestuur 
een arbeidsbureau is voor politieke functies. Het principe van het hoofdbestuur achter KPB 
is, dat goede kandidaten voor de WO ook bekend moeten zijn op het moment dat er zich 
een vacature voordoet, waar de WD zijn voordeel mee kan doen. 

In 1998 werd er ervaring opgedaan met dit traject, waarbij besloten werd ook te komen tot 
een vorm van vacature-monitoring, nog voordat de vacature zich heeft voorgedaan. Van een 
groot aantal publieke functies is immers de benoemingsperiade bekend, zodat het 
hoofdbestuur zich kan voorbereiden in geval van eventualiteiten. 

In 1998 werd het programma operationeel en een aantal keren toegepast bij vacature
invulling. Het hoofdbestuur sloot KPB in 1998 af met 300 kandidaten in haar elektronische 
zoeksysteem LIFTS (Landelijk Individueel Functie en Traceringssysteem) waarvan de 
opslag van gegevens is bescherm via een gedragscode welke is geregistreerd bij de 
Registratiekamer. 
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20 Public Relations, voorlichting en campagnes 
20a Landelijke PR-Commissie (LPC) 

Bij het PR-beleid speelden de leden van de LPC ook in 1998 weer een belangrijke rol. De 
LPC kwam dit jaar negen maal bijeen. Voornamelijk werd gesproken over de diverse 
campagnes. Allereerst voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 4 maart en 
vervolgens voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 6 mei. Echter, er werd ook 
gesproken over nieuwe media, communicatieplan en sponsoring. 

De uitstekende resultaten die bij de verkiezingen werden behaald waren mede te danken 
aan de inzet van de LPC-ers en de vele vrijwilligers. Vlak na de zomer werden tijdens de 
LPG-bijeenkomsten de eerste plannen voor de campagnes in 1999 - voor Provinciale Staten 
en het Europees Parlement- besproken. 

Op 26 en 27 juni 1998 vond het jaarlijks LPG-weekend plaats. Tijdens dat weekend werd 
door de leden van de LPC informeel gebrainstormd en gediscussieerd over de rol en taken 
van de LPC. Besloten werd een extra vergadering te beleggen om hier ten tweede male over 
te discussiëren. Deze vergadering had plaats op zaterdag 7 november. Tijdens die 
bijeenkomst werd een werkgroep samengesteld die zich in 1999 over dit vraagstuk zal 
buigen en met enkele concrete voorstellen zal komen. 

De LPC bestond op 31 december 1998 uit de volgende personen: 
mevrouw drs. H.L. Pieters voorzitter 
ing. P.H. Tirion vice-voorzitter 
mevrouw drs. P.H. Ginjaar secretaris 
mevrouw M. Peeters KC 's-Hertogenbosch 
C.L.M. Meeuwis KC Tilburg 
R.C.H. Verdijk KC Gelderland 
drs. E.F.van Splunter KC Den Haag 
K. Brul KC Leiden 
F. Henninger KC Rotterdam 
M.J. Nab KC Dordrecht 
F.J. Melchior KC Amsterdam 
G.H.F. de Ceuninck van Capelle KC Haarlem 
P.J.W.J. Slijpen KC Zeeland 
T. Wiarda KC Utrecht 
G. Dijkslag KC Overijssel 
mevrouw R.A. Speelman-Dijkema KC Groningen 
mevrouw J.M.R. Lubbers KC Drenthe 
A.J.M. Huijben KC Limburg 
mevrouw F.W.M. Raaijmakers-Haarmann KC Flevoland 
H. de Maar KC Friesland 
mevrouw G. Baijards-van der Laan KC Den Helder 

Adviseurs: 
A.W. Dijk 
mevrouw R. Dijkman 
mevrouw mr. B.M. de Vries 
mevrouw E. van der Veur 
E.G. Slinger 

WD-Bestuurdersvereniging 
Hoofdredacteur Vrijheid & Democratie 
Tweede Kamerfractie 
Voorlichting Tweede Kamerfractie 
Europese fractie 
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Tevens werd aan de LPG-vergaderingen deelgenomen door de medewerkers van het 
algemeen secretariaat, te weten: Elisabeth Gans, Marita Smit, Jolanda van Heukelom, 
Ewald Bouma, Mathieu Borsboom en tijdelijke campagne-medewerkers. 

Een uitgebreide campagne-evaluatie werd opgesteld door mevrouw drs. H.L. Pieters en 
mevrouw drs. P.H. Ginjaar en besproken in de LPC, het hoofdbestuur en het POK. 
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20b Campagne 1998 

Op 4 maart en 6 mei 1998 hebben de verkiezingen voor respectievelijk de gemeenteraden 
en Tweede Kamer plaatsgevonden. Voor de WD met succes. In de gemeenteraden zijn 213 
extra zetels gewonnen en in de Tweede Kamer is thans de grootste WO-fractie in de 
geschiedenis 38 personen. 

De WD beschikte over een beperkt campagnebudget Mede daarom werd besloten de 
gemeenteraads- en Tweede-Kamercampagne als één campagne te voeren. Landelijk werd 
geen onderscheid gemaakt in organisatie en keuzen van activiteiten. Besloten werd een 
korte campagne van 2 à 3 weken voorafgaande aan de gemeenteraads- en Tweede
Kamerverkiezingen te voeren. Het jubileumfeest WD 50 op 24 januari 1998 gold als 
startsein voor de gemeenteraadscampagne en behoorde dus ook tot het takenpakket van de 
campagneleider. 

Organisatie 

Door het hoofdbestuur werd een landelijk campagneteam ingesteld onder voorzitterschap 
van drs. W.K. Hoekzema. De overige leden waren de heren mr. drs. F. Bolkestein, H.F. 
Dijkstal, prof. dr. L. Ginjaar, mr. AH. Korthals, mr. F. Korthals Altes, drs. G.M. de Vries, mr. 
drs. J.C. van Baaien (campagneleider), drs. M. Rutte, drs. T.H. van der Maas en drs. A. 
Visser en mevrouw drs. P.H. Ginjaar. De heer Rutte werd in mei 1997 als HB-Iid opgevolgd 
door mevrouw drs. H.L. Pieters; de heer Van Baaien werd begin april 1998 als 
campagneleider opgevolgd door de heer C.G.A. Cornielje (zie hoofdstuk 6: hoofdbestuur); 
de heer Visser werd in december 1997 wegens vertrek naar het buitenland opgevolgd door 
de heer drs. E. van Splunter. 

Het campagneteam kwam vanaf april 1997 ongeveer 1 keer in de zes weken, in de loop van 
het jaar vaker en vanaf januari 1998 wekelijks bijeen. Het campagneteam nam strategische 
beslissingen en gaf richting aan de verkiezingscampagnes. 

Ook is een campagnewerkgroep geformeerd, naast de campagneleiding (mr. drs. J.C. van 
Baaien, mevrouw drs. P.H. Ginjaar, drs. T.H. van der Maas en drs. A. Visser) bestaande uit 
de Kamerleden C.G.A. Cornielje, drs. J.F. Hoogervorst en drs. F.W. Weisglas, de 
fractievoorlichters drs. E. van de Veur, drs. E.F. van Splunter, de voorlichter van Europese 
fractie drs. E. Slinger en ir. R. Leegte. De campagnewerkgroep had tot taak de 
campagneleiding bij te staan met advies, te voorzien van informatie, uitvoerende 
werkzaamheden op te pakken en had tevens een klankbord-functie. 

Voorts werden, net als bij de verkiezingen in 1994, regionale projectleiders en een 
projectleider Jongeren aangesteld. Hun taak was met name het inventariseren van regionale 
thema's en het ondersteunen bij het organiseren van campagne-activiteiten (zoals 
werkbezoeken en bustours). Op het algemeen secretariaat werd een "campagnevloer" 
gecreëerd. De begeleiding van kandidaten en de inhoudelijke voorbereiding van de 
campagne-activiteiten werd verzorgd door medewerkers van de Tweede-Kamerfractie. 

De LPC was de verbindende schakel tussen campagneleiding en de vele 
campagnevrijwilligers in het hele land. Daarnaast zijn voor de vrijwilligers 
campagneworkshops, opwarmbijeenkomsten en een landelijke campagnedag 
georganiseerd. De vrijwilligers werden tevens geïnformeerd door middel van een reeks 
campagnebulletins. Ook in V&D werd uiteraard aandacht besteed aan de campagne. 
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Tevens werden externe deskundigen aangetrokken. Reclamebureau Noordervliet & 
Winninghaft kreeg de opdracht de campagnethematiek creatief uit te werken in 
campagneondersteunende middelen. Evenementenbureau Endemol werd ingeschakeld voor 
de organisatie en technische logistiek van de Grote Avonden en WO 50. 

Campagneplan 
In augustus 1997 werd het campagneplan "De wil om te winnen; de WO pakt door in 1998" 
reeds gepresenteerd aan het hoofdbestuur, campagneteam, WO-bewindslieden, Tweede 
Kamerfractie, POK en LPC. 

Landelijk mediaruimte kopen bleek niet op grote schaal haalbaar. De nadruk kwam te liggen 
op het organiseren van aantrekkelijke verkiezingsbijeenkomsten en dagelijkse 
persbijeenkomsten in de ochtend. De Grote Avonden, evenals in 1994 met de infotainment
formule, werden het hart van de campagne. 

Campagnemiddelen 
De campagnematerialen waren eenvoudig, doch zeer herkenbaar. Eenheid van stijl stond 
voorop. De in- en verkoop van· kleine weggevertjes werd geregeld door de PR-functionaris 
van de KC Den Helder. De wat grotere en duurzame materialen konden gewoontegetrouw 
bij het algemeen secretariaat worden besteld. 

Het reclamebureau heeft voor de gemeenteraads- en voor de Tweede-Kamercampagne 
verkiezingsspots gemaakt. De clip werd circa 30 maal vertoond in de zendtijd voor politieke 
partijen en werd vertoond op de Grote Avonden. De KC's kregen de beschikking over 
videobanden van de tv-spots en een aantal KC's kocht zendtijd bij een regionaal of lokaal tv
station. Ook werd de clip vertoont op verkiezingsmarkten en tijdens bijeenkomsten. 

In het najaar van 1997 en ook in het voorjaar van 1998, verscheen een huis-aan-huiskrant 
van de WD, die bij het algemeen secretariaat besteld kon worden. Beide kranten leverden 
veel free publicity op, doordat landelijke kranten er aandacht aan hebben besteed. 

Door het reclamebureau zijn glansdrukken/sjablonen gemaakt voor uitnodigingen en 
advertenties voor afdelingsbijeenkomsten en voor gemeenteraads-verkiezingsprogramma's 
en gemeenteraadsfolders-folders. Een deel van de tekst werd landelijk ingevuld en een deel 
kon door de afdelingen zelf worden geschreven. Op de ochtend van de Tweede
Kamerverkiezingen heeft het reclamebureau een advertentie gezet in de Telegraaf. 

In de laatste twee weken van de Tweede-Kamercampagne zijn ruim 160.000 collegecards 
verspreid op universiteiten en HBO's. 

Alle leden ontvingen een WO-raambiljet. Extra posters konden afdelingen en leden bij het 
algemeen secretariaat bestellen. 

Drs. V.G. Hoek werd voor de duur van de campagne 1998 aangetrokken als internet
specialist. Hij ontwikkelde een aparte campagnesite, waarin in een later stadium de 
fractiesite werd opgenomen. Als geheel werd het ook geïntegreerd in de landelijke WD site. 

Om kiezers aan te sporen tot een extra financiële bijdrage, werd een proef gedaan met het 
versturen van geadresseerde en ongeadresseerde mailings. De respons op beide varianten 
was nihil. De kosten waren daarmee hoger dan de baten. 
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Bijeenkomsten 
De Grote Avonden, waar er in totaal 24 van werden georganiseerd, vormden de rode draad 
door de campagne. Doelstelling was een opkomst van 300 tot 600 personen en een grote 
media-dekking, zodat een veel groter publiek kennis kon nemen van de WD en de 
standpunten. De opzet was telkens min of meer standaard volgens een vast infotainment
patroon: optreden van lijsttrekker, enkele kandidaten van de top van de lijst, regionale WO
prominenten en/of externe gasten. De presentatie was in handen van Kees Mijnten en/of 
Willem Bemboom. Uitnodigingen voor de Grote Avonden werden door het algemeen 
secretariaat naar alle leden uit de betreffende KC verstuurd. Met name voorafgaand aan de 
Tweede-Kamer-verkiezingen werden de Grote Avonden gekoppeld aan thema's, specifieke 
gasten en de persbijeenkomsten 's ochtends. 

Daarnaast werden diverse Regiobijeenkomsten (bijeenkomsten op KC-niveau met één 
bewindspersoon), afdelingsbijeenkomsten (bijeenkomsten in de afdelingen met Kamerleden 
en/of deskundige leden) en werkbezoeken georganiseerd. Ook verleenden politici hun 
medewerking aan externe bijeenkomsten als fora op scholen of congressen. 

Tevens is een viertal themaconferenties georganiseerd: de conferenties Grote Stedenbeleid 
in Alkmaar, Onderwijs in Den Haag, MKB in Den Bosch en Veiligheid in Rotterdam. 

Tot slot werden in de campagneperiodes 's ochtends persbriefings gehouden, waarbij een 
eerste reactie werd gegeven op hetgeen de dag, de avonden of de ochtenduren 
voorafgaand had plaatsgevonden. Tevens werd vooruitgeblikt op de komende dag en de 
komende campagne-activiteiten. Een vaste politieke ''anchorman", mr. A.H. Korthals, met 
een kandidaat van de dag (ministers en/of Kamerleden) waren afwisselend aanwezig. Elke 
dag werd "nieuws" gebracht. De bijeenkomsten vonden plaats in de Tweede-Kamer
fractiekamer. 
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20c Sprekerscoördinatie 

De sprekerscoördinatie heeft binnen het algemeen secretariaat de taak te bemiddelen bij de 
aanvragen van spreekbeurten van WO-politici. De heer mr. e.c. van Eekhout (tot en met 
augustus) en mevrouw J. van Heukelom (vanaf oktober) waren het afgelopen jaar met deze 
taak belast. 

In 1998 zijn circa 850 verzoeken voor spreekbeurten binnen gekomen. Hierbij werden 
bijeenkomsten van WO-afdelingen daar waar mogelijk geclusterd, teneinde een zo groot 
mogelijke publiciteit te genereren. 

De data en locaties van spreekbeurten van bewindslieden en de fractievoorzitter van de 
Tweede Kamer werden weer gepubliceerd in Vrijheid & Democratie en het Thorbeckehuis 
Nieuws. 
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20d Campagnes in 1999 en de voorbereidingen in 1998 

De voorbereidingen voor de verkiezingen in 1999 (woensdag 3 maart Provinciale Staten, 
donderdag 1 0 juni, Europees Parlement) zijn reeds in de zomer van 1998 gestart. Het 
hoofdbestuur heeft daaropvolgend mevrouw drs. P.H. Ginjaar benoemd tot campagneleider 
1999. Campagne-organisatie, opzet en inhoud was en is dan ook in de eerste plaats een 
gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid van de besturen van de provinciecentrale, 
statenfracties en landelijk campagneteam. De LPC en provinciale campagneteams hadden 
en hebben in de PS-campagnevoorbereiding een grote verantwoordelijkheid. 
Bij de campagne-activiteiten voor de Provinciale Statenverkiezingen staat immers primair het 
provinciale karakter voor deze verkiezingen centraal. Daarnaast moet tevens in het oog 
worden gehouden dat deze verkiezingen ook een landelijk karakter hebben door de indirecte 
verkiezingen voor de Eerste Kamer. 

'Zeg waar 't op staat. Stem WD' is de slogan waarmee de WD beide verkiezingen ingaat. 
Daarnaast wordt in de PS-campagne het appèl 'Kom op voor .... (provincie)' gebruikt. Met de 
voorbereidingen voor 1999 werd wederom gekozen voor relatief korte, intensieve 
campagneperiodes. Dagelijks heeft in één van de provincies een Grote Avond plaats. 
Daarnaast worden tal van andere bijeenkomsten georganiseerd. 

Voor de campagnes in 1999 heeft het hoofdbestuur in 1998 een landelijk campagneteam 
ingesteld. Dit team bestaat uit drs. W.K. Hoekzema, H.F. Dijkstal, A. Jorritsma-Lebbink, prof. 
dr. L. Ginjaar, mr. J.G.C. Wiebenga, C.G.A. Cornielje, drs. L. Pieters, ing. P.H. Tirion, drs. 
P.H. Ginjaar (campagneleider), A. van den Brink, E. van der Veur, drs. E.F. van Splunter, 
E.G. Slinger en E.M. Bouma. 

68 



21 Vorming en Scholing 

In 1998 lag de nadruk op vormings- en scholingsactiviteiten in het kader van de verkiezingen 
en op het verder toe groeien naar een 'éducation permanente'. 

Vorming en Scholing is een belangrijk instrument in het streven naar een continue 
professionalisering van de WD. Hierbij kan worden gedacht aan functionerings- en 
beoordelingsgesprekken voor politici en de ontwikkelde leergang Provinciale Staten. Ook de 
tournee van mediatrainingen vlak voor de in 1998 gehouden gemeenteraadsverkiezingen 
heeft haar steentje bijgedragen. De kadercursus die in het voorjaar voor de tweede keer 
werd georganiseerd en de beoordeling van cursisten tijdens kadertrainingen hebben tevens 
aan de verdergaande professionalisering bijgedragen. 

In 1998 is voor iedereen die geïnteresseerd is in en te maken kreeg met de verkiezingen van 
de Provinciale Staten zoals bestuurders, campagnevoerders en (kandidaat) statenleden de 
Leergang Provinciale Staten ontwikkeld. 

De belangrijkste aandachtspunten in het beleid van Vorming en Scholing in 1998 waren: 
- verbetering van de kwaliteit van cursussen en inleiders/trainers; 
- het actualiseren van het cursusaanbod; 
- verbreding en verdieping van het aanbod aan cursussen en trainingen; 
- het uitwerken van plannen voor verdere professionalisering, zoals het aanpassen van de 

inhoud van de Centrale Kadertraining. 

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, vormings-en scholingsfunctionarissen, organisatoren, 
inleiders en trainers konden leden, (kandidaat)politici en bestuurders gebruik maken van een 
gevarieerd aanbod van cursussen en trainingen. 

Stuurgroep 

De samenstelling van de stuurgroep was in 1998 als volgt: 
drs. A. van Voskuilen voorzitter 
mevrouw drs. G.C. Velthoen secretaris (tot 1 september 1998) 
mevrouw drs. J.C. Slotboom secretaris (vanaf 1 december 1998) 
Leden 
Mevrouw C.C.M. van den Akker-Smit 
J.N.J. van den Broek 
ir. F. van Dalen 
mevrouw H. Dijkgraaf 
mevrouw A.J. van Eekelen 
M.G.J. Harbers 
0. Hoes 
drs. D.D. Straat 
mevrouw drs. A. de Widt-Nieuwenhuizen 

mevrouw S. Wolthuis 
mevrouw drs. P.H. Ginjaar 
R.W.A. Klaassen 

(vanaf 1 september 1998) 
(namens de JOVD) 
(vanaf 1 maart 1998) 
(tot 1 augustus 1998) 
(vanaf 1 december 1998) 
(vanaf 1 oktober 1998, namens de 
WD-Bestuurdersvereniging) 
(tot 1 augustus 1998) 
(adviserend lid) 
(adviserend lid) 

mevrouw drs. J.M. de Vries (adviserend lid tot 1 augustus 1998, namens de 
Tweede-Kamerfractie) 

mevrouw mr. B.M. de Vries (vanaf 1 augustus 1998, namens de 
Tweede-Kamerfractie) 
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mevrouw C.R. Baljé-Rijnders (plaatsvervangend voorzitter) 

De stuurgroep Haya van Somerenstichting is in 1998 tien maal bijeengekomen. 

De belangrijkste onderwerpen en thema's van deze vergaderingen waren: 
- de opzet en inhoud van de Leergang Provinciale Staten; 

verder ontwikkelen van de Kaderschool; 
de opzet en inhoud van de Kadercursus; 
de opzet en inhoud van de Centrale Kadertraining; 
de opzet en inhoud van de Masterclass; 
activiteiten in het kader van de Leergang Besturen; 
selecteren van en ondersteuning en opleiding geven aan trainers, inleiderren vormings
en scholingsfunctionarissen; 
de opzet en inhoud van de 'train de trainer' bijeenkomst; 
de samenwerking tussen JOVD en WD. 

LCV 
De Landelijke Commissie Vorming en Scholing heeft in 1998 vijf maal vergaderd (één maal 
tijdens het LCV-weekend). 

De belangrijkste onderwerpen op de agenda waren: 
- activiteiten in de kamercentrales; 
- het uitwisselen van algemene informatie; 
- vernieuwing en actualisering van het cursusaanbod; 
- het verder ontwikkelen van de kaderschool en in het kader daarvan de Regionale 

Kadertraining; 
- ondersteuning van vormings- en scholingsfunctionarissen. 

Het jaarlijkse LCV-weekend heeft plaatsgevonden op 26 en 27 juni te Oegstgeest. De 
vrijdagavond bevatte sociale en netwerk aspecten. Op de zaterdag werd een speciale LeV
vergadering gehouden geheel gewijd aan de Kaderschool en Regionale Kadertraining. 

