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Voorwoord 

c 54STE jAARVERSLAG 2001 · ) 

Het opstellen van het verkiezingsprogramma en de 
kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen is een 
van de belangrijkste momenten in een politieke partij die 
zich voordoen. Dit betreft immers het wezen van een 
politieke partij. Het is het hoogtepunt omdat in dit 
complexe proces de krachten en belangen , binnen èn 
buiten de partij, op intensieve wijze met elkaar interacteren. 
De opdracht is dit proces zo open, eerlijk en betrouwbaar 
mogelijk te laten verlopen, met zowel in politieke zin (het 
verkiezingsprogramma) als in personele zin (de kandidaten) 
een gouden resultaat dat armslag geeft aan de missie van de 
VVD. 

In 2001 betekende dit hoogtepunt ook een vernieuwende impuls. Nog nooit werd er een VVD
kandidatenlijst opgesteld met 89 personen. Zowel de inhoud als de vormgeving van het ontwerp
verkiezingsprogramma was baanbrekend. Voor het eerst verscheen het ontwerp-programma ook op cd
ram en viel de papieren versie al de dag na de perspublicatie op 16 oktober 2001 in full color op de 
deurmat van elk VVD-lid! Trendsettend was zeker de digitale procedure voor het indienen van 
wijzigingsvoorstellen op het ontwerpprogramma. Via het internet werden ruim 800 voorstellen ingeleverd 
en na bespreking in de kamercentrales gebundeld tot ruim 600 voorstellen, die voorzien van een advies, 
ter behandeling werden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering op 25 januari 2002 te 
Papendal. 

Er was nog meer vernieuwend in 2001. Vorming en scholing door de Haya van Somerenstichting werd 
hernoemd tot opleiding en training. Via het Netherlands Institute for Multiparty Democracy (IMD) 
werden voor het eerst contacten gelegd met (aanstaande) liberale partijen in Afrika. Het ELDR-congres 
koos in september te Ljubljana Bas Eenhoorn als vice-voorzitter, waardoor de VVD twee belangrijke 
posten in het Bureau Gules Maaten werd herbenoemd als penningmeester) verwierf. In goed overleg met 
het bestuur van de stichting Organisatie Vrouwen in de VVD werd besloten de stichting in 2002 op te 
heffen en om te vormen tot een Liberaal V rouwen Netwerk. 

Het meest grensverleggende was echter een uitgebreid marktonderzoek dat leidde tot de analyse van de 
essentie van de VVD en de formulering van de gewenste brand essence voor de komende jaren. Het 
onderzoek concludeerde dat VVD-ers vooruitgangsoptimisten zijn die zich op een aantal punten duidelijk 
onderscheiden van andere politieke partijen. Dit onderscheid kan worden weergegeven met de woorden: 
"open, eerlijk, betrokken en betrouwbaar''. De vertaling van deze "merkkenmerken" werd neergelegd 
in een brandboekje, dat in het najaar op ruime schaal werd verspreid in de partij. De marsroute naar 
voltooiing van de essentie van de partij werd uitgestippeld in het jaarplan. Belangrijke elementen daaruit 
zijn een cultuurcampagne en verbetering van de communicatie. Uiteindelijk gaan we samen door de 
dampkring op weg naar een VVD waarbij vele mensen zich thuis voelen en met bestuurders en politici 
waarin leden en kiezers zich kunnen herkennen. Samen met één verbindende missie: 

De Volkspartij voor V rijbeid en Democratie wil de meest invloedrijke politieke organisatie worden, mede door een groeiend 
aantal aanhangers. Een party; die op inspirerende w!Jze vorm geeft aan een liberale maatschapp!J· en aan een kansrfjke 
toekomst. Maar ook een partij waar inhoud en professionaliteit belangrijk zyn. De VVD toont optimisme en vertrouwen in 
de kracht van het individu en de vooruitgang. Een partij die door haar leden, kiezers en belangstellenden wordt ervaren zoals 
ifj is open, eerlfjk, betrokken en betrouwbaar. 

Den Haag, maart 2002 

Het hoofdbestuur 
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HOOFDSTUK 1: PARTIJ 

1.1. Bestuurszaken 

1.1.1. 10Se Algemene vergadering te Noordwijkerhout. 

De 10Se algemene vergadering (54•te jaarlijkse algemene vergadering) werd gehouden in het 
congrescentrum Leeuwenhorst te Noordwijkerhout. De sedert 2000 ingezette formule om de vergadering 
te transponeren van louter huishoudelijke vergadering tot een tweedaags ontmoetingspunt van leden, 
politici en bestuurders, werd wegens groot succes voortgezet en uitgebouwd. 

De vergadering kreeg als thema: "Keuzevrijheid" mee. Een onderwerp dat het hart van het liberalisme 
raakt en in het jaar voordat alle Nederlanders de gang naar de stembus maken dit liberale grondbeginsel 
vele mogelijkheden bood om verder uit te diepen. 

Op de vrijdagmiddag vonden de volgende parallelsessies plaats: 
• Op weg naar een nieuwe ruimtelijke inrichting van Nederland 
• Europa en de gevolgen voor decentrale overheden 
• De jonge vrouwelijke ondernemer 
• Workshop "campagne voeren" 
• Workshop "internet" 
• Workshop "debating 

In zijn speech op de vrijdagavond stond partijvoorzitter Bas Eenhoorn stil bij het overlijden van Reinier 
Braams, oud Tweede-Kamerlid, op 2 januari 2001. Hij stond ook stil bij het onderwerp financiën en 
nodigde de meer dan 500 aanwezigen in de zaal uit een eenmalige machtiging in te vullen voor een donatie 
aan de partij. Deze aktie bracht ruim fl20.000,-- op. Bas Eenhoorn wijdde zijn speech verder aan de 
keuzevrijheid voor burgers en refereerde aan een foto waar dertien socialistische Europese regeringsleiders 
bijeen waren op een congres in Duistland. Hij pleitte voor meer liberale regeringsleiders in 2002 naast Guy 
V erhofstad. 
In het avondprogramma was verder een discussie ingeruimd met vier interessante personen: Rogier van 
der Sande (wethouder in Leiden), Scarlett Kwekkeboom (zakenvrouw 2001), Adjiedj Bakas (zelfstandig 
ondernemer) en Annemarie Jorritsma (vicè premier). Na een ludiek muzikaal intermezzo waarin 
Dominique Engers (sneldicht) en Hans Stijger (muziek) op humoristische wijze reageerden op hetgeen 
vooraf was gegaan sprak Hans Dijkstal de aanwezigen toe. Ook hij stond stil bij de persoonlijke vrijheid, 
een onvervreemdbaar recht van vrije burgers. 
Aan het einde van de bruisende avond kon in genodigde kring afscheid worden genomen van Reny 
Dijkman, die sedert 1981 als hoofdredacteur van het partijorgaan Vrijheid en Democratie aan de VVD 
was verbonden. 

Op de zaterdagochtend vond het huishoudelijk gedeelte plaats waarin o.m. het jaarplan en de begroting 
voor 2001 werd vastgesteld, alsmede de wijzigingsvoorstellen van de afdelingen Rotterdam (lange termijn 
visie organisatie en inrichting partij) en Den Haag (Blad Politiek!). De voorzitter van de JOVD, Maarten 
Burggraaf, hield aansluitend een speech, waarna tenslotte de bestuurswisselingen werden behandeld. De 
algemene vergadering benoemde de heer M.G.J. Harhers tot vice-voorzitter en herbenoemde mevr. S. van 
Heemskcerkc Pillis Duvekot als vite-voorzitter. De heer drs. F.Z. Szabo werd herbenoemend als secretaris 
voor de organisatie. De heer drs. W.B. Groen, mevr. mr. M.E. Tsoutsanis-van der Koogh en mevr. mr. J. 
A. Hekman werden tot lid van het hoofdbestuur benoemd in de functie van secretaris voor de organisatie. 
Afscheid werd genomen van de mevr. C.R. Baljé-Rijnders, mevr. W.J.M. Bregman-Kaaks en de heer ing. 
P .H. Tirion. 

De ochtend werd afgesloten met een speech van de Belgische liberale premier Guy Verhofstad, het thema 
van zijn speech was: "de toekomst van de vrijheid". 
Tijdens het huishoudelijke gedeelte vond een parallelprogramma plaats waaraan geïnteresseerde personen 
konden participeren. 
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Discussie "stem mee en praat mee" 
Rondetafelgesprekken met politici 
Liberale tribune (succes van een liberale krant in Apeldoorn) 
Workshop "campagne voeren" 
Europa a la carte . 

c •· 54STE JAARVERSLAG 2001 ) 

In dit laatste onderdeel "Europa a la carte" werd speciaal voor een grote groep liberale gasten uit West-en 
Oost-Europese zusterpartijen een internationale workshop georganiseerd over de democratische transitie 
in 1vfidden-en Oost-Europa met fractiespecialisten en europarlementariërs 

Zaterdagmiddag vonden er parallelsessies plaats over het politieke beleid van de fracties uit de Tweede 
Kamer, de Eerste Kamer en het Europese Parlement. De sessie bestond uit de clusters: 
• Leefbaarheid (VROM. LNV, en V&W) 
• FES (financiën, EZ en SWZ) 
• BOD (BuiZa, OS, EG-zaken en Defensie) 
• Bestuur (BiZA en Justitie) 
• Welzijn( OC&W, Welzijn en Zorg) 

De zaterdagmiddag werd afgesloten met een plenaire bespreking van de uitkomsten van de 
clusterdiscussie en het initiatiefvoorstel van de afdeling Slochteren (Softdrugs) en de wijzigingsvoorstellen 
van de Oe Duin- en Bollenstreek (gezondheidszorg), en de afdeling Den Haag ry erdag van Nice en 
themadag Europa). 

p tfi ill d r . hoofdbestuursleden 2001 -
PORTE- HB-LID PRil\IAIR SECUNDAIR 
FEUILLE 
Partijvoorlichting d.rs.H.B. • algehele leiding • lid van de partijraad (voorzitter) 
Fracties Eenhoorn • politieke contacten met fracties • curator Teldersstichting 
Bewinders Voor!(jtter • voorlichting vanuit de partij • lid vh uitvoerend comité van de LI 
Campagne • in- en externe communicatie • vice-voorzitter ELDR 

• verkiezingscampagnes • voorzitter cam~~eteam 
Externe Mevr. S.van • voorzitter halfjaarlijks overleg • adviserend lid van de partijraad 
contacten Heemskerck inhoudelijke discussie 

Pillis-Duvekot • partijvoorzittersoverleg 
Vice-voor'!(jtter 

Externe M.G.J. Harhers • kaderplanning en begeleiding • adviserend lid partijraad 
contacten Vice-voor!(jtter • toekomstvisie • curator Teldersstichting 
KPB 
T eldersstichting 

Organisatie M.P. Swart • functioneren en organisatie van de • secretaris en lid partijraad 
Algemeen secretaris partij 

• functioneren en organisatie algemeen 
secretariaat 

• statuten en reglementen 

Financiën drs. M. Kuperus • financieel beheer van de partij • voorzitter van het HB-KC 
Penningmeester • alternatieve vormen financiering penningmeestersoverleg 

• contributies en subsidiestromen • adviserend lid van de partijraad 
• giften en sponsoring • bestuurslid van het 

Dresselhuysfonds 
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PORTE- HB-LID PRIMAIR SECUNDAIR 
FEUILLE 

Internationale drs. F.z. Szabo • coördinatie van de organisatorische • adviserend lid van de partijraad 
Zaken activiteiten van de partij op • lid van de raad van de ELDR 

S eeretaris voor de internationaal terrein • adviserend bestuurslid van de LIGN 
organisatie • Midden- en Oost-Europa- • Raad van toezicht IMD. 

programma • lid van het uitvoerend comité van de 
• contacten met de besturen van LI 

liberale partijen in het buitenland • lid ALV NOVIB 
• organisatie inhoudelijke discussie met 

betrekking tot het buitenland, 
Europa, ontwikkelings-
samenwerking en Defensie 

• betrekkingen met de 
ELDR/LI/LIGN 

Opleiding en Mevr. mr J .A. • opleiding en training • voorzitter van de LCO 
Training Hekman • adviserend lid van de partijraad 

S eeretaris voor de 
organisatie 

Inhoudelijke Mevr. drs. E.I. • inhoudelijke discussie in de VVD • adviserend lid van de partijraad 
discussie Schippers • partijcommissies 
Partijcommissies • themadagen en andere 

S eeretaris voor de discussiebijeenkomsten 
01J,anisatie • voorzzitter Landelijke Commissie 

Inhoudelijke discussie (LICD) 

PR& Mevr. Mr S.M.A.J. • externe communicatie • voorzitter van de LPC 
V oorlichting Den Ouden- • ledenwerving en ledenbehoud • adviserend lid van de partijraad 
(extern) Huijgen • marktonderzoek 
Ledenwerving en 
ledenbehoud S eeretaris voor de 

organisatie 

Pr& drs. W.B. Groen • interne communicatie • adviserend lid van de partijraad 
V oorlichting • het magazine Politiek! • voorzitter Dresselhuysfonds 
(intern) S eeretaris voor de • internet (VVD Website) 
Nieuwe media 01J,anisatie 

Doelgroepen Mevr. mr M. E. • coördinatie van beleid • adviserend bestuurslid van de 
• Ouderen Tsoutsanis-van • betrekkingen metJOVD, VBV,VRO Organisatie V rouwen in de VVD 
• Jongeren derKoogh • adviserend bestuurslid van de VVD-
• Vrouwen Bestuurdersvereniging 

S eeretaris voor de • adviseur hoofdbestuur JOVD 
organisatie 
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1.1.2. Beknopte besluitenlijst 54•tc JA V te Noordwijkerhout op 11/12 mei 2001. 
1. Besloten werd een telegram te sturen aan H.M. de Koningin, waarin de aanhankelijkheid van de VVD 

met het Koningshuis wordt betuigd. 
2. Besloten werd te benoemen als notulen commissie: 

• E. van de Haar ( Den Haag) 
• mevr.]. Oldenhof (Oisterwijk) 
• mevr. J. de Bont (Alkmaar) 

3. Besloten werd te benoemen als stemcommissie: 
• mevr. K. Kuperus (Den Haag) 
• mevr. L. Beek (Oisterwijk) 
• W. Steenbeek (Hillegom) 

4. Besloten werd het hoofdbestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2000. 
5. Besloten werd te benoemen als lid van de financiële commissie: 

• Mevr. mr. A.F.M.Q. Beukers-van Doom te Vlaardingen (herbenoeming) 
• De heer F.W. van Gils te Zoetermeer (herbenoeming) 
• De W.M. Gasman te Almere (herbenoeming) 
en als plaatsvervangende leden: 
• mevr. C.J.M. Plagman te Haarlem (herbenoeming) 
• A.L. Zijlstra te Arnhem (benoeming) 
• mevr. mr. LR. Adema te Deventer (benoeming) 

6. Besloten werd het jaarplan en de begroting voor 2001 vast te stellen. Het wijzigingsvoorstel 1 van de 
afdeling Rotterdam (prioriteit werkgroep lange termijnvisie partijorganisatie) en wijzigingsvoorstel2 
van de afdeling Den Haag (magazine Politiek!) werden in overeenstemming met het advies van het 
hoofdbestuur overgenomen: 
• het hoofdbestuur zal aan het ontwikkelen van een lange termijnvisie over de organisatie en 

inrichting van de partij hoge prioriteit geven 
• het hoofdbestuur zal het kwartaalmagazine Politiek! en het katern Vrijheid en Democratie in de 

zomer van 2001 evalueren 
7. Besloten werd de contributie voor het contributiejaar 2001 te verhogen met gemiddeld 2,5%, volgens 

de tarieven in het kader: 

Geboortej.tren: JAAR HALFJAAR K\\ ART AAL 
Oud Nieuw Oud Nieuw Oud Nicmv 

t/m 26jaar acceptgiro € 19.06 (f 42,00) € 19.50 (f 42,97) € 9.98 (f 21,99) € 10.50 (f 23,14) • 
Incasso € 18.15 (f 40,00) € 18.50 (f 40,77) € 9.30 (f 20,49) € 9.75 (f 21.49) € 4.76 {!10,49) € 5.00 {!11,02) 

27 t/m 64 jaar acceptgiro € 69.43 (f 153,00) €71.50 (f 157,57) € 35.17 (f 77,50) € 36.50 (f 80,44) • 
Incasso. € 68,52 (f 151,00) € 70.50 (f 155,36) € 34.49{! 76,01) € 35.75 (f 78,78) € 17.36 {!38,26) € 18.00 (39,67) 

65 jaar en ouder acceptgiro € 35.17 (f 77,50) € 36.00 (f 79,33) € 18.15 (f 40.00) € 19.00 (f 41,87) • 
I vermindering Incasso .. € 34.26 (f 75,50) € 35.00 (f 77,13) € 17.36 (f 38,26) € 18.00 (f 39,67) € 8.85 {!19,50) € 9.25 {!20,38) 
Contributie 

gezinslid/ 
huis enoot 

acceptgiro € 19.06 (f 42,00) 
Incasso. € 18.15 40,00 10.49) € 

8. Besloten werd te benoemen in het hoofdbestuur: 
• M.GJ. (Mark) Harhers te Rotterdam (vice-voorzitter) 
• mevr. S. (Sari) van Heemskerck Pillis-Duvekot te Den Haag (vice-voorzitter) 
• drs. F.Z. (Zsolt) Szabo te Heemskerk (secretaris voor de organisatie) 
• drs. W.B. (Wirt) Groen te Steenwijk (secretaris voor de organisatie) 
• mevr. mr. J.A. Q'olanda) Hekman te Groningen (secretaris voor de organisatie) 
• mevr. mr. M.E. (Marijke) Tsoutsanis-van der Koogh te Breda (secretaris voor de organisatie) 

9. Besloten werd het initiatief voorstel van de afdeling Slochteren (drugsbeleid) en het wijzigingsvoorstel 
7 van de afdeling Amsterdam (reactie op voorstel Slochteren), wijzigingsvoorstel6 van de afdeling 
Waalre (drugsbeleid)en het wijzigingsvoorstel3 van de ondercentrale Duin- en Bollenstreek 
(gezondheidszorg) mee te geven aan de verkiezingsprogramcommissie 2002-2006. 

10. Besloten werd wijzigingsvoorstel Den Haag (Europa) conform het advies van het hoofdbestuur aan te 
nemen en jaarlijks een themadag over Europa te houden te beginnen in het komende najaar. 
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Toegezegd werd de nota "De VVD en de Europese unie" van W.F. van Eekelen, M. Patijn en J.C. 
Wiebenga, (maart 2001), hierbij te betrekken. 

11. Besloten werd te volstaan met beantwoording van het wijzigingsvoorstel 5 van de afdeling Den Haag 
(verdediging euthanasiewetgeving door Europese fractie) door de heer Wiebenga: Euthanasie behoort 
niet op de Europese agenda te staan. Strafwetgeving is en moet nationaal blijven en niet worden 
geharmoniseerd. De fractie heeft derhalve geen taak de euthanasiewetgeving op Europees niveau te 
verdedigen. 

1.1.3 Hoofdbestuur 
• Vergaderingen 
Het hoofdbestuur vergaderde in het verslagjaar 13 keer, namelijk op 15 januari, 12 februari, 12 maart, 9 
april, 28 mei, 18 juni, 23 juni, 3 september, 24 september, 13 oktober, 20 oktober, 22 oktober, 12 
november en 10 december. De vergadering van 23 juni was een retraite van het hoofdbestuur. 

Een veelheid aan onderwerpen, hamerstukken, rapportages en politieke discussies zijn onderdeel geweest 
van de besprekingen in het hoofdbestuur. De (gevolgen van de) meeste onderwerpen en besluiten zijn 
elders in dit jaarverslag weergegeven bij de desbetreffende portefeuilles. 

• Marktonderzoek 
In 2001 is in opdracht van het hoofdbestuur een onderzoek gedaan naar het imago van de VVD en naar 
de gewenste identiteit van de VVD. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de verschuivingen die 
noodzakelijk zijn voor het bereiken van de gewenste identiteit. Hieruit komt een lJ_antal speerpunten van 
beleid naar voren, dat zal worden vertaald naar concrete doelstellingen en activiteiten in hetJaarplan voor 
2002. 

• Verkieifngsprogramma en Kandidatenlijst Tweede-Kamerverkieifngen 2002 
In zijn vergadering van 3 september heeft het hoofdbestuur de groslijst voor de Tweede
Kamerverkiezingen 2002 vastgesteld. Op 13 en 20 oktober is door het hoofdbestuur in samenspraak met 
het POK de ontwerp-kandidatenlijst vastgesteld. De wijzigingsvoorstellen die zijn ingediend door de 
afdelingen op de ontwerp-kandidatenlijst, werden geaccordeerd in de hoofdbestuursvergadering van 10 
december. De besluitvorming over de wijzigingsvoorstellen op het ontwerp-verkiezingsprogramma werd 
in die vergadering gedelegeerd aan het wekelijks overleg van dinsdag 18 december. 

• Bezoek kamercentrales 
In 2001 heeft het hoofdbestuur, net als in 1999 en 2000, wederom een bezoek gebracht aan de 
kamercentrales. Op 17 januari werd een bezoek aan Overijssel gebracht, 7 februari en 21 februari werden 
respectievelijk Groningen en Flevoland bezocht. Op 7 maart ontving KC Den Haag het hoofdbestuur, op 
21 maart was dat Den Bosch en op 4 en 11 april waren Dordrecht en Tilburg aan de beurt. KC Drenthe 
werd op 30 mei aangedaan, op 6 juni was het hoofdbestuur in KC Utrecht en op 27 juni was het 
hoofdbestuur in KC Rotterdam. Na het zomerreces werd op 12 september Limburg bezocht, op 3 
oktober KC Haarlem, op 10 oktober Amsterdam en op 31 oktober Gelderland. Afsluitend werden op 14 
november Den Helder, op 28 november Zeeland en op 12 december KC Friesland aangedaan. 
Het programma was telkenmale gericht op een een open dialoog met de aanwezigen over diverse 
onderwerpen. Tijdens het programma werden veelal discussiepunten uit de zaal aangedragen. Er was 
steeds ruime gelegenheid voor (informele) gedachtewisseling met de lokale bestuursleden. 

• De samenstelling hoofdbestuur vanaf12 mei 2001 was als volgt. 
drs. H.B. Eenhoorn, voorzitter, M.G.J. Harbers, vice-voorzitter, mevr. S. van Heemskerck Pillis-Duvekot, 
vice-voorzitter, M.P. Swart, algemeen secretaris, drs. M. Kuperus, penningmeester, mevr. mr. J. A. 
Hekman, mevr. mr. S.M.A.J. den Ouden-Huygen, drs. F.Z. Szabo, drs. W.B. Groen., mevr. mr. M.E. 
Tsoutsanis-van der Koogh, mevr. drs. E.I. Schippers, mevr. N.H. van den Broek Laman-Trip, adviseur 
Eerste Kamer, H.F. Dijkstal, adviseur Tweede Kamer, mr. J.G.C. Wiebenga (tot 1 november 2001)]. 
Maaten (vanaf 1 november 2001), adviseur Europees Parlement, mevr. drs. L.E.J. Engering-Aarts, 
adviseur VVD-Bestuurdersvereniging, mevr. W.C.M. Hessing, adviseur Organisatie Vrouwen in de VVD, 
R.P. Weide, adviseur JOVD. 
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1.1.4 POK 

Het overleg tussen het hoofdbestuur en de kamercentrale voorzitters kwam in het verslagjaar 8 keer 
regulier bijeen op de zaterdagen 10 februari, 7 april, 9 juni, 15 september, 29 september, 13 oktober, 20 
oktober, 8 december. 

In het reguliere POK werden de door het hoofdbestuur genomen besluiten besproken. Daarnaast was er 
ruime gelegenheid om met de politieke vertegenwoordigers van gedachten te wisselen over onderwerpen 
die de regio's sterk bezighouden. Bijzondere vermelding verdienen de POK vergaderingen van 13 en 20 
oktober, zij waren geheel gewijd aan de bespreking van de ontwerp-kandidatenlijst voor de Tweede 
Kamerverkiezingen 2002. 