De LCV bestond eind 1998 uit de volgende leden en plaatsvervangende leden: 
mevrouw I.H.G.M. Kloosterman KC Den Bosch 
C. Hulskes KC Den Bosch 
H. Kamman KC Tilburg 
J.A.M. Lemans KC Tilburg 
E. van 't Hooft KC Gelderland 
mevrouw M.G. Roelafs KC Gelderland 
mevrouw S. Korbee-Yildiz KC Rotterdam 
F. Henninger KC Rotterdam 
mr. drs. Ch.D.A. Ruijgrok KC Den Haag 
mevrouw drs. E.J. Raap KC Den Haag 
mevrouw F.L. Scheffer-Teeuwisse KC Leiden 
mevrouw J.J. Volmuller KC Leiden 
ir. M. Graasman KC Dordrecht 
A. Verkaik KC Dordrecht 
L. Kamman KC Amsterdam 
E. Sinke KC Amsterdam 
mevrouw Y.C. de Bont KC Den Helder 
R.B. Waltmann KC Den Helder 
mevrouw P.J. Noorduyn-van Rooijen KC Haarlem 
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mevrouw M. Overakker 
mevrouw C.A. den Baars-Aiberts 
mevrouw M. Buitelaar 
mevrouw A. Wesstra 
G.J. v.d. Scheer 
M.D. Valentijn 
P.A. van der Plas 
C.C. van Essen 
P.H. Snijders 
H. van den Berg 
mevrouw drs. J. de Blécourt-Maas 
mevrouw P.B. Niemer-van Mourik 
P.T. de Valcis 
mevrouw K.L. Koula 
A.W. Dijk 

Medewerkers 

KC Haarlem 
KC Zeeland 
KC Utrecht 
KC Utrecht 
KC Friesland 
KC Overijssel 
KC Overijssel 
KC Groningen 
KC Drenthe 
KC Drenthe 
KC Limburg 
KC Limburg 
KC Flevoland 
KC Flevoland 
WD-Bestuurdersvereniging 

Medewerkers Vorming en Scholing waren mevrouw drs. G.C. Velthoen (bestuursassistent 
tot 1 september 1998), mevrouw drs. L.B.J. Bessem (op parttime basis wisselend verbonden 
aan de Haya van Somerenstichting), mevrouw drs. D.J.H. Heiden (als assistent Vorming en 
Scholing tot 1 juni), mevrouw drs. M.J. van Utrecht (tot 1 december als cursuscoördinator en 
daarna als assistent Vorming en Scholing), mevrouw B.A.J.G. Beek (als assistent Vorming 
en Scholing van 1 juni tot 15 december), mevrouw E. van der Zwan (cursuscoördinator 
vanaf 15 juni), de heer drs. V.C. Janssen (als assistent Vorming en Scholing vanaf 23 
september) en mevrouw drs. J.C. Slotboom (bestuursassistent vanaf 1 december). 

Specifieke aandachtspunten 
Cursussen in het kader van de campagne en verkiezingen 

1. Sprekerspool 
Zeer regelmatig wordt een beroep gedaan op sprekers om lezingen te geven of deel te 
nemen aan fora en discussies. Om tijdens de campagne voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen en Tweede-Kamerverkiezingen te kunnen voldoen aan de 
grote vraag naar sprekers, heeft de Haya van Somerenstichting in samenwerking met de 
kamercentrales een sprekerspool opgezet. 

In de sprekerspool waren kandidaat Tweede-Kamerleden vertegenwoordigd, maar ook 
raads- en Statenleden die door de kamercentrales waren voorgedragen. Deelnemers 
dienden op de hoogte te zijn van zowel landelijke als regionale en lokale ontwikkelingen. 
Daarnaast moesten zij beschikken over goede presentatie-vaardigheden. 

Op 17 januari heeft een instructiedag plaatsgevonden in Hotel Lapershoek te Hilversum. 
Tijdens een vaardigheidstraining door de heer dr. N.H.M. Schraag zijn de deelnemers 
getraind in het voorbereiden en geven van een presentatie. Daarnaast is door zittende 
Kamerleden van de diverse beleidsterreinen, (de heer mr. O.P.G. Vos - criminaliteit, 
mevrouw mr. A.M. van Bierek - Onderwijs en Gezondheidszorg, de heer H.G.J. Kamp -
Integratie) een inhoudelijke toelichting op de WO-standpunten gegeven. 

In totaal hebben 27 personen deelgenomen aan de instructiedag. 
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2. Training nieuwe Kamerleden 
In de weekeinden van 6 & 7 maart en 20 & 21 maart heeft in Hotel Wolfheze de training voor 
nieuwe Kamerleden plaatsgevonden. Tijdens een inleiding door de heer mr. A.H. Korthals 
werden de nieuwe Kamerleden geïnformeerd over het lidmaatschap van de Tweede Kamer. 
Na een indeling in groepen zijn de nieuwe Kamerleden door de heer W. Bernboom getraind 
in het omgaan met de media en presentatie- en discussievaardigheden. 

In totaal hebben 21 nieuwe Kamerleden deelgenomen aan de training. 

3. Mediatraining 
Op 31 oktober 1998 heeft een Mediatraining voor kamercentralevoorzitters plaatsgevonden 
in Hotel Mitland te Utrecht. De inleiders voor deze training waren Pam Evenhuis en Peter 
Brusse. Aan deze training hebben 7 kamercentralevoorzitters deelgenomen. Zij werden 
getraind op het gebied van persoonlijke positionering, het concretiseren van de boodschap 
en het formuleren van een politieke boodschap met behulp van interview technieken en 
video opnamen. Na afloop hebben alle deelnemers schriftelijk en visueel feedback 
gekregen. 

Daarnaast heeft de Haya van Somerenstichting mediatrainingen georganiseerd voor 
lijsttrekkers en/of fractievoorzitters van gemeenten waar de lokale en regionale omroep een 
belangrijke rol spelen. Ook zijn er mediatrainingen georganiseerd voor de lijsttrekkers van 
gemeenten waar veel WO-stemmers zijn (sleutelgemeenten). 

1. Ontwikkeling Kaderschool zoals in gang gezet in 1998 
In het kader van een verdergaande professionalisering van de WO in 1998 is veel aandacht 
besteed aan de ontwikkeling van de Kaderschool. Het schema opgenomen in de bijlage van 
dit verslag, laat een doorgaande lijn zien. De eerste fase is de zogenaamde Kadercursus. 
De Kadercursus bestaat uit vier inhoudelijke zaterdagen in het voorjaar. De opzet is in 
handen van de WO en de JOVD, als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst 
tussen deze twee organisaties. Deze dagen zijn toegankelijk voor alle leden van de WO en 
JOVD. 's Ochtends worden ideologische stromingen door deskundigen behandeld. 's 
Middags kunnen de deelnemers in groepen discussiëren. De deelnemers kunnen zich laten 
beoordelen door leden van de zogenaamde Beoordelings- en Begeleidingscommissie 
(BBC). De beoordeling vindt plaats aan de hand van vooraf opgestelde criteria. De criteria 
zorgen ervoor dat iedereen op dezelfde punten wordt beoordeeld. De adviezen die de 
cursisten krijgen kunnen ze gebruiken om zichzelf verder te ontwikkelen. 

Deelnemers die hebben deelgenomen aan de Kadercursus kunnen doorstromen naar het 
onderdeel Vaardigheden. Dit onderdeel wordt over drie zaterdagen verdeeld. De eerste en 
tweede zaterdag staan twee niveaus presentatie- en discussietechniek centraal. De derde 
zaterdag wordt een mediatraining gegeven. 

Na dit traject in het voorjaar, kunnen deelnemers eventueel doorstromen naar de Centrale 
Kadertraining. Dit was voorheen de Topkadertraining. Om toegelaten te worden tot de 
Centrale Kadertraining moeten deelnemers aan een aantal eisen voldoen. Zo moeten de 
deelnemers in maximaal twee jaar de volledige Kadercursus en Vaardigheidstraining hebben 
gevolgd, met positieve beoordelingen. Daarnaast wordt van de mensen die zich aanmelden 
verwacht dat ze een artikel schrijven dat eveneens wordt beoordeeld. De Centrale 
Kadertraining zal worden ingezet om politiek en bestuurlijk kader verder op te leiden. Dit is 
van essentieel belang om de kwaliteit in de partij verder te verbeteren. 
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Daarnaast worden in het land door kamercentrales Regionale Kadertrainingen worden 
georganiseerd. Daardoor zal een grote groep mensen kunnen worden opgeleid. Deze 
trainingen staan open voor alle leden. In eerste instantie is de training bedoeld voor lokale 
en regionale politici en bestuursleden. 

De Centrale Kadertraining vindt plaats gedurende twee weekeinden in het najaar. Tijdens 
het eerste weekeinde staan op vrijdag en zaterdag inhoud, presentatie- en discussietechniek 
centraal. (Oud-)Kamerleden geven de cursisten kritische feedback. Tijdens het tweede 
weekeinde, als ook de zondag erbij komt, wordt de zaterdagavond gebruikt om het sociale 
aspect aandacht te geven. Echter, ook dan zal er gewerkt moeten worden. De zondag staat 
in het teken van debating. Na afloop vindt met de deelnemers een uitgebreide evaluatie van 
de individuele prestaties plaats. Er wordt dan niet alleen gekeken naar de Centrale 
Kadertraining, maar naar het hele doorlopen traject (de Kaderschool). 

Met ingang van 1999 zullen regelmatig zogenaamde Masterclasses voor specifieke 
doelgroepen worden georganiseerd. Op onderdelen worden cursisten getraind. Het 
belangrijkste dat hiermee kan worden bereikt is dat mensen zich blijvend kunnen 
ontwikkelen. Als voorbeeld kan worden genoemd een TV-mediatraining voor toekomstige 
wethouders die in hun woonplaats kunnen worden geconfronteerd met een live-uitzending 
van hun raadsvergadering op de lokale TV. De Masterclass vormt een instrument voor de 
aktieve WO-bestuurder om zichzelf te blijven ontwikkelen. Met andere woorden: éducation 
permanente. 

2. Regionale Commissie Vorming & Scholing 
In 1998 is het idee van de opzet van Regionale Commissies Vorming & Scholing verder 
uitgewerkt. Bij de uitwerking en eventuele opzet van de Regionale Commissie Vorming & 
Scholing zal de Haya van Somerenstichting nauw samenwerken met de kamercentrales, 
WD-Bestuurdersvereniging, JOVD en organisatie Vrouwen in de WD. 

3. Herziening cursusaanbod 
In 1998 is het cursusaanbod verder geactualiseerd. Met name is er gewerkt aan de 
cursussen van de Leergang Provinciale Staten en de vakinhoudelijke cursussen van de 
Leergang Gemeenteraad. 

Cursussen Haya van Somerenstichting 
1. Lokale en regionale cursussen en trainingen 
In 1998 is het reguliere programma van lokale en regionale cursussen en trainingen 
voortgezet. In afdelingen, ondercentrales en kamercentrales is veel gebruik gemaakt van 
deze mogelijkheid. In totaal zijn ongeveer 200 cursussen georganiseerd. De totale realisatie 
van het aanbod van cursussen en trainingen van de Haya van Somerenstichting is 
opgenomen in bijlage V. 

2. Kadercursus 
De Kadercursus wordt gezien als vast onderdeel van de 'éducation permanente'. In 1998 is 
de kadercursus georganiseerd op 19 april, 31 mei en 28 juni. Op deze dagen stonden de 
drie politieke stromingen centraal. Op 19 april is gesproken over de christen-democratie, op 
31 mei over de sociaal-democratie en op 28 juni over het liberalisme. In de ochtend zijn 
hoorcolleges gegeven en in de middag is in werkgroepen gediscussieerd aan de hand van 
stellingen. 
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Door de uitstekende bijdragen van de (gast)sprekers de heer prof. dr. H.E.S. Woldring, de 
heer drs. J.S.J. Hillen (christen-democratie), de heer dr. A. Peper, de heer dr. F. Becker 
(sociaal-democratie), de heer prof. dr. W.J. van der Dussen en de heer dr. K. Groenveld 
(liberalisme) en door het enthousiasme van de deelnemers is de kadercursus een succes 
geworden. 
Aan de kadercursus hebben ruim 160 personen deelgenomen. Deelnemers die alle 
zaterdagen bijwoonden hadden de mogelijkheid zich te laten beoordelen. Deze beoordeling 
geschiedde aan de hand van vastgestelde criteria, door de Beoordelings- en 
Begeleidingscommissie. 

3. Regionale Kadertraining 
De Regionale Kadertraining (RKT) werd georganiseerd door een of meerdere 
Kamercentrales. De inhoud, programma en de lengte van de training zijn afhankelijk van de 
eigen inbreng van de organiserende Kamercentrale(s). Tijdens LeV-vergaderingen is 
veelvuldig ingegaan op de Regionale Kadertrainingen. Deze LCV bijeenkomsten zijn 
gebruikt als begeleiding naar de eerste pilots van de regionale kadertraining. Eind november 
en in december hebben deze pilots plaats gehad. Deze Regionale kadertrainingen waren 
een succes en hebben aan hun doel voldaan, om als verdere training te dienen voor 
cursisten die niet zijn toegelaten tot de Centrale Kadertraining. 
Het is mogelijk cursisten van de regionale kadertraining op verzoek te beoordelen en zo 
regionaal talent te scouten voor de Centrale Kadertraining. 

4. Centrale Kadertraining 
Dit jaar heeft de Centrale Kadertraining (voorheen Topkadertraining) plaats gevonden op 3 
oktober, 17 oktober, 6 en 7 november en 11, 12 en 13 december. Op 3 en 17 oktober zijn de 
deelnemers getraind op respectievelijk presentatietechniek en discussietechniek. De 
trainingen zijn verzorgd door prof. dr. N.H.M. Schraag, J. Broekhuis, ir. F. van Dalen en B. 
Mikkers. De trainingen vonden plaats in Utrecht. 

Vrijdagavond 6 november heeft prof. dr. U. Rosenthal gesproken over politiek-bestuurlijke 
verhoudingen. Zaterdag 7 november hebben de deelnemers een presentatie verzorgd over 
een politiek onderwerp naar eigen keuze. De presentaties van de deelnemers zijn 
beoordeeld door Tweede-Kamerleden. 

Vrijdagavond 11 december heeft H.F. Dijkstal gesproken over het onderwerp 
"verkiezingsprogramma en regeerakkoord". Zaterdag 12 december hebben de deelnemers 
een presentatie verzorgd over een opgegeven onderwerp. Ook deze presentaties zijn 
beoordeeld door Tweede-Kamerleden. Zondag 13 december is de Centrale Kadertraining 
afgesloten met een debatingwedstrijd tussen alle deelnemers. 

De Tweede-Kamerleden die beoordeeld hebben, zijn E.R.M. Balemans, W.I. I. van Beek, drs. 
S.A. Blok, mr. J.M.L. Niederer en G.J. Oplaat. De weekeinden vonden plaats in Wolfheze. In 
totaal hebben 23 deelnemers de Centrale Kadertraining afgerond. 

5. Kadercursus Europa 
Samen met de mr. H. Nerdstichting werd op 23 en 24 oktober 1998 een Kadercursus 
Europa georganiseerd. De cursus was gericht op kandidaten voor het Europees Parlement, 
de leden van het Eurocontact en de partijcommissie Europese Zaken. 
In totaal 52 deelnemers bezochten deze kadercursus in Brussel. Sprekers waren mevrouw 
A. Jorritsma-Lebbink, de heer drs. G. Zalm, de heer M. Liikanen en de heer J. Post. 
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6. Leergang Besturen 
De Leergang Besturen omvat alle cursussen die besturen van afdelingen en centrales 
faciliteren om goed bestuur te leveren. Een belangrijk onderdeel van deze Leergang is de 
Workshop Verhouding bestuur-fractie. De afdelingsbesturen wordt er voortdurend op 
gewezen dat het jaarlijks houden van functioneringsgesprekken met raadsleden zeer 
belangrijk is op de weg naar de volgende verkiezingen. De workshop, die idealiter door 
besturen en fracties gezamenlijk wordt gevolgd, ondersteuning daarbij. 

Na iedere gemeenteraadsverkiezingen startte voor veel afdelingsbesturen en 
gemeenteraadsleden een nieuwe periode. Vaak zijn bestuursleden doorgestroomd naar de 
fracties en nemen veel nieuwe bestuursleden plaats. Voor hen worden om de twee a drie 
jaar Centrale Bestuurdersbijeenkomsten georganiseerd. In 1998 zijn de voorbereidingen 
getroffen voor de organisatie van deze bijeenkomsten in iedere kamercentrale in 1999. 

7. Voorzittersdag 
Als onderdeel van de Leergang Besturen organiseerde de Haya van Somerenstichting op 
zaterdag 5 september 1998 de jaarlijkse WD-voorzittersdag in Utrecht. Tijdens deze dag 
werd de positie van de voorzitter in een WO-afdeling, ondercentrale of kamercentrale 
belicht vanuit twee invalshoeken: "de voorzitter als manager'' en "de voorzitter als mens". De 
sprekers, Pieter Winsemius en Karin de Korte, voerden de deelnemers langs uiteenlopende 
onderwerpen; van het leiden en inspireren van het bestuur tot de vraag, wat dromen ons 
kunnen vertellen. In workshops bestond de gelegenheid om met een kleinere groep 
voorzitters van gedachten te wisselen over thema's die iedere voorzitter in zijn of haar 
bestuur tegenkomt. De voorzittersdag werd door circa 150 deelnemers bezocht. 

8. Leergang Provinciale Staten 
Vooruitlopend op de verkiezingen voor Provinciale Staten in 1999 is de Leergang Provinciale 
Staten in 1998 herzien. De basiscursus, die in het najaar van 1998 in diverse (clusters van) 
kamercentrales werd aangeboden, werd volledig herzien. De basiscursus beoogt (potentiële) 
kandidaten een beeld te geven van de werking van Provinciale Staten en de 
werkzaamheden als statenlid. 
De vervolgcursus Provinciale Staten, bedoeld voor verkozen statenleden, werd in het najaar 
van 1998 herzien en wordt vanaf het voorjaar van 1999 aangeboden. 

9. Leergang Gemeenteraad 
De verkiezing van vele nieuwe gemeenteraadsleden in 1998 leidde net als vier jaar geleden 
tot een massale deelname aan de cursussen van de Leergang Gemeenteraad. Na de 
introductiecursussen, die in veel regio's in het najaar van 1997 reeds werden aangeboden, 
stonden in 1998 de training Onderhandelen en de vele vakinhoudelijke cursussen voor 
verkozen raadsleden centraal. 
De syllabi Sociale Zaken, Gemeentefinanciën en Ruimtelijke Ordening werden volledig 
herzien. 
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22 Jongerenbeleid 
22a Landelijke Commissie Jongerenbeleid (LCJ) 

De LCJ vergaderde het afgelopen jaar 4 maal en wel4 februari, 23 maart, 13 oktober en 16 
december. 
LCJ leden vertegenwoordigen de verschillende kamercentrales en adviseren het 
hoofdbestuur op het gebied van het te voeren Jongerenbeleid, overeenkomstig de door het 
hoofdbestuur vastgestelde richtlijnen. In het afgelopen jaar is meerdere malen gesproken 
over de positie van jongeren binnen de WO en een mogelijke samenwerking met de JOVD. 
Dit proces, voortvloeiend uit de Samenwerkingsovereenkomst WD-JOVD, zal naar 
verwachting in 1999 afgerond worden in een protocol. De LCJ werd tot 1 oktober 1998 
ondersteund door Alette Doreleijers. 

Op 13 oktober nam de LCJ afscheid van de jongerenadviseur in het hoofdbestuur, Eduard 
van der Biezen. De heer Van der Biezen is 3,5 jaar de jongeren-adviseur van het 
hoofdbestuur geweest en was in deze functie ook altijd aanwezig bij de LCJ bijeenkomsten. 
De LCJ bedankte hem voor zijn inzet, niet alleen als adviseur, maar ook als daadwerkelijk 
voortrekker van vele activiteiten. Eduard van der Biezen werd als adviseur van het 
hoofdbestuur opgevolgd door Ciska Scheidel, voormalig landelijk voorzitter van de JOVD. 

Participatie van Jongeren binnen de WO was ook op de overige vergaderingen van de LCJ 
een steeds terugkerend thema. Bij een aantal initiatieven van de hoofdbestuur werd 
stilgestaan. Zo werd de vraag opgeworpen in hoeverre Kamercentrales zelf nog meer 
kunnen doen aan het stimuleren van de participatie van jongeren in WO activiteiten. 

De commissie was op 31 december 1998 als volgt samengesteld 

Roos Baljé-Rijnders 
Carolien Slotboom 
Ciska Scheidel 

Leden namens 
Kamercentrale Den Bosch: 
Kamercentrale Tilburg: 
Kamercentrale Gelderland: 

Kamercentrale Rotterdam: 

Kamercentrale Den Haag: 

Kamercentrale Leiden: 

Kamercentrale Dordrecht: 

Kamercentrale Amsterdam: 

Kamercentrale Den Helder: 

voorzitter 
secretaris (vanaf 1 december 1998) 
adviseur hoofdbestuur 

Annette Romijn 
John van Spaandonk 
Ada Goverde 
Arnoud de Vries 
Karlijne van Weert 
Frans Henninger 
Jean-Paul Frishert 
Miehiel Smit 
Karina Kuperus 
Hans Mascini 
Anne Mulder 
Bart van der Kamp 
Frans Willem van Gils 
Arjen Verkaik 

Jacqueline Constandse 
Aschwin de Wolf 
Luuk van Beek 
Robbert Waltmann 
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Kamercentrale Haarlem: 
Kamercentrale Zeeland: 

Kamercentrale Utrecht: 
Kamercentrale Friesland: 
Kamercentrale Overijssel: 

Kamercentrale Groningen: 
Kamercentrale Drenthe: 
Kamercentrale Limburg: 
Kamercentrale Flevoland: 

Zwan Hutten 
Carla Schönknecht-Vermeulen 
Corine den Baars-Aiberts 
Vacature 
Herma Dijkgraaf 
Aren de Jong 
Bart van Werkhoven 
Kees van Essen 
Peter Snijders 
Dimitri Thijssen 
Meintje Jonker-Waterlander 
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22b Verslag over 1998 

Het Jongerenbeleid van de WO is er op gericht om zoveel mogelijk jongeren met een 
liberale levenshouding actief te maken binnen de WD. De belangrijkste gesprekspartners in 
deze discussies zijn het hoofdbestuur van de WO en het bestuur van de JOVD, de 
onafhankelijke jongerenorganisatie. Gezamenlijk pogen de besturen te komen tot 
oplossingen, die een brede inzet en deelname van jongeren kunnen bewerkstelligen. De 
participatie kan zich uiten op zeer veel verschillende manieren. Er worden reeds 
gezamenlijke trainings en scholingsaciviteiten georganiseerd, maar ook politiek en bestuurlijk 
overleg vindt plaats, zij het op bescheiden schaal en met respect voor een ieders eigen 
verantwoordelijkheid. In de Stuurgroep van de Haya van Somerenstichting is een JOVD'er 
benoemd en tijdens de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen werd 
samengewerkt in het opzetten van een zeer succesvol verlopen jongerendag. Tevens is de 
WO Internetsite in 1998 aangepast en aantrekkelijker gemaakt voor jongeren. 

IN 1998 is een start gemaakt met het opstellen van een ideeënboek voor 
jongerenfunctionarissen in de kamercentrales en afdelingen. Dit ideeënboek biedt 
suggesties voor activiteiten en beleid. Het ideeënboek is nog niet volledig gereed en zal in 
1999 worden afgerond. 

In het kader van het betrekken van jongeren bij activiteiten in de WO is in de 
hoofdbestuursvergadering van 29 juni 1998 besloten ook jongeren expliciet de gelegenheid 
te geven lid te worden van een partijcommissie. Vervolgens is in elke partijcommissie een 
jongere opgenomen. 

In het kader van de Tweede-Kamerverkiezingen is een projectleider Jongeren aangesteld. 
Deze projectleider (Bart van der Kamp) heeft verkiezingsactiviteiten voor jongeren 
georganiseerd. Onder meer gaf staatssecretaris De Grave een gastcollege over sociale 
zekerheid, evenals minister Zalm en vond een stevig debat plaats in Leiden met 
Europarlementariër Jan Kees Wiebenga en enkele Kamerleden. 

In 1998 is ook de parlementaire behandeling begonnen van een wetsontwerp Subsidiëring 
Politieke Partijen welk ontwerp de subsidie-stromen naar politieke partijen anders gaat 
regelen; de Brede Doeluitkering. In het wetsontwerp wordt voorgesteld de besturen van de 
politieke partijen één bedrag te geven voor alle activiteiten en zodoende de nu bestaande 
verschillende regelingen af te bouwen. Voor de verschillende instanties en organisaties die 
nu nog afzonderlijk een bedrag krijgen wordt in het wetsvoorstel een doeluitkering veilig 
gesteld. De afronding zal in 1999 plaatsvinden. 

Gezamenlijke activiteiten met de JOVD 

In 1996 en 1997 was reeds de wil getoond van zowel WO- als JOVD-zijde om meer samen 
te werken, met behoud van de onafhankelijke positie van JOVD. Deze samenwerking heeft 
op diverse manieren in 1998 invulling gekregen. 

Op 3 mei vond de WD-JOVD liberale jongerendag plaats. Deze jongerendag die in het 
kader van de Tweede-Kamerverkiezingen in Delft werd gehouden trok vele honderden 
jongeren. Ook veel introducees waren aanwezig. Met een fleurige folder 'Slot Bolkestein' 
kwamen deze jongeren af op diverse fora, waarin vele prominente WD'ers aan deelnamen. 
Ook werden (nieuwe) WO-kamerleden aan de tand gevoeld. De voorzitter van de JOVD en 
de fractievoorzitter van de WO spraken de aanwezigen toe. 
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Op 23 september 1998 vond een samenwerkingsproject van de WO en de JOVD plaats. 
Minister Zalm sprak vele jongeren onder leiding van journalist Heino Walbroek in het Leidse 
café De Werff toe. Het onderwerp van deze avond was de miljoenennota en het informatie
en formatieproces. De avond was drukbezocht. 

In 1998 is hard gewerkt aan het verbeteren van de relatie tussen de WD en de JOVD. De 
inspanningen zijn niet tevergeefs geweest. Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering op 16 
mei te Leeuwarden sprak de voorzitter van de JOVD, Ciska Scheidel, de vergadering toe. 
Zowel zij als de voorzitter van de WD gaven aan tevreden te zijn met het behaalde 
resultaat. 

Op 21 september dineerden het hoofdbestuur van de WD en JOVD gezamenlijk, evenals 
dat gebeurde in 1997. Tijdens dit diner werden ingegaan op de samenwerkingsprojecten in 
1999 en de campagne PS en EP. 

Op 29 juni 1998 kwamen een delegatie van het WD- en JOVD-hoofdbestuur bijeen om de 
mogelijkheden voor de samenwerking in de toekomst te bekijken. Het aflopen van de 
samenwerkingsovereenkomst op 1 januari 2000 vormde hiertoe de aanleiding. Een 
commissie onder leiding van Johan Remkes, bestaande uit een delegatie van het WD- en 
het JOVD-hoofdbestuur heeft vervolgens in vier bijeenkomsten een concept-protocol 
opgesteld voor de samenwerking tussen de WD en JOVD na 1 januari 2000. Dit protocol 
zal op de JAV in mei 1999 behandeld worden. 
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22c Samenwerkingsovereenkomst WD- JOVD 

Met ingang van 1 januari 1995 werd de samenwerkingsovereenkomst (S\fi/f} 1995-2000 
tussen de WD en de JOVD van kracht. 

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

Samenstelling van de commissie 
Gedurende het verslagjaar was de samenstelling als volgt: 
J.W. Remkes voorzitter 
J.J. Otterloc JOVD, secretaris 
C. Schagen JOVD 
D.J. Wierenga JOVD 
mevrouw J. Hekman WD 
mevrouw A.C. den Ottenlander WD 
A. de Vries WD 

Vergaderingen 
In 1998 hebben er geen formele vergaderingen plaatsgevonden. Gedurende het jaar zijn de 
hoofdbesturen van WD en JOVD met elkaar in overleg getreden over het opzetten van een 
nieuw Samenwerkingsprotocel WD/JOVD. De commissie zal in januari 1999 over het 
betreffende stuk spreken. 
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23 Fracties in de Staten-Generaal en in het Europees Parlement 
23a Eerste Kamer 

Samenstelling Eerste-Kamerfractie op 1 januari 1998 

mr. F. Korthals Altes te Rotterdam 

prof. dr. L. Ginjaar te Burgh-Haamstede 
mevrouw N.H. van den Broek-Laman Trip te Heemstede 
J.A. van Graafeiland RA te Venlo 
drs. L. Hilarides te Drachten 
ing. L.M. de Beer te Vlaardingen 
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 Tynaarlo 
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 Velp 
drs. P.J. H.M. Luijten te Amsterdam 
mr. J. Renserna te Hoorn 
mevrouw F.M. Roscam Abbing-Bos te Rijswijk 
mr. H.P. Talsma te Epse 
M.J. Varekamp te Naaldwijk 
J.W. Verbeek te Rotterdam 
H. Wiegel te Giekerk 

Werkzaamheden 

voorzitter van de Eerste 
Kamer der Staten Generaal 
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 zes 
weken - al dan niet bovendien - op de eraan voorafgaande maandagavond. Voor de op 
maandagavond gehouden vergaderingen werd een WO-lid van de fractie van Liberaal
Democraten in het Europees Parlement uitgenodigd. De fractievoorzitter van de Tweede
Kamerfractie bezocht deze vergaderingen incidenteel. 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 contactpersoon (in tegenstelling tot de 
taakopvatting van adviserend lid) optreden en kennisnemen van de hun toegezonden 
stukken. 
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Namens de Eerste-Kamerfractie heeft de heer J.W. Verbeek zitting in de Raad van Europa 
(vice-president van de assembleé) en in de West-Europese Unie, plaatsvervangend 
vertegenwoordiger is de heer D.J.D. Dees. 

De heer W.F. van Eekelen vertegenwoordigde de fractie in de Noord Atlantische Assembleé, 
plaatsvervangend lid was de heer J.A. van Graafeiland RA. 

De heren W.F. van Eekelen en D.J.D. Dees vertegenwoordigden de fractie in de Benelux 
Raad, plaatsvervangend lid was de heer J.W. Verbeek. 
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23b Tweede Kamer der Staten Generaal 

Samenstelling fractie: 
Bij aanvang van het verslagjaar is de samenstelling van de fractie (31 leden) als volgt: 
J.D. Blaauw 
P.M. Blauw 
mr. drs. F. Bolkestein 
drs. 0. Cherribi 
C.G.A. Cornielje 
mevrouw mr. A.M. van Blerck-Woerdman 
M. van den Doel 
mevrouw M.J. Essers 
mevrouw S. van Heemskerck Pillis-Duvekot 
ir. E.L.P. Hessing 
H.A.L. van Hoof 
ir. P.H. Hofstra 
drs. J.F. Hoogervorst 
H.G.J. Kamp 
mevrouw drs. M.M.H. Kamp 
drs. J.H. Klein Molekamp 
W.P. Keur 
mr. R.Luchtenveld 
mr. W.H.J. Passtoers 
mr. AH. Korthals 
J.W. Remkes 
J.F.B. van Rey 
J. Rijpstra 
mevrouw AL. E.C. van der Stoel 
mr. A.J. 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. 

Het fractiebestuur bestond uit de leden: 
mr. drs. F. Bolkestein voorzitter 
mr. AH. Korthals vice-voorzitter 
drs. F.W. Weisglas secretaris 
J.F.B. van Rey penningmeester 
H.A.L. van Hoof secretaris-personeel 
mevrouw drs. J.M. de Vries lid 

Bij de verkiezingen voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 6 mei 
behaalde de WD 38 zetels. Het hoogste resultaat sinds het bestaan van de WD. 

De dag na de verkiezingen, 7 mei, kwam de fractie in nieuwe samenstelling bijeen en koos 
de heer mr. drs. F. Bolkestein tot haar voorzitter. Samen met de overige, herkozen fractie
bestuursleden, de leden: A.H. Korthals (vice-voorzitter, tevens wnd. penningmeester), F.W. 
Weisglas (secretaris), H.A.L. van Hoof (secretaris personeel) en mevrouw J.M. de Vries (lid) 
vormde hij voor de duur van de formatie het fractiebestuur. 
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Na de verkiezingen wordt drs. G. Zalm door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot een 
van de informateurs. Namens de fractie onderhandelde de fractievoorzitter. Tijdens de 
informatie werd hij ondersteund door een onderhandelingsgroep bestaande uit de heren H.F. 
Dijkstal en A.M. Korthals, waaraan de voorzitter van de partij en de voorzitter van de WO
Eerste-Kamerfractie indien nodig werden toegevoegd, afhankelijk van de stand van zaken. 
Deze onderhandelingsgroep werd ondersteund door vijf werkgroepen, elk bestaande uit vier 
fractieleden. De onderhandelingsgroep kwam iedere dag bijeen, de bijeenkomsten van de 
werkgroepen waren afhankelijk van de opdrachten van de informateurs. De secretarissen 
van de werkgroepen betrokken naar eigen inzicht andere fractieleden bij de uitvoering van 
de opdrachten. 

Op 14 mei nam de fractie met een grote receptie afscheid van de leden die zich niet 
verkiesbaar hadden gesteld: P.M. Blauw, S. van Heemskerck Pillis-Duvekot, M.M.H. Kamp, 
J.F.B. van Rey, W.P. Keur en AL. E.C. van der Stoel. 

Op 18 mei werd de Kamer ontbonden in een laatste plenaire vergadering in oude 
samenstelling. Tijdens deze vergadering werden de vertrekkende leden P.M. Blauw, 
mevrouw S. van Heemskerck Pillis-Duvekot, mevrouw M.M.H. Kamp, J.F.B. van Rey en 
mevrouw A.L.E.C. van der Stoel door de Kamervoorzitter een Koninklijke Onderscheiding 
uitgereikt. 

Op 19 mei werd de nieuwe Tweede Kamer beëdigd. Hierna is de samenstelling van de WO
Tweede-Kamerfractie als volgt: 
mr. drs. F. Bolkestein 
J.J. van Aartsen 
W.I. I. van Beek 
J.D. Blaauw 
mevrouw mr. A.M. van Blerck-Woerdman 
C.G.A. Cornielje 
M. van den Doel 
H.F. Dijkstal 
mevrouw M.J. Essers 
J.M. Geluk 
mr. F.H.G. de Grave 
ir. E.L.P. Hessing 
ir. P.H. Hofstra 
H.A.L. van Hoof 
drs. J.F. Hoogervorst 
mevrouw A Jorritsma-Lebbink 
H.G.J. Kamp 
mr. J.M.L. Niederer 
G.J. Oplaat 
mevrouw F. Orgü 
mr. W.H.J. Passtoers 
mevrouw E.G. Terpstra 
mr. A.J. te Veldhuis 
mevrouw drs. P.J.L. Verbugt 
dr. ir. J.J.C. Voorhoeve 
mevrouw drs. W.C.G. Voûte-Droste 
mevrouw mr. B.M. de Vries 
mevrouw drs. J.M. de Vries 
mr. drs. F.H.H. Weekers 
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drs. F.W. Weisglas 
drs. G. Zalm. 

Direct na de beëdiging startte de fractie een 'klasje' voor het inwerken van de nieuwe leden 
onder coördinatorschap van de fractiesecretaris F.W. Weisglas. 

Tijdens de formatie, in de maanden juni/juli, kwam de fractie regelmatig bijeen voor overleg. 

Donderdag, 16 juli vergaderde de fractie over het concept-regeeraccoord. De 
onderhandelaars bespraken op 17 juli met de informateurs de ruim 200 amendementen van 
de drie beoogde coalitiefracties, PvdA, WO, 0'66. Zaterdag, 18 juli kwam de fractie bijeen 
ter vaststelling van het definitieve Regeeraccoord. 

In een extra fractievergadering op donderdag, 30 juli legde fractievoorzitter F. Bolkestein zijn 
functie als voorzitter neer. Op zijn voordracht werden tot voorzitter gekozen de heer H.F. 
Dijkstal en tot vice-voorzitter de heer C.G.A. Cornielje. 

Maandag, 3 augustus werd het tweede 'paarse' kabinet beëdigd. Hierin werden de volgende 
fractieleden opgenomen: 
mevrouw A. Jorritsma 
drs. G. Zalm 
J.J. van Aartsen 
mr. AH. Korthals 
mr. F.H.G. de Grave 
H.A.L.. van Hoof 
drs. J.F. Hoogervorst 
mevrouw drs. J.M. de Vries 
J.W. Remkes 

minister van Economische Zaken en vice-premier 
minister van Financiën 
minister van Buitenlandse Zaken 
minister van Justitie 
minister van Defensie 
staatssecretaris van Defensie 
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 
staatssecretaris van Volkshuisvesting 

In de ontstane vacatures werd op 25 augustus voorzien door de beëdiging van: 
mr. O.P.G. Vos 
mr. R. Luchtenveld 
mevrouw E. Meijer-Lubbers 
drs. 0. Cherribi 
G. Wilders 
mr. Ph.G. Brood 
drs. M.W.Ch. Udo 
E. R. M. Balemans 
drs. S.A. Blok. 

De nieuwe fractie kwam voor een fractieweekend bijeen op vrijdag, 27 en zaterdag, 28 
augustus. In deze vergadering werd het fractiebestuur als volgt samengesteld: 
H.F. Dijkstal voorzitter 
C.G.A. Cornielje vice-voorzitter 
F.W. Weisglas secretaris 
mevrouw drs. W.C.G. Voûte penningmeester 
J. Rijpstra secretaris-personeel 
mevrouw mr. B.M. De Vries lid 
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Fractievergaderingen 

Het vergaderritme, iedere dinsdagochtend wanneer de Kamer vergadert en 121 mogelijk om 
de week op woensdagmiddag, werd ongewijzigd voortgezet. 

Voorafgaand aan de campagnestart kwam de fractie bijeen met de kandidaten tot en met 
plaats 50 op de lijst ter bespreking van de campagnestrategie. Gedurende de 
formatiebesprekingen in de maanden juni, juli en augustus vergaderde de fractie regelmatig 
op wisselende tijdstippen. Op 27/28 augustus kwam de fractie bijeen voor een 
vergaderweekend, waarbij op de tweede dag de bewindslieden en vertegenwoordigers uit 
hoofdbestuur en Eurofractie zich daarbij voegden. 

Contacten met partijgeledingen: 

De eerste helft van het jaar stond geheel in het teken van de verkiezingen. Naast de 
campagne voor de Tweede Kamer is veel tijd en energie gestoken in ondersteuning van de 
raadsverkiezingen. Beide campagnes zijn met succes afgesloten. Tijdens de campagne voor 
de Kamerverkiezingen vergaderde de Kamer gedurende drie weken niet en trokken 
fractieleden en kandidaten het land in naar campagne-bijeenkomsten, fora en spreekbeurten 
Als adviserend lid woonden de fractieleden de vergaderingen en themabijeenkomsten van 
de partijcommissies bij. De ondersteuning bij de activiteiten van de Haya van 
Somerenstichting werd voortgezet. 

Diversen 

De fractie ontving dit verslagjaar 2260 brieven. Hierin zijn de rechtstreeks aan de 
fractieleden toegezonden brieven niet begrepen. Het partijbureau zond 211 brieven ter 
beantwoording door aan de fractie. 

De fractie ontving 80 groepen, ook dit aantal staat naast de door leden zelf ontvangen 
groepen. De contacten met belangenorganisaties en bedrijven werden voortgezet middels 
werkbezoeken en gesprekken in de Kamer of ter plaatse. 

Op 6 oktober overleed het oud-lid mevrouw drs. M.M.H. Kamp, een groot deel van de fractie 
was aanwezig bij de herdenkingsdienst en crematie. 
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23c Europese Liberale Fractie 

De Liberale Fractie 
De zes WO-leden van het Europees Parlement, Jan Kees Wiebenga, Jessica Larive, Jan 
Mulder, Florus Wijsenbeek, Elly Plooij-van Gorsel en Robert Goedbloed maken deel uit van 
de fractie van Europese Liberalen en Democraten. In de zomer van 1998 heeft de 
fractieleider van de ELDR Gijs de Vries de overstap gemaakt naar het Nederlandse kabinet. 
14 Jaar heeft hij het Nederlandse en Europees belang op meer dan voortreffelijke wijze 
gediend, de laatste jaren in hoedanigheid van fractievoorzitter van de Europese Liberalen en 
Democraten. Die functie wordt sinds zijn vertrek uitgeoefend door de Ier Pat Cox. Binnen de 
WO-fractie is zijn plaats overgenomen door Robert Goedbloed. WO-delegatieleider Jan 
Kees Wiebenga werd tevens gekozen tot vice-fractievoorzitter van de ELDR-fractie. 

Door wijzigingen in andere fracties is de ELDR-fractie sinds 1998 de derde fractie van het 
Europees Parlement. De Nederlanders vormen de grootste nationale groep in de ELDR
fractie met vier leden van D66 en zes leden van de WD. Met de komst van de Brit James 
Moorhouse naar de ELDR-fractie in oktober 1998, bestaat de ELDR uit 42 afgevaardigen: 
drie Britse leden, zes Belgische leden, vijf Deense leden, vier Italiaanse leden, een 
Luxemburgs lid, twee Spaanse leden, een Iers lid, een Frans lid, drie Zweedse leden, een 
Oostenrijks lid en vijf Finse leden. Op veel terreinen spelen de liberalen een beslissende rol 
dankzij de wippositie die de liberalen bekleden tussen socialisen en de christen-democraten. 

De ELDR-fractie hecht veel belang aan het verbeteren van de contacten met 
geestverwanten in de nationale parlementen door bijeenkomsten met afgevaardigden van de 
liberale fracties in de nationale parlementen te organiseren. In mei 1998 vond in dit kader 
een bijeenkomst plaats die gewijd was aan het Europees werkgelegenheidsbeleid. Hieraan 
nemen tevens afgevaardigden van de liberale fracties in Centraal- en Oost-Europa deel. 