1.1.5. Waarderingsvormen 
• Ontvangers Thorbeckepenning 
1. De heer H.H. van Gellecom Panningen 
2. De heer ir. M. Geudeke Uithoorn 
3. Mevrouw W.J.M. Bregman-Kaaks Roden 
4. Mevrouw C.R. Balje-Rijnders Marurn 
5. De heer J. Egas Hardinxveld-Giessendam 
6. De heer KW. Graaf van Limburg Stirum De Bilt/Biltohoven 
7. De heer J.Q. van Vugt Tilburg 

• Ontvangers mr. D.U. Stikkerplaquette 
1. Mevr W.C. Voorsluijs-Schermers Gorinchem 
2. De heer A. Meiaard Gouda 
3. De heer R.H. Kraefft Eemnes 
4. De heer W. Houben Heerlen 
5. De heer G.J. Harkink Lochem 
6. Mevrouw mr. E. Korthuis-Elion Soest 
7. De heer mr. J.G.C. Wiebenga Aerdenhout 

• Ontvangers van de oorkonde ''Erevrijwilliger" 
1. De heer P.H. Tirion Oasterbeek 
2. Mevrouw M.A.L. Bosma-Scholten Bilthoven 

1.1.6. Algemeen secretariaat (Thorbeckehuis) 
Het Thorbeckehuis omvat het VVD-algemeen secretariaat, de VVD
bestuurdersvereniging, de Organisatie Vrouwen in de VVD en de Eurofractie. 

• In het verslagjaar zyn de volgende medewerkers in dienst getreden: 
Drs M.H. Dijk, programmacoördinator, IMD per 22 januari 2001, drs. G.O.H. Meijer, per 26 maart 2001 
als assistent politiek, drs. P.B de Quant, per 1 mei 2001 als assistent opleiding en training, M. van Rijn, per 
3 juli 2001 als bestuursassistent financiën, J. A. Aalderink, per 1 augustus 2001 in tijdelijke dienst als 
assistent organisatie t.b.v. de verkiezingscampagne 2002, drs. M. J. van der Werff., per 15 augustus 2001 
als assistent communicatie, drs. C. van Baak , per 1 januari 2002 als medewerkster van Marieke Sanders. 

• De volgende medewerkers zyn vertrokken: 
Mevr. S.C.J. ten Cate, directie-secretaresse per 1 maart 2001, mevr. G. Hoekstra, telefoniste per 1 april 
2001, drs. M. van Utrecht, assistent opleiding en training per 1 april2001, R. Smit,bestuursassistent 
financiën per 1 juni 2001, drs. J. de Haan, assistent politiek per 1 juli 2001, F. Huffnage~ assistent 
campagneleider per 1 juli 2001, R. Dijkman, hoofdredacteur V&D per 1 juli 2001, drs. R. G. van de 
Wetering, bestuursassistent internationale zaken per 1 november 2001, M. Lens van Rijn, medewerker 
van Marieke Sanders per 31 december 2001, mevr. D. Noten, medewerkster van Jules Maaten per 31 
december 2001 mevr. drs. M. Maartense, indienst van 26 maart 2001-31 december 2001. 
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• Statistiek 
Het Thorbeckehuis (mclusief de het VVD-algemeen secretariaat, de Haya van Somerenstichting, VVD
bestuurdersvereniging, de Organisatie Vrouwen in de VVD en de Eurofractie) omvatte per ultimo 2001 
25 (VVD)+ 6,5 (gelieerd) = 31,5 formatieplaatsen+ 2 (extern), 26 (VVD) +7 (gelieerd)= 33 personen, 
waarvan 19 mannen en 14 vrouwen. 

Tijdens de Carrièrebeurs overheid op 30/31 maart 2001 presenteren partij en fractie zich samen. 

• Het Thorbeckehuis bestond per 1 januari 2002 uit de volgende medewerkers: 
Jeroen Aalderink, Hans Alberts, Charlotte van Baak, Henk Boer, Inge Broekema, Mathieu Borsboom, 
Hendrik Dek, Andreas Dijk, Mark Dijk, Ah Flick, Grady Flick, Petra Ginjaar, Rogier Klimbie, Til 
Goergen-Coenen, Renilde Heerema,Jolanda van Heukelom, VincentJanssen, Karinde Kok, ,Jan Maris, 
Gijs Meijer, Marcel van Rijn, Anneke van Oosten, Esther Osseweijer, Pieter-Bas de Quant, Ed Slinger, 
Marita Smit, Bert van der Stoel, Mitra Toghyani, Loes Trompet, Marijke van der Werff, Marco van 
Workum, W1m de Zwart, Daan Zwart. 

1.1.7 Commisie van Beroep 
De commissie bestond uit W.J.A. van den Berg, voorzitter en de leden mevr. Mr. M.TH. M. Tangel en 
drs. M.A.J. Knip. In een zaak die in 2000 aanbanging werd gemaakt (Heerhugowaard) werd uitspraak 
gedaan en werd de klager in het gelijk gesteld. Het hoofdbestuur heeft de zaak op basis van een nieuwe 
grondslag in behandeling genomen, waarna er opnieuw beroep werd aangetekend. Ook hierbij werd de 
klager in het gelijk gesteld. In 2001 werd in één andere zaak (Boxtel) een beroep bij de commissie 
aanbanging gemaakt, waarvan uitpraak wordt verwacht in 2001. 

1.1.8. Archiefbehartiging 
• Nieuwe ontwikkelingen 
Archieven van de VVD zijn verspreid over verschillende instellingen, organisaties en bewaarplaats. 
Algemeen bekend als bewaarplaats zijn onder meer het Algemeen Rijksarchief (ARA) te Den Haag en het 
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) te Groningen. Minder bekend is, dat ook 
archieven van de landelijke VVD deel uitmakende regionale organisaties systematisch bewaard worden en 
waar mogelijk meegenomen in de ontsluiting en openbaarmaking van de totale collectie van een archief. 
Tot voor enkele jaren geleden was er vooral een passieve vorm van openbaarheid van deze archieven; er 
werd informatie verstrekt aan geïnteresseerden die de weg naar het archief hadden gevonden en stukken 
werden voor onderzoek in studiezalen ter inzage neergelegd. Door de snelle penetratie van de computer 
in de Nederlandse samenleving en daaraan gekoppeld de grote mate van beschikbaarheid van informatie 
via internet, is er voor gebruikers van archieven de afgelopen jaren echter veel veranderd. Gesteund door 
stimuleringsfondsen van de overheid, hebben instellingen hun catalogi op internet raadpleegbaar kunnen 
maken of overzichten opgenomen van de archieven van de deelnemende archiefdiensten. Vaak zijn 
overzichten alfabetisch, anderen tevens systematisch geordend volgens een veel gebruikte systematiek. De 
ervaring leert dat een organisatie zoals de VVD, met name gericht op andere doelstellingen dan het 
beheren van archieven, alleen profijt heeft van deze ontwikkelingen, indien zij in het begin van haar 
archiefontwikkelingen nagedacht heeft over het doel en de functie van het archief en in het afstootbeleid 
(of anders gezegd de archiefvoorziening voor archieven) bundeling zoekt van reeds bestaande 
ontwikkelingen en meedoet aan nieuwe. 

Zo'n nieuwe ontwikkeling is het beschikbaar stellen van informatie via de website, de bundeling van 
krachten van de websites van de verschillende organisaties waarin de VVD vertegenwoordigd is en een 
integraal beleid rond het (beheren en) archiveren van deze informatie. Als dat gerealiseerd is betekent dat 
dat de digitale, "vluchtige" informatie die op internet gepubliceerd wordt, aan zeggingskracht wint. In het 
archiefbeleid werd en wordt al wat langer nagedacht over de vraag in hoeverre het mogelijk is externe 
ontwikkelingen rond internetarchiefbeheer ook te gebruiken in het kader van de archiefvorming van de 
partij. Een van de mogelijkheden die daarbij in het afgelopen jaar de revue passeerden is de gedachte om 
aan te haken op initiatieven van anderen zoals wetenschappelijke onderzoeksbureaus, daar de menskracht 
en de financiële middelen het VVD hoofdbestuur ontbreken om dit zelf ter hand te nemen. Deze 
mogelijkheid lijkt een reële kans te bieden en zal dan ook in het nieuwe jaar verder worden onderzocht. 
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• Dynamische archief van het hoofdbestuur (over de afgelopen vier jaar) 
Maar ook het papieren archief werd in het afgelopen jaar niet vergeten. In het jaarverslag over 2000 werd 
reeds gewag gemaakt van de nieuwe ontsluitingssystematiek die opgestart werd, gebruik makend van de 
verhuizing van het hoofdbestuur van de Koninginnegracht naar de Laan Copes van Cattenburgh. Deze 
nieuwe indeling heeft ook in 2001 een groot deel van de werkzaamheden bepaald. Doel van deze operatie 
is de collectie al bij de vorming van archieven aansluiting te laten geven op de rest van het VVD archief 
dat zich in Groningen bevindt. Een spin-off effect bij deze operatie is, dat alle documenten in het archief 
bekeken worden op het feit of zij op de juiste plek zijn opgeborgen, niet meerdere keren voorkomen of 
mogelijkerwijze niet tot een groter dossier samengevoegd kunnen worden, om de opbouw van het archief 
op hoofdlijnen eerder dan op onderdelen, te kunnen vormgeven. Hier op deze plek mogen de 
inspanningen van de heer H. Boer (archiefmedewerker) op dit punt dan ook niet onvermeld blijven. In het 
verslagjaar heeft de heer Boer zich zeer verdienstelijk gemaakt op dit punt en grote vorderingen bereikt 
zodat in de laatste periode van het verslagjaar de eerste dossier toegevoegd konden worden aan het archief 
in Groningen. Naar verwachting zal het totale proces in 2002 worden afgerond. 

• Overige activiteiten op archiefbeleid 
V oor het blad ''Politiek", de opvolger van Vrijheid en Democratie, werd met behulp van archiefmateriaal 
een artikel geschreven over enkele affiches van de VVD door de honorair archivaris drs. Lucas H.M. 
Osterholt .. Daarnaast werd er door het hoofdbestuur toestemming gegeven voor gebruik van oude 
affiches voor een in februari 2002 in Groningen en Den Haag te houden tentoonstelling met als titel 
.f'Principes, programma's, personen, Verkiezingscampagnes 1918-1998". 

Met de publicatie van de 13e editie van het documentenregister werd een bijgewerkt overzicht gegeven van 
alle bekende documenten die er onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur van de VVD in haar 
historie zijn uitgegeven. In het documentenregister werden ook ten behoeve van onderzoekers, enkele 
aparte hoofdstukken opgenomen met vermelding van documenten betreffende de werkzaamheden van de 
organisatie Vrouwen in de VVD, de Bestuurdersvereniging, de J oogerenorganisatie en de Europese 
vertegenwoordiging. 

• Contacten 
Gedurende het gehele verslagjaar onderhield het hoofdbestuur contacten met diverse organisaties. 
Vermelding behoeve hier vanwege de plezierige en veelvuldige contacten het Algemeen Rijksarchief te 
Den Haag de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, de prof. mr. B.M. Teldersstichting (Den Haag) en het 
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen te Groningen. Een speciaal woord van dank gaat 
ook dit jaar uit naar de medewerkers van het DNPP en wel naar de heren dr. G. Voerman (hoofd), dr. 
A.P.M. Lucardie en drs. B.H. de Boer en de dames H. ten Have, I.M. Noomen, D. van Rheenen, B.H. 
Pier en J.J.M. Strijbosch voor de immer bereidwillige opstelling en de snelle service-verlening. 