In 1998 is voorts begonnen met de voorbereidingen op de Europese verkiezingen in juni 
1999. Belangrijk onderdeel vormt het ELDR-verkiezingsprogramma. Sinds februari 1997 
komt de programmacommissie regelmatig bijeen om een kort, helder en politiek inhoudelijk 
programma te schrijven, dat de liberale ideeën kan overbrengen op de Europese burger. In 
Venetië, op de jaarlijkse ELDR-fractieconferentie in september, stond het 
verkiezingsprogramma centraal. 

Contacten met de WO 
De WO-leden van het Europees Parlement rekenen het traditioneel tot hun taak intensieve 
betrekkingen te onderhouden met de WD in al haar geledingen. Voor deze contacten 
maken zij tijd vrij buiten de vergaderdagen van het Europees Parlement en 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 
andere EU-lidstaten. 

De diverse EP-leden hebben op het terrein van hun portefeuille contact met de 
verantwoordelijke bewindslieden. Daarnaast wonen Jan Kees Wiebenga of Jan Mulder 
regelmatig het bewindsliedenoverleg bij. Bij toerbeurt zijn de EP-leden aanwezig bij 
vergaderingen van de Eerste- en Tweede Kamerfractie, alsmede de vergaderingen van het 
hoofdbestuur en het POK. Tevens waren EP-leden dit jaar vertegenwoordigd bij 
vergaderingen van de partijcommissies Europese Zaken, Landbouw en FEZ/MKB. Met 
andere partijcommissies bestond overleg naar gelang de behoefte. 
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Voorlichting 
Begin mei heeft de WD-Eurofractie de brochure "Vrijheid, Werk, Recht" uitgebracht. In deze 
brochure wordt ingegaan op een selectie van onderwerpen waar de WO-leden in het 
Europees Parlement zich mee bezighouden. 

Om de positie van de WD in Europa duidelijker te profileren heeft de Nordstichting, onder 
auspiciën van de Teldersstichting, een brochure uitgegeven waarin prominente Liberalen 
hun visie geven over hoe het nu verder met Europa moet. 

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de stichting werd een kadercursus in Brussel 
gehouden. 

Sinds 1990 komt een aantal keer per jaar de vertegenwoordigers van de Kamercentrales bij 
elkaar om te discussiëren over actuele Europese onderwerpen (Eurocontact). Naast de EP
leden van de WO worden tevens elke bijeenkomst de Internationaal Secretaris, de WO
leden van Europees Comité van de Regio's en overige Statenleden die Europa in hun 
portefeuille hebben uitgenodigd. In 1998 werd onder andere gesproken over "subsidiariteit", 
de financiële aspecten van Agenda 2000 en over het concept-ELDR-verkiezingsprogramma. 
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24 Verslag internationaal partijwerk 

Dat 1998 een verkiezingsjaar was, is ook te herleiden uit de activiteiten die de WD op 
internationaal gebied ondernam. De twee belangrijkste activiteiten, de bijeenkomst van het 
algemeen bestuur van de Liberale Internationale (LI) in Amsterdam en het campagne 
seminar in Den Haag stonden in het teken van de verkiezingen. Daarnaast kenmerkte 1998 
zich door enkele belangrijke personele wijzigingen. Op 1 januari 1998 nam drs. W.K. 
Hoekzema de portefeuille internationale zaken over van mr. drs. J.C. van Baaien. Op de 
jaarlijkse algemene vergadering in Leeuwarden op 15 en 16 mei te Leeuwarden, werd drs. 
F.Z. Szabo gekozen als de nieuwe portefeuillehouder internationale zaken. De heer Szabo is 
bekend met het internationale circuit van de WD; hij is reeds jaren bij het Midden- en Oost
Europa-programma betrokken ondermeer als referent voor Hongarije. 

Bij zijn presentatie op de JAV gaf drs. F.Z. Szabo aan dat hij de succesformule van het 
internationaal secretariaat, zoals die in de afgelopen jaren is ontwikkeld, wil voortzetten. Dit 
betekent dat, zoals in voorgaande jaren, het buitenlandwerk van de WD uitgevoerd wordt 
met betrokkenheid van de bewindspersonen, de leden van de Eerste- en Tweede
Kamerfractie, de leden van het Europees Parlement, de kamercentrales die internationaal 
actief zijn, de op het buitenland gerichte partijcommissies (Buitenlandse Zaken en 
Ontwikkelingssamenwerking, Europese Zaken en Defensie), de Groep Nederland van de 
Liberale Internationale, het Eurocontact, de Organisatie Vrouwen in de WD, de WO-leden 
in het uitvoerend comité vandeLlen in de raad van de ELDR en de Teldersstichting. 

Veel dank gaat uit naar allen die in 1998 (wederom) een bijdrage hebben willen leveren aan 
het onderhouden en uitbouwen van het internationale netwerk van de WD. Naast 
bovengenoemde instanties en personen dienen in dit verband ook de landenreferenten voor 
Midden- en Oost-Europa en de medewerkers van algemeen secretariaat vermeld te worden. 

Als portefeuillehouder, medewerkers en landenreferenten traden in 1998 de volgende 
personen op: 

drs. W.K. Hoekzema 

drs. F.Z. Szabo 

drs. A. Geensen 

drs. R.G. van de Wetering 

mr. T.V.A. Boitelle 
drs. K.J. Hoving 
M. Kombrink 
drs. T. Kuperus 
S.P. Metz 
drs. B. Wellink 

portefeuillehouder internationale zaken in het 
hoofdbestuur ( 1-1-1998 - 16-5-1998) 
internationaal secretaris in het hoofdbestuur 
(vanaf 16-5-98) en referent voor Hongarije 
internationaal secretaris ( 1-1-1998 - 16-5-1998) 
en bestuursassistent internationale zaken (tot 1-1 0-
1998) 
medewerker internationale zaken (tot 1-1 0-1998), 
bestuursassistent internationale zaken (vanaf 1-10-
1998) en referent voor Bulgarije en Roemenië 
referent voor Slovenië 
referent voor Polen 
referent voor de Baltische Staten 
referent voor Duitsland 
referent voor Slovenië 
referent voor de Tsjechische en Slowaakse Republieken 

Partijvoorzitter drs. W.K. Hoekzema fungeerde na 16 mei als mede-portefeuillehouder 
internationale zaken en was als zodanig actief bij het internationale partijwerk betrokken. 
Voor mr. drs. F. Bolkestein geldt hetzelfde vanuit zijn positie als president van de Liberale 
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Internationale en als voormalig politiek leider van de WD. Met de nieuwe pmliek leider van 
de partij, H.F. Dijkstal, werd deze lijn voortgezet. 

De WO en de LIGN waren in de Liberale Internationale vertegenwoordigd door mr. drs. F. 
Bolkestein (president), drs. W.K. Hoekzema (lid Ll Executive), dr. W.F. van Eekelen (vice
president), mr. drs. J.C. van Baaien (vice-president), drs. F.Z. Szabo (lid Ll Executive vanaf 
16 mei 1998), mr. H.P. Talsma (LI patron), mr. E.H. Toxopeus (LI patron), drs. A. Geensen 
(lid Ll Executive tot 1-10-1998) en drs. R.G. van de Wetering (lid Ll Executive vanaf 1-10-
1998). 

De WO werd in het algemeen bestuur van de ELDR-partij vertegenwoordigd door drs. W.K. 
Hoekzema, mr. drs. J.C. van Baaien, dr. W.F. van Eekelen, drs. M.A.J. Knip, drs. F.Z. 
Szabo. Drs. A. Geensen en drs. R.G. van de Wetering traden op als plaatsvervangende 
leden. 

Van grote internationale activiteiten is verslag gedaan in Vrijheid & Democratie. Hieronder 
volgt een korte algemene beschrijving van de internationale activiteiten waaraan werd 
deelgenomen en die werden georganiseerd door de WD. Voor uitgebreider verslag wordt 
verwezen naar het internationaal jaarverslag dat mede ten behoeve van contacten met 
buitenlandcontacten, zusterpartijen, de Ll en de ELDR in 1999 beschikbaar komt. 

1. Liberale Internationale 

Het dagelijks bestuur en het uitvoerend comité van de Liberale Internationale vergaderden in 
1998 in Scheveningen (14 februari), Amsterdam (3-4 april), Bonn (4 juli) en Interlaken (6-8 
november). 

Op zaterdag 4 april vond aansluitend aan de vergadering van het uitvoerend comité van de 
Ll in Amsterdam een conferentie plaats over coalitievorming. Aan de forumdiscussie onder 
leiding van mr. drs. F. Bolkestein namen deel Lord Steel of Aikwood (Verenigd Koninkrijk), 
Guido Westerwelle (Duitsland), Annemie Neyts-Uyttebroeck (België), mr. F.H.G. de Grave 
(Nederland) en drs. J.J.M. Penders (Nederland). De conferentie werd bijgewoond door leden 
van het uitvoerend comité van de Ll, leden van de Liberale Internationale Groep Nederland 
(LIGN) en leden van het corps diplomatique. Aansluitend op deze bijeenkomst werd de 
engelstalige bundel "Liberalism in a Changing World" van mr. drs. F. Bolkestein 
gepresenteerd. 

Op zaterdag 7 november opende mr. drs. F. Bolkestein in Jungfraujoch de Hall of Freedom. 
In deze ruimte, uitgehouwen in een gletsjer, worden honderd historische personen geëerd 
die zich hebben ingezet voor verschillende facetten van de vrijheid. In de Hall of Freedom 
worden vijf Nederlanders vermeld, te weten mr. J.R. Thorbecke, mevrouw A. Jacobs, mr. 
P.W. Cort van der Linden, prof. mr. B.M. Teldersen mr. P.J. Oud. Voorts werd voorafgaand 
aan de vergadering van het uitvoerend comité van de Ll een seminar georganiseerd over 
liberalisme en ontwikkelingen in de informatietechnologie. 

2. ELDR 
Op Europees niveau werden verschillende vergaderingen bijgewoond. De raad van de ELDR 
kwam bijeen in Brussel (6 maart), Kopenhagen (12 juni), Venetië (11 september) en Bonn 
(11 december). Daarnaast organiseerde de ELDR bijeenkomsten in Kopenhagen (12 juni) 
en Bonn (11 december) voor de politieke leiders van de ELDR-partijen. 
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In 1998 werd door de ELDR programmacommiSSie een concept-verkiezingsprogramma 
geschreven voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 10 juni 1999. De 
voorbereidingen voor dit programma waren reeds in 1997 begonnen. Aan de vele intensieve 
besprekingen werd namens de WD afwisselend deelgenomen door mr. drs. J.C. van 
Baaien, dr. W.F. van Eekelen, dr. K. Groenveld, drs. F.Z. Szabo, drs. A. Geensen en drs. 
R.G. van de Wetering. Dank is ook verschuldigd aan drs. F.W. Weisglas, mevrouw drs. H. 
Poppens, ir. J. Mulder, J.J. van Aartsen en drs. G. Zalm voor het leveren van schriftelijke en 
mondelinge bijdragen. Eind december werd het definitieve concept aan de partijen ter 
discussie voorgelegd. Op het congres van de ELDR van 28-30 april 1999 zal het definitieve 
verkiezingsprogramma vastgesteld worden. 

Daarnaast organiseerde de ELDR bijeenkomsten voor de algemeen secretarissen van de 
partijen en een overleg om Midden- en Oost-Europese projecten te coördineren. 

3. Midden- en Oost-Europa-programma 
Naast een aantal kleinere projecten organiseerde de WD een groot campagne seminar in 
Den Haag. De belangstelling voor dit seminar was groot. De deelnemers aan het seminar 
waren afkomstig van liberale partijen uit Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Hongarije, 
Roemenië, Slovenië, Bulgarije, Kosovo, Albanië, Macedonië, Azerbeidjaan en Wit Rusland. 
Daarnaast waren er vertegenwoordigers aanwezig van de Ll, ELDR en deelnemers uit 
Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, België en Oostenrijk. De presentaties tijdens het 
seminar werden verzorgd door deskundigen die nauw betrokken zijn geweest bij de 
verkiezingscampagnes. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder meer 
strategisch statistisch vooronderzoek, omgang met media en campagne organisatie. Veel 
activiteiten in 1999 zullen aansluiten op dit campagne seminar. 

Van 7 tot en met 10 september bracht een delegatie onder leiding van dr. W.F. van Eekelen 
en drs. F.Z. Szabo een bezoek aan Azerbeidjaan. Dit oriënterend bezoek vond plaats op 
uitnodiging vari de democratische oppositie in dit land. Duidelijk was dat deze oude Sovjet
republiek de eerste stappen op weg naar een democratisch staatsbestel heeft gezet, maar 
uit de presidentsverkiezingen daags na het bezoek bleek dat er nog een lange weg te gaan 
is. De delegatie heeft toegezegd dat de WD waar mogelijk de partijopbouw van de 
democratische oppositie zal ondersteunen. 

Op 1 oktober hadden mr. drs. F. Bolkestein en drs. F.Z. Szabo een gesprek met de 
Bulgaarse president, Petar Stoyanov. Deze ontmoeting was een opmaat voor het bezoek 
van mr. drs. F. Bolkestein aan Bulgarije van 6 tot en met 7 oktober. Aanleiding was de 
oprichting van de Liberaal Democratische Unie (LDU). De vorming van de LDU - een 
bundeling van kleine partijen -wordt actief door de WD begeleid en gestimuleerd. Tijdens 
het bezoek bleek dat de behoefte aan inhoudelijke voeding en expliciete steun vanuit het 
buitenland groot is. Door middel van een seminar met nationale en lokale politici en jongeren 
werd intensief van gedachten gewisseld over zowel inhoudelijke als ook organisatorische 
aspecten van de opbouw van de LDU. 

Van 4 tot en met 6 oktober bezocht een delegatie onder leiding van mr. drs. F. Bolkestein en 
drs. F.Z. Szabo, Roemenië. De Roemeense liberale partij, de PNL, neemt deel aan de 
regering en weet de huidige economische recessie en de politieke instabiliteit die dit met 
zich meebrengt, goed te doorstaan. Om zich verder te versterken zoeken de liberalen steun 
bij zusterpartijen in West-Europa. Zo werd de WD gevraagd nieuwe bewindslieden door 
middel van een werkgroep een basistraining te geven. De delegatie had ook een gesprek 
met de partij van de etnische Hongaren in Roemenië, DAHR. 
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Van 3 tot en met 4 december bezocht mr. drs. F. Bolkestein Slowakije. In de verkiezingen 
van 1998 werd het regime van Vladimir Meciar door de Slowaakse bevolking weggestemd. 
De oppositie, waaronder de liberalen, heeft een regeringscoalitie gevormd. De liberaal 
Edouard Kukan is daarin minister van Buitenlandse Zaken. Het bezoek had als doelstelling 
om te onderzoeken hoe stabiel deze coalitie is en hoe de liberale partij, de Democratische 
Unie, daarin gepositioneerd is. Het bleek dat de coalitiepartijen vooralsnog niet nadrukkelijk 
willen terugvallen op hun ideologische achtergrond om de breekbare samenwerking onnodig 
op de proef te stellen. Onderdeel van deze coalitie zijn ook de drie partijen van de etnische 
Hongaren. Deze drie partijen zijn onder de noemer Slovak Magyar Coalition (SMK) gaan 
samenwerken en zullen in de nabije toekomst waarschijnlijk fuseren. 

4. Bilaterale samenwerking 
Naast diverse contacten met ambassades heeft de WD actief samengewerkt met een 
aantal West-Europese zusterpartijen. Zo bezocht op 7 januari een delegatie de FDP in Bonn. 
De delegatie wisselde van gedachten met de campagnestaf van de Duitse liberalen. Voorts 
leverden mr. drs. F. Bolkestein, dr. K. Groenveld en dr. A. Kinneging in Helsinki een bijdrage 
aan een conferentie over liberaal sociaal-economisch beleid van de Finse Keskusta-partij. 

5. Stichting voor het Nieuwe Zuid-Afrika 
In het kader van de Stichting voor het Nieuwe Zuid-Afrika bezocht een delegatie van het 
ANC in november het Thorbeckehuis. Met dr. K. Groenveld, drs. A. van Voskuilen en M.G.J. 
Harbers bespraken zij inhoudelijke training van politici en het stimuleren van een open debat 
binnen de partij. 

De waardering voor de internationale activiteiten van de WO zijn een belangrijke stimulans 
om het beleid van de afgelopen jaren voort te zetten. De enthousiaste steun en inzet van de 
vrijwilligers en medewerkers is daarvoor ook in 1999 onontbeerlijk. 
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25 Prof. mr. B.M. leidersstichting 

In 1998 verzorgde de Teldersstichting vier publicaties. Zij organiseerde enige symposia en 
een zomerschool over de grondslagen van het liberalisme. Voorts was zij betrokken bij de 
productie en uitgave van het tijdschrift Liberaal Reveil. 

Publicaties 
Bundel: Publieke verantwoordeliikheid 
Op 24 januari, toen de WD haar vijftigste verjaardag vierde, bood de Teldersstichting de 
jubilerende partij de bundel Publieke verantwoordelijkheid aan. In het boek, dat in 
samenwerking met uitgeverij Van Gorcum werd uitgebracht, geven wetenschappers, politici 
en andere deskundigen antwoord op de vraag hoe ver in liberale ogen de 
verantwoordelijkheid van een individu voor de publieke sfeer strekt. Terreinen die bestreken 
worden, zijn het binnenlands bestuur, het bedrijfsleven, de journalistiek, de gezondheidszorg 
en de filosofie. Onder de auteurs bevinden zich mr. drs. F. Bolkestein, H.F. Dijkstal, prof. dr. 
R.A.V. van Haersolte en prof. dr. U. RosenthaL 

Bundel: Hoe verder met een Europees ideaal? 
In deze gemeenschappelijke uitgave van de Nerdstichting en de Teldersstichting geven 
prominente liberalen op Europees, nationaal en lokaal niveau, alsmede uit het bedrijfsleven, 
hun visie op het Europa van vandaag. Zij belichten de samenhang tussen de verschillende 
bestuursniveaus in Europa, de toekomstige rol van de EU op beleidsterreinen als landbouw 
en handel, de betekenis van de EMU, de vormgeving van een Europees defensiebeleid, de 
toekomst van het Europees Parlement, en tenslotte de positie van de liberalen toen, nu en 
straks. 

Geschrift: De Nederlandse traditie van vrijheid 
Hoe liberaal was Nederland voor het tijdperk Thorbecke, en wat betekenden termen als 
'liberaal', 'vrijheid', 'tolerantie' en dergelijke in de periode toen de Franse Revolutie nog niet 
had plaatsgevonden? Deze vragen heeft drs. M. Wessels, oud-medewerker van de 
Teldersstichting, zich gesteld bij het schrijven van een verhandeling over de meest 
wezenlijke kenmerken van de Nederlandse identiteit vanaf de Middeleeuwen tot in de 
negentiende eeuw. De Teldersstichting heeft het boek over de pre-liberale elementen in de 
Nederlandse geschiedenis in samenwerking met uitgeverij Van Gorcum gepubliceerd. 

Bundel: De rechten van de mens. Liberale beschouwingen 
Vijftig jaar nadat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is afgekondigd, 
publiceerde de Teldersstichting een bundel essays waarin de nauwe relatie tussen het 
liberale denken en de mensenrechtenidee wordt belicht. Voortgebouwd werd op eerdere 
publicaties van de Teldersstichting (Mensenrechten en buitenlands beleid uit 1988, 
Proliferatie van mensenrechten uit 1996) en op de bijdragen aan het symposium 
'Mensenrechten in gevaar?', dat de Teldersstichting in november 1997 organiseerde. 

Bijeenkomsten 
Conferentie: De rol van politieke paltijen bij de democratisering in Zuidelijk Afrika 
Met financiële steun van de NCDO, de Nationale Commissie voor internationale 
samenwerking en Duurzame Ontwikkeling, heeft de Teldersstichting onderzoek verricht naar 
de rol van politieke partijen bij de democratisering in Sub-Sahara Afrika. Drs. A.Th.H.A. 
Verheij schreef over dit onderwerp een preadvies, dat diende als uitgangspunt voor een 
internationale conferentie op 19 juni in Amsterdam, waarop een aantal binnenlandse en 
buitenlandse deskundigen met elkaar van gedachten wisselde. 

93 



Zomerschool: De filosofische grondslagen van het liberalisme 
Sinds 1992 organiseert de Teldersstichting elk jaar een zomerschooL Van 25 tot en met 28 
augustus 1998 discussieerde wederom een aantal veelbelovende studenten in 
conferentieoord De Queeste in Leusden over het liberale mens- en maatschappijbeeld, 
economisch liberalisme en liberale staatstheorie. Inleidingen werden verzorgd door onder 
anderen: mr. drs. F. Bolkestein, prof. mr. dr. J.P. Balkenende, drs. R. Cuperus, dr. A.A.M. 
Kinneging, prof. dr. A. Klameren prof. dr. C.J. Klop. 

Symposium: Klonen, moge/iikheden en problemen 
Op 9 september vond in het Haagse hotel Sofitel een symposium plaats over de dilemma's 
waarmee het kloneren onze samenleving confronteert. Wat betekent deze doorbraak in de 
biotechnologie? Wat zijn de voor- en nadelen van het maken van kopieën van planten, 
dieren en mensen? Heeft een mens recht op een gekloneerd kind? Over deze vragen 
spraken, onder voorzitterschap van drs. D.J.D. Dees, vijf deskundigen: prof. dr. H.M. Dupuis, 
prof. dr. A.J. van der Eb, ir. S. Rozendaal, dr. R. Strijker en mevrouw E.G. Terpstra. 

Symposium: De Nederlandse geschiedenis tot 1848. Liberale opmaat tot de grondwet? 
Op 19 november organiseerde de Teldersstichting een minisymposium over de pre-liberale 
elementen in onze vaderlandse geschiedenis en over het Nederlandse karakter van 
Thorbeckes grondwet van 1848. Aanleiding tot het symposium was de publicatie van het 
boek van de historicus drs. M. Wessels over De Nederlandse traditie van vrijheid. De 
sprekers op de bijeenkomst, die plaatsvond in Sociëteit de Witte in Den Haag, waren prof. 
dr. A. Th. van Deursen, dr. H. te Velde, prof. dr. ir. J.J.C. Voorhoeve en drs. M. Wessels. 

Liberaal Reveil 
Eind 1996 zijn opslag en opmaak van Liberaal Reveil ingrijpend veranderd. De oude redactie 
maakte plaats voor een kernredactie van zeven mensen en een uitgebreide algemene 
redactie. In 1997 en 1998 ging de nieuwe redactie onder voorzitterschap van prof. dr. U. 
Rosenthal op de ingeslagen weg voort. Eindredacteur bleef dr. G.A. van der List. In de zes 
nummers van Liberaal Reveil in het verslagjaar werd onder meer aandacht besteed aan: de 
voor- en nadelen van de Euro, het homohuwelijk, prioriteiten in het onderwijs, het ideale 
belastingstelsel, drugs als mensenrecht, de waarde van het poldermodel, Aruba en de 
Nederlandse Antillen, de positie van de WO, de toekomst van de monarchie en Johan 
Rudolph Thorbecke. 

Lopende projecten 

In het verslagjaar waren de volgende projecten in behandeling: 
- democratisering in Zuidelijk Afrika 
- mensenrechten 
- liberaal industriebeleid 
- kennis- en onderzoeksbeleid 
- veiligheidsbeleid 
- inkomensverdeling en economische orde in de waarborgstaat 
- liberaal cultuurbeleid 
- publieke verantwoordelijkheid 
- de Nederlandse liberalen in de eerste helft van deze eeuw 
- vrijheid en tolerantie in de Nederlandse geschiedenis 
- kloneren 
- het Ambtenarenreglement 
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Overige activiteiten in 1998 
Dr. K. Groenveld adviseerde het hoofdbestuur van de WD inzake de inhoudelijke discussie 
in de WD. Hij is lid van de partijcommissie Sociale Zaken van de WD, lid van de ELDR 
Werking Group on Social Policy, plaatsvervangend kroonlid van de SER en waarnemend 
voorzitter van de Stichting voor het Nieuwe Zuid-Afrika. In 1997 en 1998 was hij secretaris 
van de WO-commissie Verkiezingsprogramma. 

Dr. G.A. van der List is columnist van de Volkskrant, medewerker van HP/De Tijd, redacteur 
van het tv-programma Buitenhof en lid van de Commissie Mensenrechten van de 
Adviesraad Internationale Vraagstukken. 

Drs. P.G.C. van Schie vertegenwoordigde de Teldersstichting in het begeleidingscollege van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij werkt aan een proefschrift over de Nederlandse 
liberalen in de eerste helft van de eeuw. 

De directeur en leden van de staf werden geregeld uitgenodigd voor voordrachten, 
gastcolleges, interviews en forumdiscussies in binnen- en buitenland. Voorts geven zij 
cursussen ten behoeve van de JOVD en de Haya van Somerenstichting. Van hun hand 
verschenen in 1998 artikelen in diverse bladen, zoals HP/De Tijd, Internationale Spectator, 
LEF, Liberaal Reveil, NRC Handelsblad, Socialisme & Democratie, Trouw en de Volkskrant. 
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BIJLAGEN 

BIJtlET 51~ JAARVERSLAG VAN tlET 
tlc.9c.9FVBESTUUR VAN VE VVLKSPARTIJ 

Vc.9c.9R VRIJtlEID EN VEMVCRA TIE (WV) 



Bijlage I 

ARA 
AV 
CvB 
CD-i 
CD-ram 
GEUR 
DB 
DNPP 
ECB 
EG 
ELD 
ELDR 
EK 
EMU 
EP 
EU 
FDP 
FEC 
GLB 
HB 
HR 
IN LW 
JAV 
JOVD 
KC 
KPB 
Ll 
LIGN 
LU 
LCJ 
LCV 
LPC 
LSP 
MKB 
NGIZ 
NMA 
oe 
OPTA 
OVSE 
POK 
PW 
PvdV 
PR 
RU 
RUG 
RUL 
sou 
swo 
TK 
VvA 
VBV 
VDB 

Lijst van afkortingen 

Algemeen Rijks Archief 
Algemene Vergadering 
Commissie van Beroep 
Computer disk (interactief) 
Computer disk (read only memory) 
Commissie Evaluatie en update Reglementen 
Dagelijks Bestuur 
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 
Europese Centrale Bank 
Europese Gemeenschap 
Europees Liberaal-Democraten 
Europaan Liberal, Democratie and Reform Parties 
Eerste Kamer 
Economische en Monetaire Unie 
Europees Parlement 
Europese Unie 
Freie Demokratische Partei (Duitsland) 
Financieel-economische (partij-) Commissie 
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (Europees - ) 
Hoofdbestuur 
Huishoudelijk reglement 
International Netwerk of Liberal Wamen 
Jaarlijkse Algemene Vergadering 
Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie 
Kamercentrale 
Kader Planning en Begeleiding 
Liberale Internationale 
Liberale Internationale Groep Nederland 
Liberale Unie 
Landelijke Commissie Jongerenbeleid 
Landelijke Commissie Vorming-en Scholing 
Landelijke Propaganda Commissie 
Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond" 
Midden-en Klein Bedrijf 
Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken 
Nederlandse Mededingings Autoriteit 
Ondercentrale 
Onafhankelijke Post -en Telecommunicatie Autoriteit 
Organisatie voor Vrede en Veiligheid in Europa 
Periodiek Overleg Hoofdbestuur - Kamercentrales 
Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (Vlaamse Liberale Partij) 
Partij van de Vrijheid 
Public relations 
Rijks Universiteit 
Rijks Universiteit Groningen 
Rijks Universiteit Leiden 
Staatdrukkerij en Uitgeverij, nu gewoon SOU. 
Samenwerkingsovereenkomst JOVD - WO 
Tweede Kamer 
Verdrag van Amsterdam (Europees) 
WD-Bestuurdersvereniging9 

Vrijzinnig-Democratische Bond 

9 Tot 1 januari 1995 Vereniging van Staten- en Raadsleden van de WO genaamd 
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VSR Vereniging van Staten -en Raadsleden 
WD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
WTB Wetenschap-en Technologie Beleid (partijcommissie-) 
WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
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Bijlage 11 Besluitenlijst 1 ooe algemene vergadering 
(gehouden op zaterdag 31 januari 1998 te Papendal) 

De algemene vergadering heeft besloten de kandidatenlijst als volgt vast te stellen: 
1. De heer mr. drs. F. Bolkestein te Amsterdam 
2. De heer H.F. Dijkstal te Wassenaar 
3. Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink te Bolsward 
4. De heer prof. drs. G. Zalm te Den Haag 
5. Mevrouw E.G. Terpstra te Den Haag 
6. De heer mr. AH. Korthals te Rotterdam 
7. De heer J.J. van Aartsen te Den Haag 
8. Mevrouw mr. A.M. van Blerck-Woerdman te Tilburg 
9. De heer mr. F.H.G. de Grave te Amsterdam 
10.De heer J.W. Remkes te Groningen 
11.De heer dr. ir. J.J.C. Voorhoeve te Noordwijk 
12.De heer drs. J.F. Hoogervorst te Den Haag 
13.De heer mr. M. Patijn te Den Haag 
14.Mevrouw drs. J.M. de Vries te Den Haag 
15.De heer H.A.L. van Hoof te Alkmaar 
16.Mevrouw drs. W.C.G. Voûte-Droste te Aardenhout 
17.De heer drs. F. W. Weisglas te Rotterdam 
18.Mevrouw drs. P.J.L. Verbugt te Helden 
19.De heer C.G.A. Cornielje te Zwolle 
20.Mevrouw mr. B.M. de Vries te Almere 
21.De heer J. Rijpstra te Meppel 
22.Mevrouw M.J. Essers te Apeldoorn 
23.De heer H.G.J. Kamp te Borculo 
24.De heer mr. A.J. te Veldhuis te Middelburg 
25.De heer ir. P.H. Hofstra te Paterswelde 
26.De heer W.I. I. van Beek te Maarheeze 
27.Mevrouw mr. P. Remakte Amsterdam 
28.De heer J.M. Geluk te Schuddebeurs 
29.De heer mr.drs. J.C. van Baaien te Den Haag 
30.De heer drs. J.H. Klein Molekamp teRhoon 
31.De heer ir. E.L.P. Hessing te Voorburg 
32.De heer J.D. Blaauw te Zeist 
33.De heer M. van den Doel te Ermelo 
34. De heer mr. drs. A. Nicolaï te Amsterdam 
35.De heer mr. J.M.L. Niederer te Bergen op Zoom 
36.De heer G.J. Oplaat te Markelo 
37.De heer mr. drs. F.H.H. Weekers te Weert 
38.Mevrouw F. Örgü te Schieda 
39.De heer mr. W.H.J. Passtoers te Leidschendam 
40.De heer mr. O.P.G. Vos te Driehuis 
41.De heer mr. R. Luchtenveld te Amersfoort 
42.Mevrouw E. Meijer-Lubbers te Deventer 
43.De heer 0. Cherribi te Amsterdam 
44.Mevrouw J.F. Snijder-Hazelhoff te Wagenborgen 
45.De heer G. Wilders te Utrecht 
46.De heer mr. Ph.G. Brood te Leiden 
47.De heer drs. M.W.Ch. Udo te Den Haag 
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48.De heer E.R.M. Balemans te Utrecht 
49.De heer drs. S.A. Blok te Den Haag 
50.De heer A.H. deSwart te Schiedam 
51.De heer drs. E.F. van Splunter te Den Haag 
52.Mevrouw drs. A. de Beer-Vermeulen te Alphen 
53.De heer drs. J.J. Manusamate Krimpen a/d IJssel 
54.Mevrouw drs. K. van Beelen-Balak te Leiderdorp 
55.Mevrouw drs. J.M. Hey te Den Haag 
56.De heer 0. Hoes te Den Bosch 
57.De heer mr. J.H. de Pont te Badhoevedorp 

REGIO A 
Den Bosch 
Tilburg 
Am hem 
Nijmegen 
Maastricht 
58 Mevrouw C.M. Angevaren te Cuijk 
59 De heer N.E. Joosten te Doesburg 
60 De heer M.C. Velthoen te Bergen op Zoom 
61 De heer R.H. van der Werf te Veldhoven 
62 De heer J.B. Haazen te Beek 

REGlOB 
Rotterdam 
Den Haag 
Leiden 
Dordrecht 
Middelburg 
58 Mevrouw mr. S.E. Korthuis te Rotterdam 
59 De heer drs. J. de Reus te Rotterdam 
60 Mevrouw mr. C.L. Liebregs te Voorburg 
61 De heer drs. H.O. van der Kooi te Zoeterwoude 
62 De heer drs. A.P. Visser te Den Haag 

REGIOC 
Amsterdam 
Den Helder 
Haarlem 
Utrecht 
58 
59 
60 
61 
62 

De heer ir. H. Pluckel te Zwaanshoek 
De heer drs. J.R.A. Raasveld te Amsterdam 
De heer mr. J.H.C. van Zanen te Utrecht 
De heer P.A. Zoon te Den Burg 
Mevrouw H.J. Heemskerk-Nusselder te Bussum 

REGIOD 
Leeuwarden 
Zwolle 
Groningen 
Assen 
Lelystad 

58 De heer drs. J.R.A. Boertjens te Zuidhorn 
59 De heer drs. G.W. Bulk te Nagele 
60 Mevrouw mr. C.J. Geldorp-Pantekoek te Meppel 
61 De heer J.Th. Puijk te Dedemsvaart 
62 De heer mr. K.F. Schuiling te Groningen 
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Bijlage 111 Besluitenlijst 101 8 algemene vergadering 

1. Besluitenlijst van de 51 e jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 15 en 16 mei 1998 
te Leeuwarden 

2. Besloten werd een telegram te zenden aan Hare Majesteit de Koningin waarin de WD 
zijn trouw en aanhankelijkheid aan Hare Majesteit en haar huis betuigt. 

3. Besloten werd tot ereleden van de WD te benoemen vanwege de vele verdiensten voor 
de partij: 
prof. dr. L. Ginjaar 
mevrouw mr. E. Veder-Smit 
prof. H.J.L. Venheft 

4. Tot leden van het stembureau voor zaterdag 16 mei werden benoemd; 
mr. J. H.A. Hazelhoff uit Veendam (voorzitter) 
mevrouw D. Verhulst uit Uithoorn 
J. van Leeuwen uit Zierikzee 
E.M. Zandvliet RI uit Rijswijk (kantooradres Utrecht) 
A.H.J.M. Sterk uit Rijswijk (kantooradres Alkmaar) 

5. Tot leden van de Notulencommissie (art. 46 huishoudelijk reglement) werden benoemd; 
drs. A.A.M. Brok uit Leeuwarden 
E. Hesmerg uit Sneek 
mevrouw drs. A. de Widt-Nieuwenhuizen uit Hoogeveen 

6. De algemene vergadering nam kennis van het conform artikel 18.3 der statuten 
uitgebrachte jaarverslag over 1997. 

7. Besloten wordt het overschot op de rekening 1997 (/12.000) toe te voegen aan het eigen 
vermogen van de vereniging. 

8. De rekening en verantwoording alsmede het jaarverslag van de penningmeester over 
1997 ingevolge art. 18.3 der statuten werden goedgekeurd. Het hoofdbestuur werd 
décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. 

9. 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 
1998 (art. 30.2 der statuten) werden benoemd; 
mevrouw G. Hop-Hofstede te Hooghalen 
drs. A. H.M. Vredenbregt te Rotterdam 
H.W. van Weeren te Voorhout 

10.met als plaatsvervangende leden; 
mevrouw mr. A.G.M.Q. Beukers-van Doorn te Vlaardingen 
mevrouw E.H. van Engelen te Bergen op Zoom en 
de heer 0. Tammens te Zwinderen 

11. Besloten werd het wijzigingsvoorstel van de afdeling Schouwen-Duiveland (nr. 1) te 
betrekken bij de uitwerking van het beleidsplan 1999 van het hoofdbestuur. 
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12.Besloten werd de wijzigingsvoorstellen van de afdeling Schouwen-Duiveiad (nr. 2 en 6) 
te betrekken bij het door het HB te publiceren communicatieplan. 

13.De wijzigingsvoorstellen van de afdeling Schouwen-Duiveland nr. 3 en 4 werden door de 
afdeling ingetrokken, gelezen hebbende het advies van het HB. 

14.Het wijzigingsvoorstel van de afdeling Schouwen-Duiveland nr. 5 werd conform het 
advies van het HB overgenomen. 

15.De wijzigingsvoorstellen van de afdeling Schouwen-Duiveland nr. 7 en 8 werden conform 
het advies van het HB verworpen. 

16.Besloten werd het beleidsplan 1998 van het hoofdbestuur te accorderen. 

17. Besloten werd het voorstel van de hoofdbestuur met betrekking tot de verhoging van de 
contributie met 15 gulden per jaar voor hoofdleden, voor leden van 65+ met 7.50 gulden 
en voor jongeren en huisgenoten met 3 gulden, over te nemen, met ingang van 1 januari 
1999. 

18. Besloten werd met ingang van het jaar 2000 de contributie jaarlijks aan te passen aan de 
prijsindex en uiterste terughoudendheid te betrachten bij structurele verhogingen in de 
toekomst. 

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

20.Benoemd tot secretaris van de organisatie werden verklaard 
mevrouw W.J.M. Bregman-Kaaks te Roden 
mevrouw C. R. Baljé- Rijnders te Marurn 

21.Na stemming werd gekozen als secretaris van de organisatie drs. F.Z. Szabo (385 tegen 
4 stemmen) 

22.Na stemming werd gekozen als secretaris van de organisatie mevrouw S. van 
Heemskarek Pillis-Duvekot (352 tegen 31 stemmen) 

23. Besloten werd de besluitvorming tijdens de BAV van 30 januari 1998 en de weergave van 
artikel 11 in hoofdstuk 11 van het verkiezings- programma nader te onderzoeken. 

24.Besloten werd dat er een notitie opgesteld zal worden door het hoofdbestuur met 
betrekking tot de rechtspersoonlijkheid van afdelingen. 
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Bijlage IV Partijcommissie indeling 1998 

A 1 Binnenlandse Zaken 
A2 Justitie 
A3 Politie 

B1 Buitenlandse Zaken I Ontwikkelingssamenwerking 
B2 Defensie 
B3 Europese Zaken 

C1 Financieel Economische Zaken I MKB 
C2 Belastingen 
C3 Sociale Zaken 

D1 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
D2 Milieuhygiëne 
D3 Landbouw en Visserij I Natuurbeheer 
D4 Verkeer- en Waterstaat 

E1 Onderwijs I Cultuurbeleid 
E2 Wetenschap en Technologiebeleid 
E3 Volksgezondheid 

G1 Leefvormen en Homosexualiteit 
G2 Cultuur- en Mediabeleid 
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Jaarverslag 1998 van de partijcommissie Binnenlandse Zaken 

1. Leden van de commissie Binnenlandse Zaken 
Periode januari tot en met 5 mei 1998 

Voorzitter 
Secretaris 
Leden 

Adviserende leden 

drs. H.B. Eenhoorn; 
mevrouw mr. drs. D. de Groot; 
mr. D. Bijl; drs. N. Gerzee; drs. W.M. Hack; F.R. van Lang; 
mevrouw mr. C.L. Liebregs; mr. D. van Lingen; mr. AF. 
Peereboom Voller; drs. P.A. van Vugt; mr. M. Zonnevylle; drs. 
E. Haaksman (qualitate qua). 

J.W. Remkes; mr. A.J. te Veldhuis; H.G.J. Kamp; mr. J. 
Rensema; H. Wiegel; mr. J.G.C. Wiebenga. 

1.b Leden van de commissie Binnenlandse Zaken 
Periode juli tot en met december 1998 

Voorzitter 
Secretaris 
Leden 

Adviserende leden 

2. Algemeen 

drs. H.B. Eenhoorn; 
mevrouw mr.drs. D. de Groot; 
mr. D. Bijl; mevrouw A.J. van Eekelen; mevrouw drs. L.E.J. 
Engering-Aarts; drs. N. Gerzee; mevrouw mr. C.L. Liebregs; 
mr. D. van Lingen; mevrouw drs. M. Molenaar MBA; prof.dr. U. 
Rosenthal; mr. K.F. Schuiling; dr. J.J. Schrijen; mr. ing. C. van 
Tilborg; drs. E. Haaksman (qualitate qua). 

mr. A.J. te Veldhuis; C.G.A. Cornielje; E.R.M. Balemans; J. 
Rijpstra; ing. L.M. de Beer; mr. J. Rensema; H. Wiegel. 

In het verkiezingsjaar 1998 kwam de partijcommissie Binnenlandse Zaken negen keer 
bijeen. In verband met de Tweede Kamerverkiezingen werd de commissie op 6 mei 1998 
ontbonden. In mei 1998 kwam de commissie nog een keer in oude samenstelling bijeen. Op 
8 september 1998 was de eerste bijeenkomst van de nieuw samengestelde commissie. 

De heer mr. AF. Peereboom Voller is gedurende een lange periode secretaris van de 
partijcommissie geweest. Met ingang van januari 1998 legde hij deze functie neer en werd 
hij gewoon lid. Hij werd opgevolgd door mevrouw mr. drs. D. de Groot. 

3. Werkzaamheden commissie Binnenlandse Zaken 
De commissie heeft zich met de volgende onderwerpen beziggehouden: 
- Begroting Binnenlandse Zaken 1999; 

Kabinetsformatie; 
Partijraad van 31 oktober 1998; 
Rapport Decentralisatie met beleid van prof. dr. F. Fleurke, 1997; 
Het vraagstuk van monisme en dualisme op decentraal niveau (Staatscommissie 
Dualisme en lokale democratie) 
Regels inzake het treffen van voorzieningen ten behoeve van remigratie (remigratiewet); 
Integraal veiligheidsbeleid; 
Wet wijziging werktuigenvrijstelling (Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet 
en de lnvoeringswet Financiële-verhoudingswet m.b.t. de werktuigenvrijstelling); 
Het vraagstuk van centralisatie - decentralisatie in de relatie rijk-gemeenten; 
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- Het vraagstuk van centralisatie decentralisatie in de relatie rijk-provincies; 
- Grotestedenbeleid; 
- Minderhedenbeleid; 
- Gemeentelijke herindeling; 
- "Decentrale Algemene Bestuursdienst". 