1.2. Kaderplanning-en begeleiding 
Op initiatief van de portefeuillehouder Mark Harhers werd door het hoofdbestuur in zijn vergadering van 
11 november de notitie 'Talent op niveau"vastgesteld. Deze notitie werd met het POK besproken op 8 
december. In deze notitie wordt een aanzet gegeven om stap voor stap meer inhoud te geven aan 
kaderontwikkeling in de VVD. Het beleid op gebied van kaderplanning en -begeleiding moet netwerken 
in en buiten de VVD, op alle bestuurlijke niveaus, efficiënt aan elkaar koppelen om zodoende meer 
bewust en systematisch talent te ontdekken, te ontwikkelen tot kader en tot actieve functievervulling en 
gerichte begeleiding, zowel binnen als buiten de VVD, te komen. Kaderplanning en -begeleiding stelt de 
onderlinge communicatie tussen alle bestuurlijke lagen in de VVD, afstemming, het ontsluiten van best 
practices, het aanreiken van concrete tools en werven van kader op basis van competenties en talenten 
centraal. 

Op basis van deze notitie werd besloten een landelijk overlegorgaan op te zetten voor het hoofdbestuur, 
de kamercentrales en de bestuurdersvereniging om het uitwisselen van ervaringen en best practices op het 
gebied van kaderontwikkeling te bevorderen. Daarnaast werd besloten een stuurgroep in te stellen. De 
invulling van beide organen zal in 2002 plaatsvinden. Opdracht aan de stuurgroep is de concrete 
uitwerking van het in "Talent op niveau" geschetste beleid ter hand te nemen en een voorstel te doen voor 
activiteiten en prioriteitstelling. 
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1.3. Ledenadministratie 

1.3.1. Afdelingen en centrales 

In onderstaand overzicht treft u de samenvoegingen van afdelingen aan die in 2001 hebben 
plaatsgevonden. 

w···. l]Zl2'J.ng a fd li . 2001 e ngen en centra es tn 

6 maart 2001 

De afdelingen Hardenberg (0141), Gramsbergen(0657) en Avereest (0027) zijn samengegaan tot de 
nieuwe afdeling Hardenberg (0141). 

6 maart2001 

De afdelingen Akersloot (J424), Castricum (J072) en Limmen zijn samengegaan tot de nieuwe afdeling 
Castricum-Akersloot-Limmen 0072). 

9 maart2001 

De afdelingen Vleuten-de Meern (M371) zijn samengegaan tot de nieuwe afdeling Utrecht(M359). 

7 mei 2001 

De afdelingen Den Ham (0585), Vriezenveen (0550) zijn samen gegaan tot de nieuwe afdeling 
Vriezenveen-Den Ham (0550). 

7 mei 2001 
De afdeling NieuwDalfsen (0510) is verder gegaan onder de naam Dalfsen. 

18 mei 2001 
De afdelingen Nootdorp (G259) en Pijnacker (G296) zijn samen gegaan tot de nieuwe afdeling 
Pijnacker-Nootdorp (G296). 

8 augustus 2001 

De afdelingen Nederhorst den Berg (K243), s'-Gravenland (K128) en Loosdrecht (M214) zijn 
samengegaan tot de nieuwe afdeling Wijdemeren (K 216). 

1 september 2001 
Er is een nieuwe onderafdeling opgericht binnen de KC Rotterdam.( Rotterdam Overscrue E749). 

25 september 2001 
De afdelingen Sittard (R645) en Geleen (R646) zijn samen gegaan tot de nieuwe afdeling Sittard-Geleen-
Bom (R645) 

1 novem her 2001. 

Ondercentrale Enschede (1570) Hengelo (1560) Almelo (1550) en ZW Salland (153) gaan samen verder 
als een nieuwe ondercentrale Twente ZW Salland (1900). 

14 november 2001 
De afdeling Zwijndrecht (H429) en Heerjansdam (H157) gaan samen verder als Zwijndrecht Heerjansdam 
(H429). 
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31 december 2001 
De afdeling Denekamp heet nu Dinkeland. (0662) 

31 december 2001 
De afdeling Reek Schaijk Zeeland heet voortaan Landerd. (A546) 

31 december 2001 
De afdeling Harmelen (M146) en Woerden (M401) gaan verder als Groot Woerden (M401). 

31 december 2001 
De afdeling Bodegraven (G056) gaat over van geen Oe naar de Oe Rijnstreek (062G). 

Traditioneel wordt in een verslag jaar ca. 33% van de jaarverslagen van de afdelingen en centrales 
ontvangen. Dankzij de wijziging in de statuten in 1999, waarbij het inleveren van het (model) jaarverslag 
verplicht is op sanctie van het niet afdragen van een gedeelte van de contributie, werd in 2000 66% van 
alle jaarverslagen ontvangen en is dit percentage nu gestegen tot 76%. De niet afgedragen contriubutie 
wordt gereserveerd voor betaling aan de kamercentrales die deze bedragen ten goede kunnen laten komen 
aan de afdelingen die actief zijn en wel een jaarverslag hebben ingeleverd. 

Overzicht van afdelingen en ondercentrales per kamercentrale en ontvangen jaarverslagen over 2000. 

Kamer- Aantal Aantal Aantal ontvangen Ontvangen in % 
Centrale Ondercentrales Mdelingen Jaarverslagen over 

boekjaar 2000 
ADenBosch 1 39 36 88 
B Tilburg 3 23 20 74 
e Gld- Arnhem 6 47 29 54 
D Gld- Nijmegen 3 21 13 52 
ERotterdam 1 1 1 100 
FDenHaag 1 1 1 100 
GLeiden 3 44 39 81 
H Dordrecht 11 43 46 84 
I Amsterdam 1 1 1 100 
JDen Helder 4 40 38 84 
KHaarlem 3 24 25 89 
L Zeeland 6 12 12 63 
M Utrecht 6 34 32 78 
N Friesland 5 30 29 81 
0 Overijssel 7 26 22 65 
P Groningen 7 24 28 88 
QDrenthe 0 12 12 92 
RLimburg 5 39 36 80 
S Flevoland 1 5 5 71 
Totaal18 74 466 425 76% 
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1.3.2. Ledenontwikkeling 

0 "kk li l d b t d 1986 2001 ntwt e ng e en es an -
Jaar Aantalleden Bruto Bruto afname Netto mutatie % 

aanmelding Mutatie 
1986 84617 
1987 76282 2S08 10843 -833S -9,8S 
1988 6873S 2102 9649 -7S47 -9,89 
1989 64SS4 S026 9207 -4181 -6,08 
1990 S9047 2906 8413 -SS07 -8,S3 
1991 SS6S4 1940 S333 -3339 -S,7S 
1992 S37S4 390S S80S -1900 -3,42 
1993 S3390 S097 S462 -36S -0,68 
1994 S346S S19S S120 -7S -0,14 
199S S346S S066 S066 0 0 
1996 S23SS 4040 S1SO -1110 -2,12 
1997 S2197 4683 4841 -1S8 -0,30 
1998 S1S8S 4208 4820 -612 -1,19 
1999 48991 3182 S776 -2S94 -S,03 
2000 48092 410S soos -900 -1,87 
2001 47441 4130 4781 -6S1 -1,37 

o ·kk r 1 d h d ntwt e mg e en estan per ka l 1995 2001 mercentra e -
Kamercentrale 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Mutatie Mutatie 

2001 2001in 
% 

ADenBosch 2633 2SSO 2S18 2S69 24S7 2411 2388 -23 -0,96% 
B Tilburg 294S 3026 2920 2876 2822 2706 2668 -38 -1,42% 
CGld-Amhem S206 499S SOS7 4898 4S48 4438 4406 -32 -0,73% 
D Gld- Nijmegen 1230 1169 1184 1216 13S9 1297 1290 -7 -O,S4% 
ERotterdam 1208 119S 1217 1216 1177 116S 1146 -19 -1,66% 
FDen Haag_ 19S1 1901 1849 1808 1763 1723 1680 -43 -2,S6% 
GLeiden ss os S3S8 S344 S218 S117 49S7 487S -82 -1,68% 
HDordrecht 4266 4160 4188 4133 3920 3818 3761 -S7 -1,S2% 
lAmsterdam 1377 138S 1436 1S11 1476 1S31 1SS7 26 1,67% 
J Den Helder 3018 3047 3030 2940 282S 27S9 2790 31 1,11% 
KHaarlem 3982 3960 3861 3686 3S40 3462 3477 1S 0,43% 
L Zeeland 1778 1733 1722 1697 1606 1S93 1S78 -1S -0,9S% 
MUttecht 48S6 4702 4606 4S31 4362 4169 3982 -187 -4,70% 
N Friesland 2372 2332 2323 227S 2180 21SS 2097 -S8 -2,77% 
0 Overijssel 3079 300S 297S 2914 276S 2707 2610 -97 -3,72% 
P Groningen 2267 2211 216S 213S 203S 1968 1948 -20 -1,03% 
Q Drenthe 2681 2S81 2492 2380 2262 2218 21SO -68 -3,16% 
RLimburg 2119 2060 2292 224S 2082 2038 2096 S8 2,77% 
S Flevoland 810 788 808 798 786 787 759 -28 -3,69% 
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/ ledenverloop over de jaren 1986 tot en rret 2001 in duizenden/ 

Het ledenbestand is in 2001licht afgenomen met iets minder dan 1,5%. Dit is te danken aan de 
voortdurende inzet van afdelingen om nieuwe leden voor de VVD te intresseren en aan minder 
opzeggingen. Het hoogste ledenverlies vond plaats binnen de kamercentrale Utrecht, terwijl de 
kamercentrales Den Bosch en Gelderland het verlies wisten te beperken tot minder dan 1%. Opvallend is 
dat de kamercentrale Flevoland, na vorig jaar als enige kamercentrale geen verleis had, dit jaar op het op 
twee na hoogste verlies telt. 

1.3.3 opbouw van het ledenbestand 
De verhouding tussen mannen en vrouwen en de verschillende leeftijdsgroepen was in 2001 als volgt: 

Onbekend <18 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 
Mannen 2357 12 1742 3742 4779 7583 5798 4440 
Vrouwen 2145 3 444 1139 1590 2983 2226 2059 

1.4. Opleiding en training 

In 2001 nam de VVD afscheid van een bekend begrip: Vorming & scholing. In de 
hoofdbestuursvergadering van 3 september 2001 is besloten in het vervolg te spreken over Opleiding en 
training. Hiermee is de gebruikte terminologie aangepast aan de eisen van de tijd en sluit zij aan op de 
inhoud en aard van het activiteitenaanbod van de Haya van Somerenstichting. 

1.4.1 Activiteiten 
Lokale en regionale cursussen en trainingen 

80+ 
2580 
1819 

De cursussen op regionaal niveau blijven de basis van alle opleidings- en trainingsactiviteiten. In 2001 zijn 
in totaal138 regionale cursussen georganiseerd, tegen 87 in 2000 en 94 in 1999. Een stijging van 55 % 
derhalve! 

Kaderschool 
Speerpunt van beleid van de Haya van Somerenstichting is de Kaderschool. De Kaderschool bestaat uit 
vier elementen: de Kadercursus, de Topkaderttaining, de Regionale Kadertraining en de Masterclass. 
Tijdens het traject bestond de mogelijkheid beoordeeld te worden. De beoordelingen zijn uitgevoerd door 
de Beoordelings-en begeleidingscommissie (BBC). In 2001 zijn 103 deelnemers beoordeeld. Zij hebben 
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na afloop van het traject hun beoordeling samen met een gericht ontwikkelingsadvies toegestuurd 
gekregen. 

Kadercursus 
De Kadercursus 2001 besloeg vier zaterdagen in Hilversum. De doelstelling van de Kadercursus is het 
aanbieden van een kwalitatief goede cursus met een lage toelatingsdrempel voor (aankomende) VVD
kaderleden. Aan de Kadercursus hebben in 2001 ruim 100 deelnemers meegedaan. Samen met de 
overwegend jonge samenstelling een teken dat aan de doelstelling ruimschoots is voldaan. 

Sprekers op de kadercursus waren in 2001 onder andere de heer prof.drs. E. van Thijn (Lid Eerste Kamer, 
PvdA), de heer drs. P.L.B.A. van Geel (Gedeputeerde, CDA), de heer drs. C. V endrik (lid Tweede Kamer, 
GroenLinks), de heer dr. P. Winsemius (oud-Minister van VROM, VVD). Ook in de 2001 werd de 
Kadercursus voorgezeten door mevrouw A.L.E.C. van der Stoel (onder andere oud-Tweede-Kamerlid 
voor de VVD). 