In het kader van de actuele politieke situatie kwamen de volgende onderwerpen aan de 
orde: 

- Algemene politieke beschouwingen; 
- Doorzettingsmacht van provincies; 
- Stadsprovincie Rotterdam; 
- Aanstellingswijze van de burgemeester en de Commissaris van de Koningin; de 

deconstitutionalisering van de bepaling inzake de benoeming van de burgemeester en de 
Commissaris van de Koningin; 

- Herindelingswetsvoorstellen, waaronder het wetsvoorstel met betrekking tot Deventer, 
Bathmen en Diepenveen; 

- Financiële problematiek van de gemeente Den Haag; 
- Millenniumprobleem; 
- Nota Criminaliteit in relatie tot integratie van etnische minderheden; 
- Rampenbestrijding en schadevergoeding; 
- Nota migratie Antilliaanse jongeren. 

4. Door de commissie opgestelde notities 
De commissie stelde de volgende notities op: 
- Notitie over integrale veiligheid, van de heer mr. D. van Lingen; 
- Stellingen met betrekking tot het vraagstuk van monisme en dualisme op decentraal 

niveau; 
- Aandachtspunten met betrekking tot de begroting Binnenlandse Zaken 1999 ten behoeve 

van de partijraad van 31 oktober 1998; 
- Notitie met betrekking tot decentralisatie, relatie rijksgemeenten van mevrouw drs. L. E.J. 

Engering-Aarts; 
- Notitie met voorbeelden van wettelijke regelingen die zijn gedecentraliseerd en die zeer 

belastend zijn voor de gemeenten van mevrouw mr. C.L. Liebregs; 
- Notitie met betrekking tot decentralisatie, relatie rijksprovincies van de heer drs. N. 

Gerzee. 
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Jaarverslag 1998 van de partijcommissie Justitie 

De partijcommissie Justitie kwam in het verslagjaar 6 keer bij elkaar. 

Een greep uit de onderwerpen die door de commissie werden besproken 

Wetsontwerp huur bedrijfsruimte; 
Evaluatie optreden politie tijdens de Eurotop; art. 140 Strafrecht onterecht toegepast; 
Wetsontwerp aansprakelijkheid autobestuurders ten opzichte van fietsers; 
Wetontwerp inneming rijbewijs door politieambtenaren bij rijden onder invloed en 
overschrijden maximumsnelheid; 
De zaak Tjoelker; 
Samenwerking vervolgingsinstanties in Europa 
Notitie taakstraffen 
Rapport Leemhuis 
Contournota dejuridisering 

De samenstelling van de commissie op 31 december 1998 was als volgt 

jhr. mr. A.W. Beelaerts van Blokland 
Den Haag 

mr. A.J.F. de Jager 
Haarlem 

mevrouw dr. M.J.M. Brand-Kooien 
Nootdorp 

mr. M.J.J. van den Honert 
Voorburg 

prof. mr. S.H. ter Kuile 
Den Haag 

mr. E. Mijnsberge 
Den Haag 

mevrouw mr. M. van Paridon 
Den Haag 

mevrouw mr. A. E.M. van Spaandonk-Koks 
Someren-Heide 

mr. J.J.H. Suyver 
Den Haag 

mr. F.M. Visser 
Zaandam 

(voorzitter) 

(secretaris) 
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Adviserende leden partijcommissie Justitie 

mr. Ph.G. Brood 
Leiden 

mr. drs. A. Nicolaï 
Amsterdam 

mr. J.M.L. Niederer 
Bergen op Zoom 

mr. M. Patijn 
Den Haag 

mr. O.P.G. Vos 
Driehuis 

mr.drs. F.H.H. Weekers 
Weert 

mr. R.A.E. de Haze Winkelman 
Den Haag 

mr. ir. H. Heijne Makkreel 
Aerdenhout 

mr. H.P. Talsma 
Epse 

mr. J.G.C. Wiebenga 
Den Haag 

106 



Jaarverslag 1998 van de partijcommissie Politie 

De partijcommissie Politie kwam in het verslagjaar 5 keer bijeen in een van ElEZalen van het 
gebouw voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

De onderwerpen die in het verslagjaar onder meer werden besproken zijn: 
De evaluatie van de Politiewet 
- Het eindrapport met betrekking tot het Project Hermandad 
- De politiebegroting 
- De meest relevante passages in het Regeeraccoord 
- EK 2000 en de doorberekening van de politiekosten 
- De (on-)mogelijkheden van pepperspray 

Ook heeft de partijcommissie Politie zijn bijdrage geleverd aan de inhoudelije voorbereiding 
van de partijraad van 31 oktober 1998. 

De samenstelling van de commissie per 31 december 1998 was als volgt: 

M.A. Beuving 
Epse 

drs. B. Wijbenga 
Leiden 

drs. J.M. Alma 
Borculo 

D.G.J. Fabius 
Laag Keppel 

P.P.J.M. Martens 
Sassenheim 

mr. E. R. Smits 
Giessenburg 

mr. L.H.B. Spahr van der Hoek 
Middelburg 

mevrouw mr. M.Th.M. Tangel 
Rijswijk 

Leden vanuit de WD Tweede Kamerfractie 
C.G.A. Cornielje 
mr. drs. A. Nicolaï 
mr. J.M.L. Niederer 

Leden vanuit de WD Eerste Kamerfractie 
H. Wiegel 

(voorzitter) 

(secretaris) 
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Jaarverslag 1998 van de partijcommissie Buitenlandse 
Zaken/ontwikkelingssamenwerking 

In het voorjaar heeft prof. dr. E.J. Zürcher, verbonden aan de vakgroep talen en culturen van het 
Midden Oosten van de Universiteit Nijmegen, een lezing verzorgd over Turkije en haar relatie met 
Europa. 

In het najaar heeft prof. D. Shueftan, verbonden aan het David Instituut in Haifa en het Jeruzalem 
instituut een lezing verzorgd over het Arabisch- Israëlische conflict. 

In het najaar van 1998 heeft de partijcommissie Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking 
een aantekening inzake "Bestrijding Internationaal Terrorisme" opgesteld. 

In het najaar heeft de partijcommissie commentaar geproduceerd op de begroting en de memorie 
van toelichting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken & Ontwikkelingssamenwerking. 

Gedurende het jaar heeft de commissie Buitenlandse Zaken & Ontwikkelingssamenwerking 
uitvoerig stilgestaan bij de actuele ontwikkelingen ten aanzien van het Vredesproces in het 
Midden-Oosten in het algemeen en in Israël in het bijzonder. 

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

De partijcommissie heeft voorts deelgenomen aan de activiteiten van de partijcommissie Defensie, 
de. partijcommissie Europese Zaken en de activiteiten georganiseerd door de Internationaal 
secretaris van het hoofdbestuur. De partijcommissie stelt het zeer op prijs dat zij direct werd 
betrokken bij de activiteiten van de internationaal secretaris van de partij. 

Vanaf mei 1998 tot en met augustus 1998 was de commissie Buitenlandse Zaken & 
Ontwikkelingssamenwerking demissionair en is derhalve niet in vergadering bijeen geweest. 
Normaliter komt de commissie Buitenlandse Zaken & Ontwikkelingssamenwerking behalve de 
maanden juli en augustus elke 3e dinsdag van de maand bijeen. Tevens organiseert zij extra 
vergaderingen als daartoe aanleiding bestaat. 

De commissie kende vanaf september 1998 de volgende samenstelling: 

Voorzitter: mr. J.G.N. de Hoop Scheffer 
Secretaris: mr. R.H. van der Meer 

Leden 
J. Manheim 
mr. G.P.H. Kreijen 
drs. AA. Koppers 
drs. H.H.J Labohm 
mevrouw drs. A.M. Besselsen 

Namens de Tweede Kamerfractie 

ir. E.L.P. Hessing 
drs. F.W. Weisglas 
M. van den Doel 

mevrouw L.C. van der Perk 
drs. F.Z. Szabo 
drs. A. Geensen 
mr. drs. A.H.J.W. van Schijndel 
J.P. Dirkse 

G. Wilders 
J.D. Blaauw 
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Namens de Eerste Kamerfractie 

mevrouw F.M. Roscam Abbing-Bos 
drs. P.J.H.M. Luijten 
jhr. mr. A.A. Loudon 

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

Namens de WD fractie in het Europees Parlement: 

mr. J.G.C. Wiebenga 
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Jaarverslag 1998 van de partijcommissie Defensie 

1. Samenstelling 
In 1998 hebben Tweede-Kamerverkiezingen plaatsgevonden. Als gevolg daarvan heeft het 
hoofdbestuur de commissie opnieuw samengesteld. Hieronder treft U de samenstelling voor 
en na de zomer aan. 

Voor de zomer (1 januari-5 mei 1998) bestond de commissie uit de volgende leden 
Voorzitter drs. A. de Graaff 
Secretaris E.R.M. Balemans 

Adviserende leden waren: 

Hoofdbestuur 

Leden: J.F.W. van Angeren, mevrouw drs. J. Buzeman, ir. E.B. 
van Erp Taalman Kip, J.C.P. Hooimeijer, H.A, Kamman, mr. 
R.A.F. van de Kamp, G. Lakerveld, R.P. Klop, R. Reitsma, P.J. 
Rosenkrantz, drs. R. van de Ruit, prof. mr. J.E. Spruit. 

Tweede Kamer: J.D. Blaauw, M. van den Doel, mevrouw S. van 
Heemskerck Pillis-Duvekot, ir. E.L.P, Hessing, H.A.L. van Hoof, 
W.P. Keur, mr. A.H. Korthals, en drs. F.W. Weisglas; 
Eerste Kamer: drs. D.J.D. Dees, dr. W.F. van Eekelen, J.A. van 
Graafeiland en A. de Jager 
mr. drs. J.C. van Baaien. 

De heer Reitsma treedt op 1 0 februari toe tot de commissie waardoor het aantal leden stijgt 
van 14 naar 15. De commissie vergaderde in oude samenstelling voor het laatst op 12 mei. 

Na de zomer bestond de commissie uit de volgende leden: 
Voorzitter R. Reitsma 
Secretaris mevrouw drs. H. Dijkgraaf 

Adviserende leden waren: 

Leden: J.F.W. van Angeren, mevrouw drs. J. Buzeman, G.J. 
Folmer, H.A. Kamman, mr. R.A.F. van de Kamp, R.P. Klop, 
J.J.M.G. Maenen, drs. R. van de Ruit, en mevrouw Majoor 
M.A.D. Waalkens. 

Tweede Kamer: E.R.M. Balemans, J.D. Blaauw, M. van den 
Doel, mevrouw Essers, ir. E.L.P. Hessing, Mw, E, Meijer
Lubbers, mr. J.M.L. Niederer, G.J. Oplaat, mr. W.H.J. 
Passtoors, dr. ir. J.J.C. Voorhoeve, drs. F.W. Weisglas, en G. 
Wilders; 
Eerste Kamer: drs. D.J.D. Dees, dr. W.F. van Eekelen, J.A. van 
Graafeiland RA en A. de Jager. 

Na de zomer bestond de commissie uit 11 leden. 
De commissie vergaderde voor het eerst in nieuwe samenstelling op 8 september. 

2. Vergaderingen 
De commissie heeft in het verslagjaar 1998 negen maal vergaderd en wel op: 
13 januari, 10 februari, 10 maart, 8 april, 12 mei, 8 september, 27 oktober, 10 november en 
8 december. Met uitzondering van de vergadering van 1 0 februari die plaatsvond op de 
Prinses Julianakazerne te Den Haag, hebben alle vergaderingen plaats gevonden in het 
gebouw van de Tweede Kamer te Den Haag. 
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3. (Gast)sprekers 
Inleidingen als (gast)spreker werden tijdens de commissievergaderingen gehouden door: 
- Luitenant-generaal M. Schouten, Bevelhebber Landstrijdkrachten over "Actuele situatie 

Koninklijke Landmacht en uitdagingen voor de toekomst" (10 februari) 
- R. Reitsma, oud-commandant Nederlands-Duitste Legerkorps over "NL BRD Legerkorps" 

(10 maart) 
- dr. A. C.A. Dake over "Si vis pacem", Een notitie over lange termijn defensiebeleid van 

Nederland" (27 oktober) 

4. Overige bijeenkomsten 
- 02 februari: werkbezoek aan Korps Mariniers te Doom 
- 03 juni: werkbezoek aan de 11e Luchtmobiele Brigade te Schaarsbergen 
- 02 september: borrel aangeboden aan de partijcommissies door het hoofdbestuur ter 

opening van het parlementaire jaar. De borrel vond plaats in de oude vergaderzaal van de 
Tweede Kamer te Den Haag. 

- 21 oktober: jaarlijkse vergadering van het hoofdbestuur met de voorzitters en 
secretarissen van de partijcommissies. De vergadering vond plaats in de Jaarbeurs te 
Utrecht. 

- 17 november: afscheidsbijeenkomst aangeboden aan oud-commissieleden door de 
nieuwe partijcommissie. De bijeenkomst vond plaats in het Officierscasino te 
Soesterberg. 

5. Speerpunten in 1998 
Een aantal onderwerpen sprong qua actualiteit in het verslagjaar naar voren: 
- de bijdrage van de commissie aan de kabinetsformatie en het regeerakkoord: visie en/of 

knelpunten ten aanzien van de financiën voor Defensie; 
de (invulling van de) bezuinigingen die tijdens de kabinetsformatie zijn afgesproken voor 
defensie en de uitgangspunten die daarbij gehanteerd zouden kunnen worden; 
de voortdurende zorg over verschillende onderdelen van het personeelsbeleid van 
Defensie en de problemen die dat met zich mee brengt; 
de voortdurende onthullingen en ontwikkelingen inzake Srebrenica: het Srebrenica
rapport van Van Kemenade en een (mogelijke) parlementaire enquête; 
de zorg over het imago en de positie van defensie in de Nederlandse samenleving; 
de inzet van militairen tijdens de wateroverlast in oktober; 
de situatie op de Nederlandse Antillen; deze blijft er een van permanente en grote zorg. 

Daarnaast kwamen de volgende onderwerpen in de commissie aan de orde: 
- de bijzondere positie en daaraan verbonden rechtspositie van militairen 

materieelbeleid: gevolgen van uitstelprojecten 
vredesoperaties: evaluatie en financiële consequenties 
de inhoud en randvoorwaarden van de Uitgangspuntennota en de nieuwe Defensienota 
SHIRBRIG (= snel uitzendbare brigade) 
begroting 1999 
communicatie en voorlichting binnen defensie 
warehouse-constructie voor veiligheid en bescherming 
defensieparagraaf ELDR-verkiezingsprogramma 
de situatie van de Nederlandse Antillen (voor de zomer) 

6. Participatie van leden en adviserende leden 
In 1998 werden de vergaderingen van de commissie goed bezocht. Het merendeel van de 
vergaderingen is bezocht door zowel leden van de Eerste Kamer als van de Tweede Kamer. 
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Voor de zomer 
Maand Leden Kamerleden 

(14/15) 
Januari 7 2 
Februari 13 2 
Maart 11 
April 12 2 
Mei 11 2 

In percentage bedraagt de aanwezigheidsfrequentie van de leden van de commissie over 
1998 tot aan de zomer: 72,8%. 

Na de zomer 
Maand Leden Kamerleden 

(71) 
September 9 2 
Oktober 9 2 
November 9 3 
December 6 2 

In percentage bedraagt de aanwezigheidsfrequentie van de leden van de commissie over 
1998 na de zomer: 75%. 

7. Slotopmerking 
De relatie met het algemeen secretariaat was · in het verslagjaar uitstekend. De 
samenwerking met, met name mevrouw M.A.M. Geergen en drs. L.H.M. asterholt verliep 
uitermate plezierig en soepel en heeft ertoe geleid dat de commissie Defensie op adequate 
wijze werd ondersteund bij haar werkzaamheden. 

mevrouw drs. Herma Dijkgraaf 
secretaris 

december 1998 
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Jaarverslag 1998 van de partijcommissie Europese Zaken 

1. Algemeen 
Naast de behandeling van de Europese actualiteiten, hebben de EMU, financiering van de 
Unie, Agenda 2000 en het ELDR verkiezingsprogramma centraal gestaan in de werkzaam
heden van de partijcommissie in 1998. 

In de periode tot de formele ontbinding van de partijcommissie in verband met de Tweede 
Kamer verkiezingen in mei 1998, heeft de partijcommissie zich bezig gehouden met de 
EMU. Daarbij werd onder meer ingegaan op de problematiek rond de Euro-voorlichting, de 
positie van de ECB-president en het stabiliteitpact In april vond een afrondende discussie 
plaats met de heer drs. J.F. Hoogervorst ter voorbereiding van het EMU debat in de Tweede 
Kamer. 

Voorts heeft de Partijcommissie aandacht besteed aan de EU-samenwerking ten aanzien 
van Justitie en Binnenlandse Zaken, na het verdrag van Amsterdam, aan de hand van een 
inleiding van de heer mr. J.G.C. Wiebenga. 

Tevens heeft de partijcommissie de discussie inzake netto-afdrachten voortgezet met een 
uitvoerige bespreking van het Eigen middelen besluit. 

De partijcommissie heeft verder aandacht besteed aan de hervorming van de 
structuurfondsen in het kader van Agenda 2000. 

2. Samenstelling partijcommissie Europese Zaken tot mei 1998: 
Voorzitter drs. M.A.J. Knip 
Secretaris mevrouw E.J. Brandenburg 

3. Werkzaamheden 

Leden: mevrouw mr. A.D. Adema, drs. Chr.L. Baljé, drs. C.C.A. 
Beels, prof. mr. M.C.B. Burkens, mr. E.H.B.M. Cremers, 
mevrouw drs. 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 (qualitate qua) 

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 RA, 
M.J. Varekamp, J.W. Verbeek, mevrouw mr. J.E.S. Larive, ir. J. 
Mulder, mevrouw dr. P.C. Picoij-van Gorsel, drs. G.M. de Vries, 
mr. J.G.C. Wiebenga, drs. F.A. Wijsenbeek. 

Na het zomerreces heeft de partijcommissie in nieuwe samenstelling het voorlopig ontwerp 
ELDR verkiezingsprogramma besproken. Daarbij is uitvoerig stilgestaan bij de behandeling 
van het programma in de partij binnen het gestelde tijdpad. 

Voorts heeft de partijcommissie in september het ratificatieproces van het Verdrag van 
Amsterdam besproken. In november vond vervolgens een evaluatie van het ratificatiedebat 
van het Verdrag (VvA) in de Tweede Kamer plaats met de heer ir. E.L.P. Hessing. 

In oktober heeft de partijcommissie Europese Zaken een bijdrage opgesteld ten bate van de 
partijraad van 31 oktober 1998 inzake de begroting 1999. 
Op 21 oktober 1998 hebben voorzitter en secretaris van de partijcommissie het jaarlijks 
overleg tussen het hoofdbestuur en de partijcommissies bijgewoond. 
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Op 23 en 24 oktober 1998 is door leden van de partijcommissie deelgenomen aan de 
kadercursus Europa te Brussel. 

In november heeft de partijcommissie de financiering van de Unie in het kader van Agenda 
2000 besproken. Naar aanleiding van de Commissie-rapportage inzake Eigen Middelen is 
een eerste aanzet tot advisering gegeven, die formeel zal worden afgerond in 1999. 
In afwachting van het final draft van het ELDR verkiezingsprogramma is in november voorts 
een werkgroep ingesteld ter voorbereiding van advisering door de partijcommissie in begin 
januari 1999 ten bate van de partijraad van 23 januari 1999. 

In 1998 word actief deelgenomen aan de werkzaamheden van de partijcommissie door 
leden en adviserende leden. 

4. Samenstelling partijcommissie Europese Zaken per 31 december 1998 
Voorzitter drs. M.A.J. Knip 
Secretaris mevrouw E.J. Brandenburg 

E.J. Brandenburg 
Secretaris 
Januari 1999 

Leden: drs. C.C.A. Beels, mr. drs. J.R. van den Bold, mr. 
E.H.B.M. Cremers, mevrouw drs. M.E. van Emden, mr. J.M.A. 
Hosman, mr. P. Roscam Abbing. mr. drs. S.E. Baron van Tuyll 
van Serooskerken, drs. F.Z. Szabo; 

Adviserende leden: ir. E.L.P. Hessing, mevrouw drs. W.C.G. 
Voûte-Droste, mr. drs. F.H.H. Weekers, dr. W.F. van Eekelen, 
J.A. van Graafeiland RA M.J. Varekamp, J.W. Verbeek, drs. 
R.J. Goedbloed, mevrouw mr. J.E.S. Larive, ir. J. Mulder, 
mevrouw dr. P.C. Picoij-van Gorsel, mr. J.G.C. Wiebenga, drs. 
F .A. Wijsen beek. 
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Jaarverslag 1998 van de partijcommissie Financieel Economisch~aken/MKB 

1. Algemeen 
De commissie Financieel Economische Zaken/MKB ('de commissie') vergaderde in nieuwe 
samenstelling in 1998 vanaf augustus vijf keer. Voortdurende aandacht van de voorzitter en 
de secretaris gaat uit naar een adequate organisatie van de Commissie. 
Een punt van zorg betreft het lage opkomstpercentage van leden. De vraag rijst onder meer 
of in verband met de aard en het karakter van de commissie (financiële zaken betreft een 
zeer breed terrein) een forse uitbreiding van het ledental wenselijk zou zijn. De onderwerpen 
welke met name actualiteit en belangstelling genoten en waarover een constructieve 
gedachtenwisseling met Kamerleden plaatsvond, worden in het onderstaande samengevat. 

2. Werkzaamheden 

-
Publiek - private samenwerking 
Standpunten Commissie: 
- de overheid dient een veel pro actievere rol op dit gebied in te nemen. 

Discussiepunten: 
- hoe betrouwbaar is de overheid als zakenpartner op dit terrein? 
- er dient meer aandacht te komen voor de specifieke techniek van projectfinanciering 

Financieringstekort 
Standpunten Commissie: 
- terzake de Zalm-norm heerst de mening dat, bij mogelijke tegenvallende economische 

ontwikkelingen, het er vooral om gaat dat tijdig (bijvoorbeeld bij een financieringstekort 
van 2%) het uitgavenpatroon wordt bijgestuurd. 
Discussiepunten: 

- te extreem negatieve signalen over het verwachte groeiscenario houden het risico van 
een self fulfilling prophecy in. 

Invoering van de Euro 
Discussiepunten: 

- wat is de ideale maximale termijn voor definitieve omwisseling van guldens in Euro's en 
welke sectorbelangen spelen daarbij een rol? 

Concurrentieverhoudingen I Mededinginasbeleid 
Standpunten Commissie: 
- er mag nooit plaats zijn voor rendementssturing door de overheid (Opta/Nma). 

Discussiepunten: 
- hoe dient de organisatiestructuur van de toezichthoudende instellingen (Opta en Nma) te 

zijn en wie draagt er in welke vorm verantwoordelijkheid voor? 

Informatie en Communicatie Technologie (ICT) 
Standpunten Commissie. 
- het huidige overheidsbeleid ten aanzien van subsidieverlening op dit terrein alsmede met 

betrekking tot uitbesteding (/4 miljard) door de overheid, wordt als te versnipperd 
beoordeelt. 
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Investeringen in infrastructurele werken 
Standpunten commissie: 
- het investeringsniveau ter zake (harde) infrastructurele werken voor de komende tien jaar 

is uiterst marginaal. 
- opbrengsten van rekeningrijden dienen voor specifieke doelbestemmingen te worden 

aangewend. 
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Jaarverslag 1998 van de partijcommissie Belastingen 

1. Algemeen 
De werkzaamheden van de commissie zijn in 1998 sterk bepaald door de verkiezingen en 
door de publicatie van "de verkenning" van het Belastingplan voor de 21 8 eeuw. Mede 
daardoor heeft de commissie ook buiten de recesperiode intensief vergaderd en 
gerapporteerd. Behalve de 11 reguliere (maandelijkse) vergaderingen in het Kamergebouw 
is door ad hoc commissies zes maal vergaderd. Voorts heeft telefonisch overleg 
plaatsgevonden, zowel tussen commissieleden onderling als met parlementsleden. 

2. Samenstelling 
De commissie bestaat thans uit tien leden, 4 adviserende Tweede-Kamerleden, twee 
adviserende Eerste-Kamerleden en een adviserend lid van het Europees Parlement. De 
opkomst van de leden is stabiel ten opzichte van voorgaande jaren. De opkomst van de 
Tweede- en Eerste-Kamerleden is sterk gedaald (verkiezingen/bevalling). Van de zijde van 
het Europees parlement wordt weinig belangstelling getoond voor de werkzaamheden van 
de commissie. 

-
3. Behandelde onderwerpen 
De commissie heeft in 1998 de volgende onderwerpen behandeld: 
- Belastingheffing op personeelsopties 

-

Belastingplan voor de 21 8 eeuw 
Vergelijking fiscale paragrafen verkiezingsprogramma's 
Verdrag met Malta, terugwerkende kracht 
Financiering van de AOW op lange termijn 
Fiscale begeleiding overgang van vermogen 
Nota fiscaal verdragsbeleid 
Fiscale behandeling van pensioenen 
Rapport gelijkheidsbeginsel (Non-disCriminatie) 
Fiscale behandeling van pensioenen/begrip werkgever 
Visie op Europees rechtsstelsel en verdragsbeleid 
Wetsvoorstel fiscale eenheid 
Jaarverslag 1997 en beleidsplan belastingdienst 
Fiscale aspecten regeringsverklaring 
Belastingen in een wereld zonder afstand (belastingen en internet transacties) 
Bijdrage aan de partijraad 
Schuldsanering natuurlijke personen 
Verduidelijking premieplicht 

4. Contacten met andere commissies 
De commissie heeft in 1998 gezamenlijk vergaderd met de comm1ss1e Financieel
Economische zaken (C1) over het Belastingplan voor de 21 8 eeuw en met de commissie 
Sociale zaken (C3) over de fiscale behandeling van pensioenen (gezamenlijke nota). Met 
deze beide commissies is de clusterrapportage verzorgd in de partijraad van 28 november 
1998. 

5. Nota's 
De commissie heeft nota's geproduceerd over de volgende onderwerpen: 
- Belastingplan voor de 21 e eeuw 
- Vergelijking fiscale ontwerpen verkiezingsprogramma's 
- Fiscale behandeling pensioenen (gezamenlijk met commissie Sociale Zaken) 
- Beleidsplan Belastingdienst 
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- Belastingen in een wereld zonder afstand (concept) 

Van geen van deze nota's is bericht ontvangen van het hoofdbestuur dat marginale toetsing 
heeft plaatsgevonden. Behalve deze nota's zijn, al of niet op verzoek, adviezen en concept
kamer vragen verzonden aan kamerleden. 

drs. H. van der Torn 
secretaris 

December 1998 
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Presentieliist 1998 
Naam 20-jan 17-feb 24-mar 21-apr 26-may 23-jun 25-aug 22-sep 27-oct 24-nov 15-dec aantal malen aanwezig 

aanwezig in% 

- - - -- - -- --- -- --- - - - -
mr. M.P.M. van de Ven 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 uit 11 100% 

drs. H. van der Torn 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 8 uit 11 73% 

mr. J.G. Bakker 1 1 1 0 1 1 x x x x x 5 uit 6 83% 

mevrouw mr. A.F.M.Q. Beukers van Doorn 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 uit 11 73% 

mr. J.A.A. van der Bijl 1 1 1 1 x x x x x x x 4 uit 4 100% 

mr. A.Th.H. van Dijk x x x x x x 1 0 1 0 1 3 uit 5 60% 

drs. I.M.F. van Geenen 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 6 uit 11 55% 

drs. Th. J. Keijzer x x x x 1 1 1 0 1 1 1 6 uit 7 86% 

mr. M. Mees 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 uit 11 55% 

mr. drs. W.A.P. Nieuwenhuizen 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 7 uit 11 64% 

mr. C.D.E.J. Nijman 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 8 uit 11 73% 

drs. A. H.M. Vredenbregt 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 7 uit 11 64% 

W.l.l. van Beek x x x x x x x x 1 1 0 2 uit 3 67% 

drs. J.F. Hoogervorst 1 0 0 0 1 0 x x x x x 2 uit 6 33% 

mevrouw mr. P. Remak x x x x x x x x 1 0 0 1 uit 3 33% 

J.F.B. van Rey 0 0 0 0 x x x x x x x 0 uit 4 0% 

mevrouw mr. B.M. de Vries 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 uit 11 18% 

mr. drs. F.H.H. Weekers x x x x x x x x 1 0 0 1 uit 3 33% 

mr. R.H.E. de Haze Winkelman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 uit 11 0% 

mr. J. Renserna 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 5 uit 11 45% 

mevrouw mr. J.E.S. Larive-Groenendaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 uit 11 0% 

mr. H.E. Koning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 uit 

9 8 8 5 10 11 10 8 10 6 7 92 173 53% 

1998 1997 1996 1995 1994 1993 

- --- -- ___ .. 
Behalve aanwezigheid tijdens plenaire vergaderingen 

Opkomstpercentage algemeen 53,2% 59,2% 65,3% 57,4% 49,7% 50,0% van de commissie belastingen zijn leden actief geweest 

Opkomstpercentage leden 71,8% 73,6% 80,9% 76,2% 65,4% 64,6% op vergaderingen van werkgroepen ter besturing en 

Opkomstpercentage leden Tweede-Kamerfractie 26,7% 37,5% 42,4% 56,4% 59,1% 56,7% rapportage van diverse onderwerpen en heeft daarnaast 

Opkomstpercentage leden Eerste-Kamerfractie 22,7% 56,3% 54,5% 23,5% 4,5% 10,0% op individuele basis advisering plaatsgevonden 

Opkomstpercentage leden fractie Europees parlement 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
---- ---- -----
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Jaarverslag 1998 van de partijcommissie Sociale Zaken 
(verslag over de periode 1 september 1998-31 december 1998) 

1. Samenstelling 
De partijcommissie Sociale Zaken bestaat sinds augustus 1998 uit de volgende leden: 
Voorzitter mr. J.E. Peper 
Secretaris mevrouw C.M. Angevaren 

Leden: W.P.M.M. Aerts, A.J.H. DierneL H.G.M. Focke, dr. K. 
Groenveld, mr. P.T.M. Hanraets, mr. M.P.C. van der Krogt, 
P.T. de Valois. 

Op 31 augustus 1998 werd drs. J.A. Meijer benoemd tot lid van de partijcommissie. 
Op 9 november 1998 werd mevrouw H.L. van Eesteren-Smith B.Sc.M.Sc benoemd tot lid 
van de partijcommissie. 

Adviserende leden: mevrouw N.H. van den Broek-Laman Trip, 
mr. R.A.E. de Haze Winkelman, H.F. Heijmans, mevrouw dr. 
P.C. Plooij-van Gorsel, H.G.J. Kamp, G. Wilders, mevrouw F. 
Orgü, mevrouw M.J. Essers. 

De partijcommissie Sociale Zaken heeft op woensdag 23 september 1998, dinsdag 27 
oktober 1998, dinsdag 24 november 1998 en dinsdag 15 december 1998 vergaderd in het 
gebouw voor de Tweede Kamer. Aansluitend aan de vergadering van 15 december 1998 
heeft een deel van de commissie "het jaar uitgegeten". 

Tijdens de vergadering van 23 september werd de notitie Fiscale behandeling van 
pensioenen besproken. Daarnaast werd zowel inhoudelijk als organisatorisch over de 
voorbereiding van de partijraad van 31-10-1998 gesproken. 

De vergadering van 27 oktober werd grotendeels benut voor een presentatie van mr. M.P.C. 
van der Krogt inzake het actuele onderwerp "inrichting van de uitvoering van de sociale 
zekerheid". Daarnaast werd tijdens de vergadering gesproken over de themadag sociale 
zekerheid van 28 november 1998. 

De vergadering van 24 november werd grotendeels benut voor discussie over en het maken 
van werkafspraken ten behoeve van de notitie Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Het 
"Suwi dossier". Vanuit de commissie is ter behandeling van dit dossier een werkgroep 
gestart onder leiding van mr. P.T.A.M. Hanraets. Buiten een 3 tal commissieleden zijn er 
tevens een 3-tal "buitenstaanders" verzocht in de werkgroep deel te nemen. 

De leden van de commissie zijn betrokken geweest bij de organisatie van de themadag 
Sociale Zekerheid op 28 november 1998 te Zoetermeer. Tijdens deze themadag werd 
gesproken over de Sociale Zekerheid in de Toekomst. De themadag werd georganiseerd 
door het hoofdbestuur in het kader van de inhoudelijke discussie. 

Tijdens de ingekorte vergadering van 15 december gaf mr. P.T.A.M. Hanraets een 
presentatie over het Cliënt Volg en Communicatie Stelsel (CVCS) in de sociale zekerheid. 

Bijlage bij het beknopt jaarverslag van de partijcommissie sociale Zaken 

Tijdens de vergaderingen van de partijcommissie Sociale Zaken zijn de volgende personen 
aan - dan wel afwezig geweest: 
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De vergadering van woensdag 23 september 1998 

Aanwezig: Peper, mevrouw Angevaren, Diemel, Focke, vd Krogt, de Valois, Meijer, Kamp 
Afwezig met bericht: Aerts, Groenveld, Hanraets, mevrouw van den Broek, mevrouw Plooij, 
Wilders, mevrouw Essers 

De vergadering van dinsdag 27 oktober 1998 

Aanwezig: Peper, mevrouw Angevaren, Aerts, Diemel, Focke, Groenveld, Hanraets, van der 
Krogt, de Valois, Meijer, mevrouw vd Broek, mevrouw Essers, mevrouw Orgü, mevrouw D. 
Essers (ter vervanging van mevrouw M.J. Essers) mevrouw Eijkeboom 
Afwezig met bericht: mevrouw Plooij, Kamp, Wilders, 

De vergadering van dinsdag 24 november 1998 

Aanwezig: Peper, mevrouw Angevaren, Aerts, Diemel, Focke, Groenveld, Hanraets, van der 
Krogt, de Valois, Meijer, mevrouw van Eesteren, mevrouw Essers, Blok 
Afwezig met bericht: mevrouw van den Broek, mevrouw Plooij, Kamp, Wilders, mw Orgü 

De vergadering van dinsdag 15 december 1998 

Aanwezig: Peper, mevrouw Angevaren, Diemel, Focke, Groenveld, Hanraets, van den Krogt, 
mevrouw Van Eesteren, mevrouw Essers 
Afwezig met bericht: Aerts, de Valois, mevrouw vd Broek, mevrouw Plooij, Kamp, Wilders, 
mevrouw Orgü 
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Jaarverslag 1998 van de partijcommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening (VRO) 

1. Leden van de commissie VRO 
Voorzitter ir. H. Pluckel 
Secretaris mevrouw ir. E.J. Groosman-van den Brandhof 

Leden t/m mei: P.J. van den Broek; mevrouw L.M. Driessen
Jansen; ir. Th.F.M.S. van Keulen; J.P. van der Meulen; E. 
Peerbolte; drs. J.H.A.A. Prins; drs. N. Rietdijk; drs. B. van der 
Velden. 

Voorts woonde de heer drs. A.J. van der Burg de vergaderingen bij. 

Leden vernieuwde samenstelling: H.P.G. de Boer; P.J. van den Broek; mevrouw L.M. 
Driessen-Jansen; mevrouw H.M.C. Dwarshuis-van de Beek; mevrouw drs. S. Groot; ing. 
R.G. Koning; J.C. de Lang; J.P. van der Meulen; B.P. van der Schans MBA; drs. B. van der 
Velden. 

2. Algemeen 
In het jaar 1998 kwam de commissie VRO acht keer bijeen. 

3. Werkzaamheden commissie VRO 
In maart vond op initiatief van de commissie een excursie/discussieochtend plaats in de 
Rotterdamse haven. Daarbij kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 
- De ontwikkeling van de mainport Rotterdam: Tweede Maasvlakte en een vliegveld 

ernaast. Prioriteitenstelling en de verhevigde inspanningen die de mainport vraagt. 
- Randstedelijke samenwerking tussen de grote steden. 
- Corridorontwikkeling tussen de verschillende stedelijke- en vervoersknooppunten. 
- De toekomst van de standsvernieuwing. 

4. Overige werkzaamheden commissie VRO 
De commissie heeft zich met de volgende onderwerpen beziggehouden: 
- politieke actualiteiten en informatie uit de Eerste- en Tweede-Kamerfractie 

PKB Actualisering VINEX 
Besluitvorming grote projecten 
Ruimte voor Economische Dynamiek 
Schiphol 
Ruimtelijke ontwikkelingen in corridors 
Verzelfstandiging Rijksgebouwendienst 
Individuele Koop Bijdrage 
WRR-rapport "Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek" 
Ruimtelijke gevolgen van de herstructurering Varkenshouderij 
Regeeraccoord en regeringsverklaring 
Rijksbegroting VROM 
Huur- en prijsbeleid 1999 
Maatschappelijke effecten lnvesteringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
"Houtskoolschets" en voorbereiding flitscongres in 1999. 

5. Notities 
- "Ruimte voor eigen bouwers" (P.J. van den Broek, febr. 1998) 
- "Liberale volkshuisvesting naar de 21e eeuw" (J.P. van der Meulen, sept. 1998) 
- "Liberaal bouwbeleid naar de 21e eeuw" (P.J. van den Broek, sept. 1998) 
- "Volkshuisvesting en R.O. 1998" (L.M. de Beer, lid Eerste Kamer) 
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Jaarverslag 1998 van de partijcommissie Milieuhygiëne 

1. Algemeen 
De Commissie heeft in het jaar 1998 in de oude samenstelling vier maal er in de nieuwe 
samenstelling drie maal vergaderd. 

2. Werkzaamheden 
Met de portefeuillehoudende kamerleden werd van gedachten gewisseld over een groot 
aantal actuele zaken te weten 
- NMP3 
- Schiphol 
- Aanzet tot het formuleren van criteria voor een bevolkingsbeleid 
- Milieubeleidsplan 
- Regeerakkoord 
- Begroting VROM 
- Genetische manipulatie/genmodificatie 
- Risicobeleid 

3. Samenstelling commissie 
De leden van de commissie in de oude samenstelling (tot 5 mei 1998) waren: 
drs. G.H.B. Verberg (voorzitter); mevrouw mr. M. Daalmeijer (secretaris); mevrouw drs. de 
Blécourt-Maas; dr. R. Braams; prof. dr. L.J.L.D. van Griensven; mr. J.J. Groenendaal; mr. 
W. Koegler; drs. F.H. Meppelder; drs. J. Chr. Nolthenius; drs. G.A. de Vrey; R.E. Waterman; 
ir. J.G. ten Welde. 

De leden van de commissie in de nieuwe samenstelling zijn: 
drs. G.H.B. Verberg (voorzitter); mevrouw mr. M. Daalmeijer (secretaris);ir. J. Boeve; ir. E. 
Freese; prof. dr. L.J.L.D. van Griensven; mr. W. Koegler; drs. F.H. Meppelder; drs. J. Chr. 
Nolthenius; P.W.M. Smit; drs. G.A. de Vrey; ir. J.G. ten Welde; ir. L.J. Zwierstra. 
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Jaarverslag 1998 van de partijcommissie Landbouw en Visserij/Natuurbeheer 

De commissie vergaderde in 1998 7 keer, waarvan 6 keer in het gebouw voor de Tweede 
Kamer en een keer op het Ministerie van Landbouw en Visserij, waarna een gesprek volgde 
met de Minister. 

Het afgelopen jaar was voor de Landbouwsector een moeilijk jaar. De mestproblematiek en 
de in Nederland uitgebroken varkenspest, waardoor verveersverboden en ontruimingen van 
hele bedrijven veelvuldig voorkwamen, vroegen de aandacht. 
Andere onderwerpen die werden besproken waren onder meer 

Landbouwbegroting 1999 
Kwaliteitsproblematiek voor Europese Landbouwproducten 
Ontwikkelingen herstructurering Glastuinbouw 
Plattelandsontwikkelingen 
Kwaliteitsbeleid voor landbouwproducten en levensmiddelen 
Herijking landinrichting 
Wateroverlast 
Nitraat-richtlijn 
Reconstructie varkenshouderij 
Situatie Nederlandse visserij 

De samenstelling van de partijcommissie was per 31 december 1998 als volgt 

J. den Ouden 
Anna Paulowna 

J.L.M.M. Damen 
Leersum 

drs. H.G. van der Bend 
Zoetermeer 

drs. J.R.A. Boertjens 
Zuidhorn 

G.J. Geelen 
Velden 

drs. H. van Ginkei 
Muiden 

F.H. Hoogervorst 
Ter Aar 

ir. W.G. de Raad 
Emmeloord 

ir. C.D. Roele 
Haarlem 

J.A. Verhoeven 
Bergeijk 

voorzitter 

secretaris 
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mevrouw J.G. van der Wel-Paalman 
Zoetermeer 

Adviserende leden namens de verschillende fracties 
J.M. Geluk 
Schuddebeurs 

drs. J.H. Klein Malekamp 
Rhoon 

G.J. Oplaat 
Markelo 

mr. W.H.J. Passtoers 
Rotterdam 

J.J. van Heukelum 
Tynaarlo 

mr. J. Renserna 
Hoorn 

M.J. Varekamp 
Naaldwijk 

ir. J. Mulder 
Brussel 
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Jaarverslag 1998 van de partijcommissie Verkeer en Waterstaat 

Voorzitter: drs. P. Zevenbergen 
Secretaris: drs. T. van Bekkum 

De ~amenstelling van de partijcommissie werd na de laatste Tweede-Kamerverkiezingen 
behoorlijk gewijzigd. Vernieuwing heeft er (wederom) niet alleen voor gezorgd dat de 
commissie een brede vertegenwoordiging uit het werkgebied van Verkeer en Waterstaat, 
maar ook dat er diverse jongere WD leden zijn toegetreden. Verder is zowel de Tweede
Kamerfractie als de Europese fractie goed vertegenwoordigd. 

Na de opening van het parlementaire jaar heeft de commissie in september een eerste 
vergadering belegd. Er zijn afspraken gemaakt over hoe invulling te geven aan de rol/functie 
van de partijcommissie, wijze van communicatie met partijbestuur en fractie en planning van 
onderwerpen en activiteiten. Ondermeer is afgesproken dat de commissie in beginsel elke 
eerste dinsdag van de maand vergadert. 