Topkadertraining 
Uit de deelnemersgroep van de kadercursus is een groep van 24 deelnemers geselecteerd voor de 
topkadertraining. Deze bestond uit drie zaterdagen vaardigheidstrainingen en twee integratieweekeinden. 
Aan de topkadertrainingen verleenden onder andere de heer prof. dr. U. Rosenthal en de heer J. Maaten 
hun medewerking. De Topkadertraining werd in 2001 voorgezeten door de heer C.G.A. Cornielje. 

Regionale Kadertrainingen 
Met de regionale kadertrainingen wordt beoogd op regionaal niveau een training aan te bieden die kennis 
en vaardigheden integreert. De trainingen worden in gezamenlijk verband door twee of meer 
kamercentrales georganiseerd. In 2001 vonden er in totaal 3 regionale kadertrainingen plaats. 

Masterclass 
In mei 2001 vond er een masterclass voor wethouders plaats. V oor deze masterclass zijn wethouders uit 
middelgrote gemeenten in hun eerste termijn uitgenodigd. Aan de Masterclass deden 10 wethouders mee. 

1.4.2. Landelijke activiteiten 
Trainers- en inleidersbfjeenkomsten 
Op diverse momenten in het jaar heeft de Haya van Somerenstichting bijeenkomsten georganiseerd voor 
haar trainers en inleiders. In 2001 lag hierbij de nadruk sterk op het nieuw ontwikkelde materiaal voor de 
cursus gemeenteraad en op instructies voor de inleiders die de campagnetrainingen verzorgen. Ook vond 
er op 13 november een instructie plaats voor de Begeleidings-en Beoordelingscommissie. 

Landelijke Campagnedag 
Jaarlijks organiseert de Haya van Somerenstichting de voorzittersdag. In 2001 is er voor gekozen om deze 
dag nadrukkelijk in het teken te zetten van de komende campagnes. Niet alleen voorzitters, maar alle 
lokale vrijwilligers zijn voor deze dag uitgenodigd. De dag die op 29 september plaatsvond, is door ca. 300 
personen bijgewoond. Inleidingen zijn verzorgd door de heer drs. H.B. Eenhoorn (partijvoorzitter) en de 
heer H.F. Dijkstal (voorzitter VVD-Tweede-Kamerfractie). Diverse onderwerpen kwamen aan bod, onder 
andere ledenwerving, profilering, omgaan met media, allochtone kiezers en nieuwe media. De 
campagnedag werd geleid door mevrouw E.G. Terpstra (lid Tweede Kamer voor de VVD). 

1.4.3. Stuurgroep Opleiding en training 
De stuurgroep Opleiding en training is in 2001 in totaal 8 maal bijeengekomen. De belangrijkste 
onderwerpen van bespreking waren: opleidings- en trainingsactiviteiten op weg naar de verkiezingen in 
2002 waaronder de leergang gemeenteraad, uitbesteding van cursussen en trainingen, ontwikkeling 
masterclasses, de kaderschool, train-de-trainer, herziening cursusaanbod, ontwikkeling 
maatwerktrainingen, begeleiding Opleidingsfunctionarissen en doorontwikkeling van de kaderschool. 

De samenstelling van de stuurgroep Opleiding en training per ultimo 2001 was als volgt: mevrouw mr. 
J.A. Hekman (voorzitter), M.G.J. Harhers (plaatsvervangend voorzitter), drs. V.C. Janssen (secretaris), 
E.A.H. van der Biezen, J.N.J. van den Broek, mr. drs. Th.W.C. Brok, mevrouw A.J. van Eekelen, drs. 
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D.D. Straat, mevrouw drs. A. de Widt-Nieuwenhuizen (adviseur namens de VVD-bestuurdersvereniging), 
mevrouw mr. B.M. de Vries (adviseur namens de VVD-Tweede-Kamerfractie) en mevrouw drs. P.H. 
Ginjaar (adviseur). 

1.4.4. Landelijke commissie Opleidingen 
De LCO heeft in 2000 in totaal 5 maal vergaderd (3 maal in Utrecht, 1 maal in Vught, 1 maal in 
Hilversum). De bdangrijkste onderwerpen waren coördinatie van regionale cursussen, cursusaanbod, de 
kaderschool, deelnemerswerving, begeleiding van oud-cursisten, de toekomst van opleiding en training 
binnen de VVD, leergang gemeenteraad, voorzittersdag en de voorbereidingen op de campagne. 

Naast de leden en adviserende leden van de stuurgroep hadden de volgende leden, plaatsvervangende 
leden en adviseurs per 31-12-2001 zitting in de LCO: 

Leden: H. Kamman (KC Tilburg), drs. B.J.A. van Rooijen (KC Gelderland), mevrouw drs. O.F. Scheidel 
(KC Rotterdam), drs. M.C.A.M. de Nerée tot Babberich (KC Den Haag), drs. E. van 't Hooft (KC 
Leiden), mevrouw H.H. de Jong-Kwant (KC Dordrecht), F. Stouten (KC Den Hdder), mevrouw P.J. 
Noorduyn-van Rooijen (KC Haarlem), mevrouw C.A. den Baars-Alberts (KC Zeeland), drs. AJ. Ditewig 
(KC Utrecht), mevrouw M.J. Montanus-Joustra (KC Friesland), C.C. van Essen (KC Groningen), P.H. 
Snijders (KC Drenthe), R.J. Tiezema (KC Overijssd),J.M.G.C. Niessen (KC Limburg), O.E.G. 
Kempenaar (KC Flevoland). 
Plaatsvervangende leden: F. Smits (KC 's-Hértogenbosch), mr. ].A.M. Lemans (KC Tilburg), mevrouw 
M.G. Roelofs (KC Gelderland), mevrouw drs. EJ. Raap (KC Den Haag), drs. M. Andriessen (KC 
Leiden), C.A.J. Oosters (KC Den Helder), A.J. Wouters (KC Limburg). 
Adviseurs: mevrouw J.A.E. van Olm-Koenen (namens de Organisatie Vrouwen in de VVD), N. Kraut 
(namens de JOVD), A.W. Dijk (namens de VVD-Bestuurdersvereniging). 

Aantal ausussen per 1000 ledm per kamercentrale in 2001 
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1.4.5. Statistiek cursussen 
In het bovenstaande overzicht staat het aantal cursussen per duizend leden per kamercentrale die 
gerealiseerd zijn met ondersteuning van de Haya van Somerenstichting. Uit dit overzicht blijkt dat er 
gemiddeld 3,9 cursussen per duizend leden worden georganiseerd. De kamercentrales Rotterdam, 
Amsterdam, Groningen en Friesland scoren bovengemiddeld; de kamercentrales Overijssel, Utrecht, 
Haarlem en Tilburg scoren beneden het gemiddelde. 
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HOOFDSTUK 2: POLITIEK 

2.1. Inhoudelijke discussie (themadagen, bijeenkomsten en 
flitscongres sen) 

Dat het politieke debat levendig is binnen de VVD bewijst wel het grote aantal discussieonderwerpen en 
bijeenkomsten. Veel VVD leden en andere geïnteresseerden hebben de bijeenkomsten bezocht en mee 
gedebatteerd. De uitkomsten van de discussies zijn onder meer gebruikt als input voor het VVD
verkiezingsprogramma 2002 - 2006. 

Politiek overleg over de keuzes van de onderwerpen voor de inhoudelijke discussie vindt onder 
voorzitterschap van Sari van Heemskeck twee à drie maal per jaar plaats met onder andere de voorzitters 
van de Eerste- en Tweede-Kamerfractie en de Europese Fractie, de partijvoorzitter, de portefeuillehouder 
inhoudelijke discussie in het hoofdbestuur en de voorzitter van de Bestuurdersvereniging. De partijraden 
behoorden ook tot de portefeuille van Sari van Heemskerck. De portefeuillehouder inhoudelijke discussie 
Edith Schippers, ontfermde zich over de 18 partijcommissies van advies, de Landelijke Commissie 
Inhoudelijke Discussie (LICD), de themadagen, flitscongressen en andere flitscongressen en andere 
inhoudelijke discussie bijeenkomsten. 

• Lmdelijke Commissie Inhoudelijke Discussie (LOD) 
Het afgelopen jaar is een start gemaakt met het intensiever betrekken van de kamercentrales bij de politiek 
inhoudelijke discussie. Hiertoe is de Landelijke Commissie Inhoudelijke Discussie opgericht waarin elke 
kamercentrale een afgevaardigde heeft. De VVD bestuurdersvereniging, de Stichting Organisatie vrouwen 
in de VVD, de Initiatiefgroep Ouderenbeleid en de Teldersstichting zijn adviserend lid van de LCID. De 
JOVD is hiervoor benaderd maar heeft nog niet besloten tot afvaardiging. 
De doelen van de LCID zijn o.a.: 

Het tijdig communiceren van de onderwerpen, data, etc. van de landelijke inhoudelijke discussies. 
Verbindingen leggen tussen en ervaringen uitwisselen m.b.t. discussies op landelijk niveau en de 
discussies op andere niveaus in de partij. 
Het in een vroeg stadium iribrengen van eventuele onderwerpen voor de landelijke discussie. 
Het vormen en onderhouden van een netwerk inhoudelijke discussie in de partij, binnen en buiten de 
vergaderingen. 
Coördineren, initiëren en structureren van de inhoudelijke discussie (maatwerk) 
Bezien hoe de inhoudelijke discussie katalysator kan zijn voor verdere ontwikkeling van het liberale 
gedachtegoed en beleid. 

• Themadag Moderne Biotechnologie 
Vele belangstellenden kwamen op zaterdag 24 februari af op de themadag 'Moderne Biotechnologie' in 
het nationaal natuurhistorisch museum 'Naturalis' te Leiden. Onder leiding van VVD- Eerste-Kamerlid 
en voorzitter van het Platform Medische Biotechnologie, Dick Dees, werden 's morgens plenair de 
verschillende toepassingen van biotechnologie besproken. Onderdeel van de ochtend was een enerverend 
debat over biotechnologie waaraan werd deelgenomen door wetenschappers, consumentenorganisaties, de 
industrie en de zaal. 
's Middags werd in parallelsessies van gedachten gewisseld over de onderwerpen voedselveiligheid, 
medische toepassingen, milieubiotechnologie, de maatschappelijke gevolgen van biotechnologie en de 
economische impact van biotechnologie. Naast verscheidende deskundigen uit de wetenschap, 
consumentenorganisaties en het bedrijfsleven verleenden Annemarie Jorritsma (minister van 
Economische Zaken), Hans Dijkstal (VVD-fractievoorzitter) en verschillende andere VVD-politici 
medewerking aan deze themadag. De bijdrage aan de organisatie van de heer Edwin van der Haar verdient 
speciale vermelding. Naar aanleiding van deze themadag is een werkgroep in het leven geroepen die een 
advies over biotechnologie aan de partij heeft uitgebracht. Dit advies is toegezonden aan de 
verkiezingsprogrammacommissie. Het schriftelijk verslag van deze themadag is toegezonden aan de VVD 
verkiezingsprogramcommissie en op de VVD-site gepubliceerd. 
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• Themadag liberalisering en Verzelfstandiging 
De themadag Liberalisering en Verzelfstandiging vond plaats op zaterdag 21 april in het hoofdgebouw van 
Schiphol Group op Schiphol. Met medewerking van Annemarie J orritsma (minister van Economische 
Zaken), Jan Willem Holtslag (secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken), Gerlach Cerfontaine 
(president-directeur Schiphol Group), Henk Bosma (voorzitter concerndirectie PinkRoccade), Jannes 
V erwer ( algemeen directeur E-On Benelux) werd 's morgens een plenaire discussie gevoerd over het 
centrale thema. 's Middags kwamen tijdens rondetafelgesprekken de onderwerpen; de Europese dimensie, 
de privatisering van Schiphol en te leren lessen uit het verleden, de privatisering van Nuts- en de 
elektriciteitssector de liberalisering van de telecom en de privatisering van spoorwegen en openbaar 
vervoer aan de orde. Het schriftelijke verslag van de dag is toegezonden aan de VVD 
verkiezingsprogrammacommissie en gepubliceerd op de internetsite van de VVD. 

• Themadag Europa 
Op zaterdag 6 oktober werd met medewerking van de ELDR in het Crown Plaza Den Haag- Promenade 
Hotel te Den Haag de zeer druk bezochte themadag Europa gehouden. Het doel van de themadag was het 
geven van een nieuwe impuls aan het standpunt van de VVD over belangrijke Europese vraagstukken. 
Tijdens de themadag stond de notitie 'De 1/VD en de Europese Unie, een stellingname ten aan:;jen van Europese 
Ontwikkelingen'van]an Kees Wiebenga, Wim van Eekden en Miehiel Patijn centraal. NadatJan Kees 
Wiebenga de notitie had toegelicht gaven Eurocommissaris Frits Bolkestein en de minister van 
Buitenlandse Zaken J ozias van Aartsen een reactie op de notitie. Hierna vond een levendige plenaire 
discussie plaats die na een speech van Hans Dijkstal en de lunch werd voortgezet in de verschillende 
parallelsessies. Deze gingen over de thema's, de uitbereiding van de Europese Unie, de toekomst van de 
Europese Unie, de toekomstige positie van de Europese liberalen binnen de Europese Unie, de invulling 
van een gemeenschappelijk defensiebeleid, buitenlandbeleid en asiel- en immigratiebeleid en tot slot de 
financiële perspectieven en de interne markt. 

• Themadag Veiligheid 
Op zaterdag 24 november vond in congres- en vergadercentrum Ahoy te Rotterdam de themadag 
Veiligheid plaats. De dag ving aan met parallelsessies over grensoverschrijdende criminaliteit en 
terrorisme, veiligheid en bestuurlijke handhaving, veiligheid en leefbaarheid in de publieke ruimte en 
jongerenproblematiek en veiligheid. Na de lunch gaf de burgemeester van Rotterdam, de heer Ivo 
Opstelten, zijn visie op het centrale thema waarna plenair de uitkomsten van de parallelsessies werden 
teruggekoppeld Hier werd vervolgens door verschillende deskundigen op gereageerd, te weten de minister 
van justitie, Benk Korthals, de commissaris van de koningin, Jan Franssen, de korpschefvan de regio 
Midden- en West-Brabant, Peter van Zunderd en de algemeen directeur van de Hoenderloo Groep, Hans 
Nieukerke op gereageerd. Hans Dijkstal sloot de themadag af met een speech. 

• Bes loten bijeenkomst V rijwillige Levensbeëindiging 
Op woensdag 9 mei heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over vrijwillige levensbeëindiging. Aan de hand 
van verschillende praktijkvoorbeelden gaven een medisch specialist, een huisarts, een lid van een 
toetsingscommissie en een rechter hun visie op de dilemma's die rond dit thema spelen. Een zeer divers 
gezelschap genodigden, die op een of andere wijze betrokken zijn bij het vraagstuk van vrijwillige 
levensbeëindiging gaven tijdens de bijeenkomst hun visie op de diverse dilemma's. Het debat kenmerkte 
zich door integriteit en betrokkenheid. Bij het debat waren verschillende VVD Eerste - en Tweede 
Kamerleden betrokken. De minister van justitie, Benk Korthals, was als toehoorder bij de bijeenkomst 
aanwezig. Het debat stond onder leiding van de partijvoorzitter Bas Eenhoorn. Het verslag van de 
bijeenkomst is naar de verkiezingsprogrammacommissie 2002-2006 gezonden. 

• Bijeenkomst Kiezen voor Keuze. 
Op 20 januari 2001 had in Babylon, Centraal Station Den Haag, een druk bezochte, openbare bijeenkomst 
plaats over de notitie 'Kiezen voor Keuze' met VVD leden van de verschillende Provinciale Staten, 
Gemeenteraden, afgevaardigden van verschillende kamercentrales en andere geïnteresseerden. Deze 
bijeenkomst was de vijfde in rij en had plaats in het kader van de discussie binnen de partij over de 
gezondheidszorg. In een open debat werden de voorstellen die in de discussienota Kiezen voor Keuze 
worden gedaan, besproken. Aanwezig waren onder meer de woordvoerders van de VVD fractie uit de 
Tweede- en Eerste Kamer, de fractievoorzitter Hans Dijkstal, en de partijvoorzitter Bas Eenhoorn en de 
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leden van de partijcommissie Volksgezondheid, die nauw zijn betrokken bij de organisatie van deze 
bijeenkomsten. De zesde en laatste bijeenkomst in het kader van de gezondheidszorgnotitie had plaats op 
30 juni in Leeuwarden. Uit de verschillende bijeenkomsten is gebleken dat de notitie binnen de partij op 
ved draagvlak kan rekenen. Kiezen voor Keuze is door de verkiezingsprogrammacommissie 2002 - 2006 
overgenomen. 

• Flitscongres ''Naar een vitaallandelijk gebied" 
Een goede opkomst was er op maandagavond 29 oktober in Hotel FIGI te Zeist voor het flitscongres 
over het landelijk gebied. Dit flitscongres is in nauwe samenwerking met de partijcommissie Landbouw 
Natuurbeheer en Visserij (LNV) georganiseerd. Op het flitscongres stond de door de partijcommissie 
LNV opgestelde notitie 'Naar een vitaal Landelijk Gebied' centraal. Na de overhandiging van dit rapport 
aan de partijvoorzitter Bas Eenhoorn vond een forumdiscussie plaats waar, naast de VVD-deskundigen, 
ook vertegenwoordigers van LTO-Nederland, de Stichting Natuur & Milieu, de Vereniging 
Natuurmonumenten en de Federatie Particulier Grondbezit aanwezig waren. Het flitscongres kreeg vooral 
in de vakmedia ruime aandacht. 

• Flitscongres "Onderwfjs en Homoseksualiteit" 
Op woensdagavond 7 november werd in nauwe samenwerking met de partijcommissie Leefvormen en 
Homoaangdegenheden en de JOVD een flitscongres met als thema 'Onderwijs en Homoseksualiteit' 
georganiseerd. Het flitscongres vond plaats in Felix Meriris te Amsterdam. Onder leiding van Anne-Lize 
van der Stoel vond een boeiende discussie plaats aan de hand van diverse stellingen. De VVD Tweede
Kamerleden Clemens Cornielje, Patricia Remaken Els Meijet en verschillende betrokkenen uit o.a. het 
onderwijs discussieerden met de aanwezigen in de zaal. De buitengewoon levendige inhoudelijke discussie 
waarin vele voorbeelden en problemen uit de praktijk en (voorzetten voor) oplossingen werden 
besproken, kreeg goede aandacht in diverse media. 

2.2. Partijraden 
Conform het jaarplan voor 2001 hebben in dit jaar 2 partijraden plaatsgevonden waarin met veel VVD
leden in een open en attractieve setting werd gediscussieerd. 

• Partijraad Mi/joenennota 
Op zaterdag 22 september werden tijdens de partijraad de hoofdpunten van het regeringsbeleid en de 
begroting van 2002 in het kader van de resultaten van de afgelopen kabinetsperiode, besproken. Aan de 
orde kwamen de vragen wat er yanuit VVD standpunt goed ging en wat er nog beter zou kunnen. Door 
de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten van Amerika was er tijdens de partijraad speciale 
aandacht voor de consequenties van deze terroristische aanval. 
De vergadering werd ingeleid door een speech van Annemarie J orritsma waarin zij, vanuit liberaal 
perspectief, terugkeek op de afgelopen kabinetsperiode ook gaf zij een toelichting op de kabinetsplannen 
voor het jaar 2002. Na deze opening werd in zes parallelsessies verder gediscussieerd aan de hand van de 
door de partijcommissies opgestelde, korte terugblikken op de afgelopen kabinetsperiode. De dag werd 
afgesloten met een plenaire terugkoppeling van de parallelsessies en een reactie hierop door de voorzitter 
van VVD Tweede-Kamerfractie, Hans Dijkstal. 

• PartiJraad Verkie:dngsprogramma 

Tijdens de partijraad van zaterdag 17 november stond het ontwerp-verkiezingsprogramma P.Jiimte, Respect 
en Vooruitgang' centraal. Na de opening gaf de voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie, Pieter 
Korteweg, een toelichting op de inhoud en de achterliggende filosofie van het ontwerp
verkiezingsprogramma. Vervolgens hadden de in grote getalen opgekomen VVD-leden de mogelijkheid 
om vragen te stellen aan de verkiezingsprogrammacommissie. Ter afsluiting van de dag gaf Hans Dijkstal 
een reactie op de gevoerde discussies. De gevoelens en ideeën van de partijraad zijn meegenomen bij het 
opstellen van het advies bij de wijzigingsvoorstellen, alsmede bij de nota van wijziging. 
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2.3. Partijcommissies 
In het jaar 2001 werden door de partijcommissies 153 plenaire vergaderingen gehouden waarbij het 
hoofdbestuur, de leden van de Staten-Generaal en de Europese fractie werden geïnformeerd en 
geadviseerd over de nieuwe ontwikkelingen op de verschillende beleidsterreinen. 
Het aantal partijcommissies is met 18 in het verslagjaar gelijk gebleven aan dat van voorafgaande jaren. 
Tevens hebben de partijcommissies inbreng geleverd voor de totstandkoming van het VVD 
verkiezingsprogramma 2002-2006. 

In de samenstelling van de partijcommissies werden door het hoofdbestuur wijzigingen ten opzichte van 
de voorgaande periode aangebracht. Dit geschiedde steeds op verzoek van en/ of na overleg met 
voorzitters en secretarissen van de betreffende commissies. 

De vorig jaar in gang gezette evaluatie van de adviesstructuur van de VVD heeft in het afgelopen jaar 
geleid tot de notitie Netwerk in uitvoering: Evaluatie en aanpassingsvoorstellen VVD partijcommissies van 
advies 2002. Na schriftelijke toetsing door de verschillende fracties en na bespreking van de voorstellen 
met de voorzitters van de partijcommissies en met de voorzitters van de kamercentrales heeft het 
hoofdbestuur 'Netwerk in uitvoering' in december 2001 vastgesteld. Met ingang van de Tweede-Kamer 
verkiezingen op 15 mei 2002 zullen de aanpassingen in de structuur en werkwijze van de partijcommissies 
worden doorgevoerd. Vanaf dan zullen de partijcommissies gaan functioneren als een netwerkorganisatie 
met een projectmatige werkwijze. Door deze werkwijze kunnen o.a. meer VVD-leden worden betrokken 
bij de advisering en kunnen onderwerpen integraal, met deskundigen uit verschillende partij commissies, 
worden benaderd. Het komende jaar zal van alle betrokkenen een extra investering vergen. 

• Activiteiten van partfjcommi.rsies en deelname aan de inhoudelfjke discussie 
De verschillende partijcommissies lieten zich in hun advisering niet onbetuigd. In de bijlagen bij dit 
jaarverslag is per partijcommissie een overzicht van de werkzaamheden opgenomen, waarin alle 
activiteiten worden weergegeven. In dit overzicht worden enkele activiteiten van de commissies nog 
afzonderlijk genoemd; te weten de voorbereiding van de partijraden, de themadagen en de flitscongressen. 
Ook hebben enkele commissies in gezamenlijke vergaderingen onderwerpen integraal behandeld. 
Het hoofdbestuur is de leden van de partijcommissies zeer erkentelijk voor hun deskundige inbreng. De 
belangeloze betrokkenheid van de leden van de commissies bij de inhoudelijke activiteiten van de VVD, 
maakt deze bijdrage des te waardevoller. 
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2.4. Internationale Zaken 
Onder verantwoordelijkheid van de internationaal secretaris in het hoofdbestuur, drs. F.Z (Zsolt) Szabo, 
werd in2001 het zogeheten MA TRA programma (Maatschappelijke Transformatie) invulling gegeven. 
Het MA TRA programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voorziet in een subsidieregeling voor 
politieke partijen te gebruiken voor vorming- en scholingactiviteiten met zusterpartijen en gelijkgezinden 
in Midden- en Oost-Europa. Daarnaast hebben in 2001 de reguliere activiteiten van de Liberale 
Internationale (LI) en de Europese Liberaal Democraten (ELDR) plaatsgevonden. Tot slot heeft de VVD 
actief geparticipeerd in het in 2001 officieel opgerichte Netherlands Institute for Multiparty Democracy 
(IMD). 