Voor een langere periode zijn, na overleg met de Tweede-Kamerfractie onderwerpen 
bepaald, en worden de vergaderingen voorbereid door de leden. Voor elke vergadering zal, 
door één of meerdere leden, een inleidende notitie worden geschreven waarmee de 
discussie over het onderwerp kan worden opgestart. 

De vertegenwoordigers van de fractie zorgen in beginsel ervoor dat de standpunten van de 
commissie over de diverse onderwerpen worden meegenomen bij de behandeling van het 
onderwerp in de fractie. Indien de commissie het nodig vindt zal de commissie zelf de 
voorzitter van de fractie en/of het partijbestuur op de hoogte brengen van het standpunt( en). 
Met de WD-Tweede-Kamerfractie is afgesproken dat bij iedere vergadering iemand van de 
fractie aanwezig zal zijn. 

De vergadering van oktober had als onderwerpen Schiphol en de begroting. De commissie 
heeft duidelijke standpunten en inbreng geleverd. Een weergave hiervan is in de stukken ten 
bate van de partijraad van 31 oktober 1998 terug te vinden. Belangrijk signaal vanuit de 
commissie was dat het bedrijfsleven en de lagere overheden uit de betrokken regio zich 
meer op de maatschappij moeten richten en de discussie aan moeten gaan over de 
toekomst van Schiphol. Nu gebeurt dit met name vanuit de politiek en de milieuorganisatie. 
Deze laatste zijn tot nu toe sterk bepalend geweest voor de toon en wijze waarop de 
discussie is gevoerd. 

In november was er geen vergadering. 

Bij de vergadering van december is gesproken over de liberalisatie van het openbaar 
vervoer. Er is een pittige discussie gevoerd tussen zowel leden als met de fractie. 
De commissie is onder andere van mening dat de politiek goed kan scoren indien gepleit 
wordt voor meer infrastructuur. Verder moet de perceptie van de maatschappij (en ook 
politiek) veranderen als het gaat om het idee dat Nederland "vol-geasfalteerd wordt" want dit 
is niet zo. Decennia lang is er te weinig en of te laat geïnvesteerd in infrastructuur. 
Tot slot moet, zolang de alternatieven voor vervoer beperkt zijn, de WD fractie 
terughoudend zijn bij het willen invoeren van het rekening rijden. 
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Jaarverslag 1998 van de partijcommissie Onderwijs (en Cultuur) 

Het begin van 1998 stond voor de partijcommissie in het teken van de afronding van haar 
bijdrage aan het verkiezingsprogramma. Na in 1997 de programmacommissie te hebben 
voorzien van diverse notities, werd eind januari 1998 dit proces afgesloten met de 
vaststelling van het verkiezingsprogramma op het congres te PapendaL Ter tafel lagen een 
4-tal amendementen over onderwijs, waarvan 1 geheel en 1 gedeeltelijk overgenomen, èn 
een 3-tal amendementen over cultuur/media, waarbij met name de media-paragraaf in 
belangrijke mate na brede discussie aangepast in het verkiezingsprogramma is verschenen. 

Belangrijkste onderwerp in de resterende vergaderingen van commissie in oude 
samenstelling was een notitie 'Liberale onderwijsvisie: kwaliteit en verantwoordelijkheid'. 
Beoogd is een visie te formuleren voor begin volgende eeuw, in vervolg op de visie- notitie 
'Kiezen voor autonomie' in maart 1993 vastgesteld door de Tweede-Kamerfractie, op 
initiatief van de Onderwijscommissie. Centraal in de notitie 'liberale onderwijsvisie' staat de 
toenemende druk op scholen. De taken van school en leraar nemen toe, door 
maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe onderwijsconcepten en informatietechnologie. De 
reactie van de onderwijscommissie op de 'brede school' is dat het onderwijs centraal moet 
blijven staan. Lokaal onderwijs- en welzijnsbeleid, maar vooral de ouders, dienen zorg te 
dragen voor de leeromgeving van de leerling. Deze notitie is vanwege de verkiezingen niet 
vastgesteld in de fractie, doch zal begin 1999 eerst terugkomen in de nieuwe 
onderwijscommissie. 

Overige onderwerpen die aan de orde zijn geweest: 
- rapport marktwerking (commissie Cohen) 

advies College Toekomst Studiefinanciering (commissie Hermans) 
Kennisdebat/MP-commissie 'Leven lang leren' 
schoolplan/schoolgids 
middelbaar beroepsonderwijs: investeringen en nieuwe taken 
studiehuis 
financiële vertaling regeerakkoord-onderwijs 

Door het hoofdbestuur werd op 31 augustus de Onderwijscommissie in nieuwe 
samenstelling benoemd. De samenstelling is ingrijpend gewijzigd; van de oude commissie 
bleven 2 leden zitten. Achtergrond was vooral de wens meer de dagelijkse (onderwijs) 
praktijk terug te laten komen. Tevens zijn de portefeuillehouders Onderwijs in de Tweede
Kamerfractie van samenstelling gewijzigd. 

De commissie in nieuwe samenstelling is in 1998 drie maal bijeen geweest. 
Afgesproken werd, dat gewerkt wordt met een korte termijn agenda (vast agendapunt: 
ondersteuningswensen fracties) en een lange termijn agenda. 
Onderwerpen die, naast de eerste kennismaking en werkwijze/structuur/planning, in 1998 
aan de orde zijn geweest: 
- Miljoenennota, regeerakkoord; partijraad 31/10 
- wetsvoorstel bestrijding seksuele intimidatie 
- arbeidsmarktpositie leraren 
- CAO-onderwijs 
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Jaarverslag 1998 van de partijcommissie Wetenschap en Technologiebeleid 

Tot de verkiezingen bestond de commissie uit de dames De Koning, Roscam Abbing-Bos 
en Voûte en de heren Van Bergen, Bunge, Cherribi, Ten Hoope, Ketting, Le Pair, Rakhorst, 
Rörsch, Swagerman en Wientjes. Sinds de verkiezingen bestaat de commissie uit de dames 
De Koning, Roscam Abbing-Bos en Voûte en de heren Bergmans, Berkhout, Cherribi, 
Gubbi, Ten Hoope, Ketting, Langendam, Van Leeuwen, Le Pair, Van der Velde en 
Wiedhaup. De stukken werden onder meer ook gestuurd aan minister Jorritsma 

Voor de verkiezingen heeft de commissie actief het belang van extra inspanningen voor 
wetenschap en technologiebeleid onder de aandacht van politici gebracht. Daarbij heeft zij 
de uitspraken van de toenmalige paarse fractievoorzitters tijdens het paarse symposium ' 
Van Zaken met Kennis' (10 maart 1997) in herinnering geroepen. De prioriteiten bleken 
tijdens de onderhandelingen over het regeerakkoord evenwel anders te liggen. Om die 
reden heeft de nieuwe commissie wederom actief het belang van extra inspanningen op het 
terrein van wetenschap en technologiebeleid onder de aandacht van politici gebracht. Mede 
vanuit die invalshoek heeft ze ook een bijdrage geleverd voor de partijraad van 31 oktober 
1998. Ten aanzien van de begrotingen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) 
en Economische Zaken (EZ). Daarnaast heeft de commissie sinds de verkiezingen relatief 
veel aandacht besteed aan biotechnologie. 

De secretaris 

Marieke de Koning 
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Jaarverslag 1998 van de partijcommissie Volksgezondheid 

De partijcommissie Volksgezondheid is in huidige samenstelling van start gegaan in 
september 1998. De commissie vergaderde eenmaal per maand, op de derde dinsdag. 
Indien de vergaderdatum viel in een recesperiode van de Tweede Kamer der Staten 
Generaal, werd de vergadering op een andere datum gehouden. Over het algemeen is dat 
de eerst volgende dinsdag na betreffend reces. De vergadering had plaats in de Tweede 
Kamer der Staten Generaal. In 1998 is deze commissie 4 maal bijeengekomen, te weten: 

- 22 september 1998 
- 27 oktober 1998 
- 17 november 1998 
- 15 december 1998 

18.30 uur- een week later in verband met Prinsjesdag; 
19.00 uur- een week later in verband met het herfstreces: 
19.00 uur; 
19.00 uur. 

De nieuwe commissie (na de Tweede-Kamerverkiezingen van 6 mei 1998) ging van start 
zonder notulen van een voorgaande vergadering. 
Allereerst werd de toekomstige werkwijze vastgesteld. Deze werkwijze rust op drie pilaren: 
1. er worden netwerken op grond van deskundigheid gevormd; 
2. er worden tijdelijke werkgroepen gevormd, rondom een thema. Het kenmerk is flexibiliteit, 

bestaande of toekomstige actualiteit; 
3. behandeling van grotere thema's. 

De partijcommissie streeft naar een verbetering van de ondersteunende rol ten behoeve van 
Kamerleden en partij. Zij beoogt een open, flexibele en niet bureaucratische structuur. De 
leden zijn bereid hun kennis ter beschikking te stellen en mee te denken met betreffende 
Kamerleden (netwerkvorming). Indien knelpunten in de eigen omgeving worden 
gesignaleerd, die van meerwaarde kunnen zijn in het politieke debat, dan zal (indien 
mogelijk) deze informatie aan de kamerleden worden aangereikt. De leden, maar ook de 
werkgroepen, betrokken bij de inhoudelijke informatie ook het aandachtspunt van 
informatieoverdracht. (Hoe komt de boodschap het beste voor het voetlicht?) 

Het regeerakkoord, de begroting 1999 en het Jaaroverzicht Zorg 1999 zijn uitgebreid 
voorbesproken en geëvalueerd. De commissie c.q. commissiewerkgroepen, c.q. individuele 
leden hebben informatie ter ondersteuning aangedragen. 

Er zijn verschillende werkgroepen in 1998 van start gegaan, rondom de volgende thema's: 
Geneesmiddelen, hulpmiddelen, transmuralisatie, ouderenzorg, arbeidsmarkt en geestelijke 
gezondheidszorg. 

Er zijn eveneens lange termijn onderwerpen geselecteerd, te weten: het ziektekosten
verzekeringsstelsel, chronisch zieken en de relatie tussen sociale zekerheid en zorg. 

In de november -en decembervergaderingen is een start gemaakt met de behandeling van 
het lange termijn onderwerp 'het ziektekostenverzekeringsstelsel'. In voorbereiding hierop 
zijn in oktober Geschrift 61 van de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting- Een concurrerend recept 
voor de Nederlandse gezondheidszorg - en de Discussienota Gezondheidszorg van maart 
1994 van de voorgaande partijcommissie, aan de commissieleden toegezonden. 
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Jaarverslag 1998 van de partijcommissie Leefvormen en Homosexualiteit 

Samenstelling van de commissie: 
Voorzitter W. Kamp 
Secretaris P.F. Kramer 
Leden K.S. Roza, E. van der Biezen, R. de Rooij, A.J. Kokshoorn (tot 

juni 1998), M.P. Weijerman, N. Hollander (tot juni als aspirant
lid), mevrouwT. van Rijthoven (vanaf 1 juni) 

Adviserende leden C.G.A. Cornielje (tot 1 juni), mevrouw M.J. Essers, mevrouw 
N.H. van den Broek-Laman Trip, drs. P.J.H.M. Luijten, 
mevrouw F.M. Roscam Abbing-Bos, mevrouw dr. P.C. Picoij
van Gorsel 

Adviserende leden mevrouw E. Meijer-Lubbers (vanaf 25 augustus) 

Januari: 
Besproken is onder meer de voortgang inzake homoseksuele Roemeense asielzoekers 
alsmede de partnerregistratie I openstelling huwelijk. 
Daarnaast zijn de amendementen besproken die de commissie heeft ingediend voor het 
verkiezingsprogramma. De amendementen betreffen de stelling dat de WD ervoor wil 
waken dat fundamentalistische opvattingen te ver in de samenleving doordringen, waardoor 
het beginsel van de rechtsstaat in gevaar kan worden gebracht, alsmede de stelling dat een 
tolerant klimaat in het onderwijs essentieel is. Daarom mag de inhoud van lessen in 
seksuele voorlichting en tolerantie ten aanzien van homoseksuelen niet worden beïnvloed 
door fundamentalistische opvattingen. 

Februari: 
vergadering is komen te vervallen 

Maart: 
Besproken is het feit dat ons amendement inzake het attent zijn op de gevolgen van het 
opkomende fundamentalisme in het WO-verkiezingsprogramma is opgenomen. Het tweede 
amendement inzake aandacht in het onderwijs voor homoseksualiteit werd niet opgenomen 
Daarnaast is tijdens deze vergadering het actieprogramma van de commissie voor de 
komende jaren vastgesteld. 

April/Mei: 
Geen vergadering in verband met de Tweede-Kamerverkiezingen 

Juni: 
Deze vergadering is grotendeels besteed aan een evaluatie van de afgelopen periode. 
Binnen de commissie heerste een prettige sfeer, dat ook nog geleid heeft tot enkele 
concrete resultaten en notities. De commissie is zakelijker geworden. De thema-avonden 
bevallen goed. 

Het opnemen van vertegenwoordigers van belangengroepen in de commissie kan soms 
gemengde gevoelens oproepen. De scharnierfunctie naar andere commissies, onder het 
algemene motto van emancipatie, moet versterkt worden. Het perspectief daarbij is de wijze 
waarop de samenleving ingericht kan worden. Daarbij wel waken voor te veel identificatie 
met bepaalde belangen- groeperingen. Een idee is om onder de commissie werkgroepen te 
hangen die, eventueel aangevuld met externe deskundigen, bepaalde notities schrijven die, 
alvorens verder te worden gedistribueerd, in de commissie besproken gaan worden. 
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September: 
Besproken zijn de woordvoerderschappen in de nieuwe Tweede-Kamerfractie die voor onze 
commissie interessant zijn. Tevens is de column van de heer Van de List, die werkzaam is 
bij de prof. mr. B.M. Teldersstichting, onderwerp van gesprek geweest. De heer Kamp heeft 
als voorzitter van onze commissie contact gezocht met de directeur van de prof. mr. B.M. 
leidersstichting en hem uitgelegd dat naar de mening van onze commissie de groeiende 
intolerantie in Nederland jegens homoseksualiteit door dit soort stukjes gevoed wordt. Pas 
indien er verdere ontwikkelingen zijn, zal de heer Van de List zelf eventueel worden 
uitgenodigd voor een gesprek met onze commissie. 

Oktober: 
De commissie heeft een brief naar het fractiebestuur gezonden, waarin wordt gewezen op 
het regeerakkoord, waar opgenomen is dat voor het einde van het jaar er vanuit het kabinet 
wetgeving ingediend zou worden teneinde te komen tot openstelling van het huwelijk voor 
personen van hetzelfde geslacht. Tevens is het voortbestaan van het Homodok behandeld. 

November: 
Deze vergadering was grotendeels gewijd aan de recente ontwikkelingen in wet- en 
regelgeving alleenstaanden. Daartoe was mevrouw L de Zwaan van het Cisa als 
gastdeskundige uitgenodigd. Voornamelijk werd gesproken over een wijziging in de 
pensioen- en spaarfondsenwet, waardoor de premie die wordt betaald ten behoeve van het 
nabestaandenpensioen in het geval men voor zijn 65-ste komt te overlijden, niet meer wordt 
beschouwd als pensioenpremie, doch als risicoverzekering. Zowel alleenstaanden als 
gehuwden/samenwonenden betalen deze risicoverzekering, doch de alleenstaanden hebben 
er totaal geen profijt van. Er zijn enkele mogelijke oplossingen. Onze commissie heeft de 
betrokken woordvoerders in de Tweede-Kamerfractie schriftelijk daarvan op de hoogte 
gesteld. 
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Jaarverslag 1998 van de partijcommissie Cultuur en Mediabeleid 

De commissie Cultuur en Media is een nieuwe partijcommissie, die op 29 september 1998 
voor het eerst bijeenkwam. Het cultuurbeleid vormde tot dan onderdeel van de 
werkzaamheden van de (voormalige) commissie Onderwijs en Cultuur. In de praktijk bleek 
die combinatie echter tot een onderbelichting van cultuurkwesties te leiden, om welke reden 
het hoofdbestuur besloot tot de instelling van een aparte commissie, waarin tevens het 
mediabeleid aan de orde zou komen; 

Op de eerste bijeenkomst werden vooral werkafspraken gemaakt, met daarnaast een korte 
vooruitblik op de behandeling van de cultuurbegroting. Afgesproken werd om periodiek 
themabijeenkomsten te houden, waarbij actuele kwesties worden besproken in 
aanwezigheid van externe deskundigen. 

De tweede bijeenkomst van de commissie, op 27 oktober, was zo'n themabijeenkomst en 
had als onderwerp mediabeleid. Behandeld zijn onder andere, de taakafbakening tussen 
commerciële en de publieke omroep, de toegang van programma - aanbieders tot de 
kabelnetten en de fiscalisering van de Qmroepbijdragen. 

Op de derde bijeenkomst op 1 december is de begrotingsbehandeling geëvalueerd en is 
gesproken over de opzet van een cultuurnota, waarmee de commissie het hoofdbestuur en 
andere partijgeledingen handreikingen wil bieden voor discussie en stellingnamen bij de 
vaststelling van het Vierde kunstenplan (2001 - 2004). 

In 1999/2000 zullen de kunst- en cultuurinstellingen hun plannen opstellen voor de nieuwe 
kunstenplanperiode en zal de staatssecretaris van cultuur zijn cultuurnota presenteren. De 
commissie wil daarop met een WD-cultuurnota vooruitlopen, zodat ruim voor de 
parlementaire behandeling van de regeringsnota een basis voor discussie en standpunt
bepaling is gelegd. Bij de vaststelling van de in de commissie te behandelen onderwerpen 
zal de politieke actualiteit een belangrijke rol spelen, waardoor de commissievergadering tot 
een zo groot mogelijk direct rendement zal leiden voor de betrokken leden van de Tweede 
Kamer en Eerste Kamer. 

Na de verkiezingen voor het Europarlement (1 0 juni 1999) zal met een nieuwe 
woordvoerder(s) voor cultuur afstemming plaatsvinden over de wijze waarop aspecten van 
Europees cultuurbeleid het beste in de commissie aan de orde kunnen komen. 
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Jaarverslag van de initiatiefgroep Ouderen 

Door het hoofdbestuur ingesteld d.d. 9 december 1996 
Door het hoofdbestuur geïnstalleerd d.d. 18 december 1996 

De Initiatiefgroep vergaderde het afgelopen jaar 5 maal en wel op de volge11EI·data 
13 januari, 7 april, 19 mei, 30 juni, en 8 september. 

Een delegatie van de Initiatiefgroep bracht op 19 mei een werkbezoek aan twee 
verzorgingstehuizen te Dordrecht. Gesprekken werden gevoerd met een aantal instanties, 
waaronder Stade uit Utrecht 

De Initiatiefgroep zond naar aanleiding van de onderhandelingen over het Regeeraccoord, 
op 30 juni een brief aan de WD onderhandelaar mr. drs. F. Bolkestein, waarin de Initiatief
groep aandacht vroeg voor een goed Ouderenbeleid. De punten die werden genoemd in de 
brief betroffen met name 
1. Een welvaartvaste AOW; 
2. Goede en goed toegankelijke gezondheidszorg, waarin het goed werken is; 
3. Participatie van ouderen in alle geledingen van de maatschappij 
4. Goede infrastructurele voorzieningen (mobiliteit) 
5. Veiligheid, zowel in de eigen leefomgeving als op straat 

De leden van de Initiatiefgroep werkten enthousiast mee aan de WO-stand op de nationale 
Ouderenbeurs 50+ die werd gehouden in Utrecht van 25-27 september 1998. Daarnaast 
waren individuele leden regelmatig te gast bij diverse organisaties die meer wilden weten 
over het Ouderenbeleid van de WD. Met name tijdens de campagne voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen en de Tweede-Kamerverkiezingen werd er veelvuldig een 
beroep gedaan op deze leden. 

De samenstelling van de Initiatiegroep was op 31december 1998 als volgt 

mevrouw drs. N. Rempt-Halmmans 
drs. R.C.E. Neef 

Leden 
mevrouw C.A. Huigen-van Boven 
mevrouw drs. H.M.A. Magis-Habets 
ing. G. Oudelaar 
drs. L.H.M. Osterholt 
dr. E.V. Simons 
L.G. de Steur 
J. Suurmond 

Adviseurs (alfabetisch) 

mevrouw mr. A.M. van Blerck-Woerdman 
mevrouw W.J.M. Bregman-Kaaks 

mevrouw N. van den Broek-Laman Trip 
mevrouw E. Meijer-Lubbers 
mevrouw dr. P.C. Picoij-van Gorsel 

voorzitter 
secretaris 

ambtelijk secretaris 

lid Tweede Kamer 
lid WD hoofdbestuur 
lid Nederlands Platform Ouderen 
Europa 
lid Eerste Kamer 
lid Tweede Kamer 
lid Europees Parlement 
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V er klaring grafiek 

• 1. KC Den Bosch • 10. KC Haarlem 

• 2. KC Tilburg • 11. KC Zeeland 

• 3. KC Gelderland • 12. KC Utrecht 

• 4. KC Rotterdam • 13. Groningen I 

• 5. KC Den Haag Friesland I Drenthe 

• 6. KC Leiden • 14. KC Overijssel 

• 7. KC Dordrecht • 15. KC Limburg 

• 8. KC Amsterdam • 16. KC Flevoland 

• 9. KC Den Helder 
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