In eerste instantie is het MA TRA programma bedoeld om democratische zusterpartijen door middel van 
trainingen, uitwisselingsbezoeken en seminars te versterken op het gebied van partijstructuur en
organisatie en op politiek-bestuurlijk niveau. Daarnaast heeft het voor de VVD als bijkomend doel het 
uitbreiden en versterken van het internationale liberale netwerk. Met de op handen zijnde uitbreiding van 
de Europese Unie met de eerste Midden- en Oost-Europese landen, is het van groot belang dat de positie 
van de Europese liberalen versterkt wordt, of in ieder geval niet verzwakt ten aanzien de positie van de 
andere partijen. Het afgelopen jaar heeft de VVD dan ook flink geïnvesteerd in contacten in met name 
Polen en Hongarije. Hierbij ging niet alleen aandacht uit naar bestaande zusterpartijen, maar ook naar 
liberaal-gezinden in partijen die (nog) niet lid zijn van de ELDR en of LI. 

In het kader van het Midden- en Oost-Europa-programma in 2001 zijn eerste contacten gelegd en 
uitgebouwd met (mogelijke) zusterpartijen in Servië en Turkije. Daarnaast zijn verscheidene projecten 
georganiseerd met onze zusterpartijen in de Baltische Staten, Rusland, Hongarije, Roemenië, Moldavië, 
Oekraïne, Wit Rusland, Macedonië, Bosnië, Montenegro en Bulgarije. 

Voorts organiseerde de VVD, evenals voorgaande jaren, twee najaarsseminars voor al haar zusterpartijen 
in Midden- en Oost-Europa. Het eerste seminar getiteld 'Contemporary European Liberalism: a Matter of 
Transition'heeft plaatsgevonden in november 2001 in Budapest. Dit seminar handelde over de 
verschillende opvattingen van hedendaags liberalisme in West en Centraal- en Oost-Europa. Het seminar 
'European Enlargement', dat onder meer handelde over de gevolgen van de uitbreiding van Europa, werd 
begin december gehouden in Vilnius voor onze zusterpartijen in Noord-Oost Europa. 

Afgelopen jaar heeft er geen LI congres plaatsgevonden. Wel heeft de VVD succesvol geparticipeerd in de 
twee Executive Committee Meetings in Andorra (8-10 februari) en Kopenhagen (9-10 november). 
Hoogtepunten in ELDR-verband waren het EU-voorzitterschap onder leiding van de liberale Belgische 
premier Guy Verhofstadt. ELDR voorzitter Werner Hoyer zag zijn team versterkt met VVD
partijvoorzitter Bas Eenhoorn, die op het ELDR congres in Ljubljana (26-28 september) verkozen is tot 
vice-voorzitter van de ELDR-partij. Jules Maaten volgde in oktober Jan Kees Wiebenga op als leider van 
de VVD-fractie in de ELDR. Daarbij werd zijn penningmeesterschap van de ELDR-partij op het congres 
in Ljubljana met een termijn van een jaar verlengd. 

In 2001 heeft de VVD actief geparticipeerd in de nieuw opgerichte organisatie Nederlands Instituut voor 
Meerpartijendemocratie (IMD). IMD, dat bestaat uit de meeste Nederlandse politieke partijen, richt zich 
op versterking van de meerpartijendemocratie in ontwikkelingslanden. Speciaal richt zij zich hierbij op de 
ontwikkeling van de interne structuur en organisatie van politieke partijen in deze landen. De VVD heeft 
zich dit afgelopen jaar gericht op zowel de organisatorische als inhoudelijke kant van het IMD. 
Organisatorisch was zij medeverantwoordelijk voor de oprichtingsconferentie in april2001 in Den Haag 
en de opzet van de website (www.nimd.org). Inhoudelijk heeft de VVD in augustus 2001 de African 
Liberal Leaders Meeting en Summerschool in Mombasa (Kenia) medegeorganiseerd, verkenningsmissies 
uitgevoerd naar de landen Tanzania, Zambia, Zimbabwe en Ghana, de coördinatie met liberale 
zusterorganisaties verbeterd en aan de algemene beleidsontwikkeling van IMD bijgedragen. 

Een volledig overzicht en beschrijvingen van de bovengenoemde activiteiten zijn terug te vinden in het 
VVD Internationa/Annual Report 2001. Dit verslag is vanaf 1 april2002 op te vragen bij het internationaal 
secretariaat, telefoonnummer 070 361 3006. 
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HOOFDSTUK 3: COMMUNICATIE 

3.1. Landelijke FR-Commissie en Stuurgroep LPC 
De leden van de Landelijke FR-commissie (LPC) hebben ook in 2001 regelmatig vergaderd over diverse 
onderwerpen. Met name de voorbereidingen voor de verkiezingen in 2002 stonden hoog op de agenda. 
Andere belangrijke onderwerpen waren bijvoorbeeld ledenwerving en de opkomst van lokale partijen. 

In september is, anderhalf jaar na de instelling, de werkwijze en het nut van de Stuurgroep LPC 
geëvalueerd. Geconcludeerd werd dat de meerwaarde van de Stuurgroep niet langer aanwezig leek. Dit 
onder andere omdat de LPC-vergaderingen steeds interactiever zijn geworden. Bovendien is geconstateerd 
dat de functie van de LPC in de loop der tijd is veranderd De commissie is in de huidige vorm niet zozeer 
een beleidsvoorbereidend orgaan met een adviesfunctie richting het hoofdbestuur, maar heeft als kerntaak 
realisatie. Belangrijke aspecten zijn: draagvlak creëren, informatie met elkaar delen, signalen doorgeven uit 
het land, ideeën toetsen bij de achterban, monitoren, onderlinge afstemming en implementatie. 

De Stuurgroep is - na instemming van de leden van de LPC- in de vergadering van het hoofdbestuur op 
24 september opgeheven. De LPC is gehandhaafd in de huidige vorm. Bovendien zal een databank met 
talentvolle VVD-ers op communicatiegebied worden opgebouwd, die geraadpleegd kunnen worden voor 
brainstormsessies of workshops. 

De stuurgroep bestond tot 24 september uit de volgende personen: 
Mevr. S. M.A.J. den Ouden-Huijgen, voorzitter, mevr. drs. P.H. Ginjaar, G.H. Koeken, F. Melchior, drs. 
P.J.H.M. Luijten,J. Neve, M.J.M. Krom, G. Rensinken mevr. mr. B.M. de Vries. 

De LPC kwam dit jaar vier keer bijeen. Op 15 en 16 juni vond bovendien het- voor het eerst 
gezamenlijke- LPC/LCV-weekend plaats. In dit weekend is door de leden van de LPC op 
zaterdagochtend onder meer gesproken over ledenwerving, het handboek campagne en is gesproken over 
het onderzoek "De Marsroute, naar een gewenste Brand Essence': welke is uitgevoerd in opdracht van het 
hoofdbestuur van de VVD. 

De LPC bestond per 31 december 2001uit de volgende personen: 
Mevr. S.MA.J. den Ouden-Huijgen, voorzitter, W.B. Groen, vice-voorzitter, mevrouw P.H. Ginjaar, 
campagneleider, mevrouw M.J.A. Smit, secretaris, P.R. Groenestein, KC-Den Bosch, G.H. Koeken, KC
Tilburg, A. op de Weegh, KC-Gelderland, S. Stegweg, KC-Rotterdam, D. Cassuto, KC-Den Haag, B. 
Carpentier Alting, KC-Leiden, J. Pierhagen, KC-Dordrecht, mevrouw D. Toonen , KC-Amsterdam, mevr. 
G. Baijards-van der Laan, KC-Den Helder, M. Bitter KC-Haarlem, mevr. C. Schönknecht, KC-Zeeland, 
mevrouw M. Bloemendaal, KC-Utrecht, G. Jaarsma, KC-Friesland, mevrouw H. van Betten-Kooistra, 
KC-Overijsse~ mevr. A.I. Sijpkens-Luij*ns, mevrouw M.J. Lubbers, KC-Drenthe, M.W. Geu*s, KC
Limburg, K Jongejan, KC-Flevoland. 

Adviseurs waren: 
A.W. Dijk, Bestuurdersvereniging, mevr. H. Veling-Koetsier, Organisatie Vrouwen in de VVD, mevrouw 
B.M. de Vries, Tweede-Kamerfractie, G. Rensink, Voorlichting Tweede-Kamerfractie, E.G. Slinger, 
Voorlichting Europese fractie en mevrouw D. Valkink,JOVD. 

3.2 Internet 
Reeds in 1999 werken de VVD-fracties van Tweede Kamer, Eerste Kamer, Europees Parlement en de 
partijorganisatie samen aan een goede presentatie van de VVD op het internet. Dit resulteerde begin 2000 
in een nieuwe site. In 2001 is hard gewerkt om de internetsite te verbeteren. Nieuwe onderdelen zoals 'De 
actuele vraag' en 'De stelling van de maand' werden toegevoegd. Tevens werd besloten de site te 
moderniseren en verder te optimaliseren. Dit heeft geresulteerd in een geheel vernieuwde site, die eind 
december 2001 in testfase gereed was, om vervolgens begin januari 2002 online te worden geplaatst. 

De vernieuwde site is sneller, beter en mooier dan de voorloper. Wel zijn de oude, vertrouwde onderdelen 
gehandhaafd, zoals bijvoorbeeld nieuwsberichten, de zogenaamde Nieuwsdienst, een actuele agenda, 
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verkiezingsprogramma's, informatie over politici, de mogelijkheid om lid te worden en een 
cursusoverzicht Daarnaast is een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd, waaronder een reactieformulier 
en een aanmeldformulier voor een telefonisch spreekuur met een Kamerlid. Een deel van de vernieuwde 
site is geheel gewijd aan de verkiezingen van 2002. Op dit deel is onder andere een videodagboek te 
vinden, waar tijdens de campagneperiode in 2002 verslagen in beeld en geluid kunnen worden geplaatst 
van werkbezoeken en bijeenkomsten. 

Bij de realisatie van de site is rekening gehouden met de toekomst. De techniek is erop ingericht om op de 
site op termijn verder uit te bouwen met onder andere community-achtige toepassingen en zodoende 
direct contact te kunnen krijgen met kiezers, leden en belangstellenden. 

3.3. Politiek!/ Vrijheid en Democratie. 
Er zijn 4 nummers van Politiek verschenen in 2001, te weten in de maanden februari, mei, september en 
november. In Politiek! was het katern Vrijheid en Democratie opgenomen, dat in mei voor het laatst 
verscheen onder verantwoordelijkheid van Reny Dijkman, aangezien haar werkzaamheden beëindigde en 
met pre-pensioen ging. Zij nam afscheid in de 54•te JAV te Noordwijkerhout op 11 mei 2001. 

In september/ oktober werd er in opdracht van het hoofdbestuur een enquête gehouden door het bureau 
INTERVIEW /NSS onder 300 leden. Het doel van de evaluatie was te meten of de formule en 
verandering van het (partij) blad door de lezers als succesvol werd ervaren. Het hoofdbestuur was 
verheugd te vernemen dat 84% van de leden het blad (goed) leest en waardeert met een gemiddeld 
rapportcijfer van 7,2. Conclusie was dat 87% van de leden het blad graag wil blijven ontvangen en dat de 
verschijningsfrequentie van eens per kwartaal als voldoende wordt gevonden. De enquête werd vastgelegd 
in een uitgebreide rapportage aan het hoofdbestuur van 30 oktober 2001. 

Tenslotte dient vermelding dat in oktober er een speciale uitgave van Politiek! verscheen met daarin de 
tekst opgenomen van het ontwerp-verkiezingsprogramma. Dit nummer viel de dag na de perspresentatie 
van het programma op de deurmat van alle leden. 

3.4 Thorbeckehuis Nieuws 
In de negende jaargang van het Thorbeckehuis Nieuws verschenen in 2001 totaal 5 nummers. Met 
nummer 69 ( 2 mei 2001) werd de notitie "De VVD als lokalo" meegezonden en met nummer 71 (29 
september 2001) de notitie ''Wethouder buiten de raad". 

3.5. Permanente profilering 
De VVD is elke dag van de partij. Onze politici zetten met grote regelmaat op heldere, duidelijke wijze de 
VVD-standpunten uiteen. Bijvoorbeeld tijdens openbare politieke bijeenkomsten, waardoor (direct of via 
de media) contact plaatsheeft met het kader, de achterban van de partij en andere politiek 
geïnteresseerden. 

In het jaar 2001 zijn in het hele land met grote regelmaat bijeenkomsten georganiseerd met VVD-politici. 
Het betreft de spreekbeurten, themadagen, politieke avonden, inhoudelijke discussies en congressen met 
fractievoorzitter Tweede-Kamer, bewindspersonen, Tweede-Kamerleden en Europarlementariërs. 

De doelstelling is om de georganiseerde activiteiten aantrekkelijker en laagdrempelig te maken voor 
kiezers en specifieke doelgroepen. Activiteiten dienen meer en meer professioneel van opzet en extern 
gericht te zijn, op de (liberale) kiezer. Naast het uitnodigen van de eigen leden worden ook zoveel mogelijk 
geïnteresseerde belangengroepen en potentiële leden uitgenodigd. 

• Spreekbeurten Kamerleden 
In 2001 zijn in totaal ongeveer 300 bijeenkomsten met landelijke politici georganiseerd. Gemiddeld 
genomen zijn in iedere Kamercentrale ongeveer 14 bijeenkomsten georganiseerd. Logischerwijs hebben de 
grotere Kamercentrales verhoudingsgewijs meer bijeenkomsten georganiseerd. 
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De Tweede-Kamerleden mevrouw E.G. Terpstra, de heer H.GJ. Kamp, de heer ir. P.H. Hofstra en 
mevrouw drs. W.C.G. Voûte-Droste zijn het meest het land in getrokken om spreekbeurten te verzorgen. 

Uiteraard hebben de politici ook regelmatig voor diverse externe organisaties gesproken. 

• Bijeenkomsten met fractievoo'iftter Tweede-Kamer en bewindspersonen 
In het kader van "de toer van Hans Dijkstal" langs alle Kamercentrales hebben in het afgelopen jaar 5 
bijeenkomsten plaatsgehad, telkens in nauwe samenwerking met een kamercentrale georganiseerd. In 2001 
hebben dergelijke bijeenkomsten plaatsgehad in Tilburg, Utrecht, Groningen, Drenthe en Amsterdam. 
Het betrof professionele bijeenkomsten met een afwisselend programma. Naast Hans Dijkstal hebben ook 
bewindspersonen, een grote delegatie Tweede-Kamerleden en lokale en regionale politici hun 
medewerking aan deze bijeenkomsten verleend. 

De bijeenkomsten zijn keer op keer druk bezochte activiteiten geweest. Maar liefst 250 tot 350 bezoekers 
hebben per bijeenkomst acte de presence gegeven. Ondanks het groot aantal aanwezige leden waren toch 
ook enkele nieuwe gezichten, potentiële leden, te zien. Potentiële leden zijn benaderd door middel van een 
officiële uitnodiging en het plaatsen van advertenties in de lokale kranten. 

Een andere belangrijke doelstelling is het genereren van media-aandacht. De mogelijkheid om op een 
grote partijbijeenkomst nieuws te maken moet nog meer worden uitgebuit. Hieraan moet door het 
partijbureau en de politici nog meer aandacht worden besteed. Uitgangspunt om ook heel actief de lokale 
en regionale media uit te nodigen, heeft elke keer een hoge prioriteit gehad. 

• Bfj'eenkomsten met bewindspersonen 
Bijeenkomsten met bewindspersonen werden door Kamercentrale en partijbureau geïnitieerd en 
gecoördineerd. Verzoeken van afdelingen zijn in eerste instantie besproken in KC-verband. De spreiding 
van dergelijke bijeenkomsten, organisatorische uitgangspunten en het extern gericht zijn van de 
bijeenkomsten zijn van belang. 

De bewindslieden hebben met grote regelmaat in het land gesproken. Ongeveer 35 maal waren zij in den 
lande te vinden. Hierin zijn niet die bijeenkomsten meegerekend waarbij de bewindslieden hebben 
gesproken tijdens de politieke avonden van "de toer van Hans Dijkstal", themadagen of bijeenkomsten 
van externe organisaties. 

• Bfj'eenkomsten in het kader van de gemeentelijke herindeling 
In het najaar zijn in de diverse provincies gemeentelijke herindelingen gehouden. De betreffende 
gemeenten vallen binnen de kamercentrales Utrecht, Gelderland, Haarlem, Den Haag en Den Helder. 

In het hoofdbestuur is besloten om de betreffende afdelingen in hun (herindelings-) campagne te 
ondersteunen. Het ging hierbij om de inzet van fractievoorzitter Tweede-Kamer en bewindspersonen 
tijdens bijeenkomsten in de regio. In totaal zijn ongeveer 5 bijeenkomsten georganiseerd. 

3.6. Ledenwerving en -behoud 
Ledenwerving en ledenbehoud zijn van groot belang, dat besef leeft al jarenlang. Op verschillende 
manieren wordt hiervoor aandacht gevraagd bij het VVD-kader en vrijwilligers in het hele land. Daarnaast 
is ledenbehoud een een belangrijk punt van aandacht van de ledenadministratie. Wanneer iemand het 
lidmaatschap opzegt, wordt geprobeerd deze persoon als lid te behouden door hem bijvoorbeeld op het 
landelijk lidmaatschap te wijzen en door brieven met inhoudelijke vragen ter beantwoording door te 
zenden naar de Tweede-Kamerfractie. 

• Direct mail: folders en einddaarskaarten 
In aansluiting op de direct mail-acties van 2000 zijn ook in 2001 brieven naar potentiële leden gezonden, 
maar in kleinere hoeveelheden. 
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Het jaar is afgesloten met een eindejaarsactie. In totaal zijn 25.000 kaarten verspreid in het hele land. Doel 
van deze actie was behalve ledenwerving, ook het werven van fondsen ten behoeve van de campagne. 

• Nieuwe-Ledendagen 
Dit jaar werd twee keer een Nieuwe-Ledendag georganiseerd, een gezamenlijk project van fractie en 
secretariaat. Nieuwe VVD-leden - in sommige gevallen met degenen die hen hadden aangemeld -werden 
uitgenodigd voor een kijkje achter de schermen in Den Haag. Zowel op 28 mei als op 19 november werd 
aan ruim 200 leden een leuk, informatief programma geboden. Er was zeer veel animo voor deze dagen en 
de reacties waren zeer positief. 

• Leden ontmoeten leden 
Nieuw in 2001 waren de zogenaamde 'Leden ontmoeten leden'-dagen, bijeenkomsten waarbij partijleden, 
fractieleden en bestuursleden elkaar in een ongedwongen sfeer konden ontmoeten. Ook dit was een co
productie van Tweede-Kamerfractie en algemeen secretariaat. Op 5 oktober, 2 november en 7 december 
werden een groep van ongeveer 50 personen ontvangen bij de fractie, waar een presentatie en inhoudelijke 
discussie op het programma stond. De middag werd doorgebracht op het algemeen secretariaat, voor een 
interactief programma en een gesprek met een lid van het hoofdbestuur. 

• Zendtijd politieke partyen 
De zendtijd voor politieke partijen werd ook dit jaar benut voor het uitzenden van een ledenwerfspot. Een 
nieuwe spot is ontwikkeld, die sinds medio 2001 wordt uitgezonden. De kijker wordt opgeroepen zich 
telefonisch of via de site aan te melden als lid. Het uitzenden van de spot levert telkens een aantalleden en 
belangstellenden op. De invulling van de radiozendtijd werd overgelaten aan de Tweede-Kamerfractie. 
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4.1. Jongerenbeleid 

4.1.1. CLJ 
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De commissie liberaal jongerenbeleid (CLJ) is de opvolger van de landelijke commissie jongerenbeleid 
(LCJ). De CLJ valt sinds 1 januari 2000 onder de verantwoordelijkheid van hetJOVD-hoofdbestuur. Voor 
een verslag van de samenstelling en werkwijze van de CLJ wordt verwezen naar het jaarverslag van de 
JOVD. 

4.1.2. Geschillencommissie JOVD-VVD 
De geschillencommissie JOVD-VVD is ingesteld per 1 juli 2000. De geschillencommissie JOVD-VVD is 
in 2001 niet bijeengekomen; er zijn geen besluiten genomen. De geschillencommissie bestond in 2001 uit 
de volgende personen: E.R.M. Balemans (voorzitter), drs. V.C. Janssen (ambtelijk secretaris), C.Jetten (lid, 
JOVD), M. van der Schaaff (lid,JOVD), ir. F. van Dalen (lid, VVD), mevrouw drs. O.F. Scheidel (lid, 
VVD), R. Moester (plv.lid,JOVD), E.A.H. van der Biezen (plv.lid, VVD). 

4.1.3. Samenwerking JOVD-VVD 
Vanaf 1 januari 2000 is de JOVD de jongerenorganisatie van de VVD. In de samenwerking tussen beide 
organisaties is dan ook een intensivering waarneembaar. Deze uitte zich onder andere in het over en weer 
bijwonen van (hoofdbestuurs-)vergaderingen, het gezamenlijk benaderen van leden van JOVD en VVD 
en het deelnemen aan cursussen. 

4.1.4. Activiteiten 
Op 10 november 2001 organiseerde de JOVD in samenwerking met de VVD de liberale jongerendag in 
de Sonesta-koepd te Amsterdam. Onderwerp van gesprek was het ontwerp-verkiezingsprogramma van de 
VVD en het Politieke Kernpuntenprogramma van de JOVD. Aan de dag verleenden onder andere dr. P. 
Korteweg (voorzitter commissie verkiezingsprogramma), H.F. Dijkstal (voorzitter VVD-Tweede
Kamerfractie, drs. H.B. Eenhoorn (partijvoorzitter VVD), R.F. Weide (vice-voorzitter JOVD) en 
mevrouw A. Jorritsma-Lebbink (vice-minister-president) hun medewerking. In verschillende werkgroepen 
konden deelnemers spreken over onderwerpen als 'de generatiekloof', 'hoger onderwijs', 'liberalisme in de 
21e eeuw' en 'toekomst van de sociale zekerheid.' Aan de dag namen ruim 100 jongeren deel. 

4.2. Organisatie V rouwen in de VVD 
Het Landelijk bestuur heeft in het verslagjaar tienmaal vergaderd. Bij deze vergaderingen waren veelal de 
adviseur van het Hoofdbestuur alsmede leden van de 2e Kamer fractie aanwezig. In 2001 zijn twee leden 
van het Landelijk Bestuur en een lid van de Adviesraad regelmatig in overleg geweest met het 
Hoofdbestuur over het opzetten van de Liberaal Vrouwennetwerk en de intergratie hiervan in de partij. 
Dit heeft geresulteerd in een conceptconvenant "op weg naar een Liberaal Vrouwen Netwerk" met een 
bijbehorende toelichting, een protocol voor de overgangstijd en een tijdspad. 

De voorzitter of haar plaatsvervangster nam deel aan de vergaderingen van het Hoofdbestuur, het POK
overleg en van de Partijraad. De leden van het Landelijk Bestuur bezochten bijeenkomsten van andere 
vrouwenorganisaties. De Organisatie is vertegenwoordigd in de Nederlandse Vrouwenraad (NVR), NVR
International, de Vrouwen Alliantie, VeelZIJdigheid in de Politiek en in het Politiek Vrouwen Overleg 
(PVO), een samenwerkingsorgaan van PvdA , VVD, CDA, Groen Links en D'66. 
Er worden contacten onderhouden met E-Quality, het Instituut voor Gender en Etniciteit. 
Eveneens is gehoor gegeven aan uitnodigingen van andere politieke partijen en de JOVD alsmede de JAV, 
de BAV en het jaarlijkse congres van de VVD-Bestuurdersvereniging. 

De Margreet Kampspeld is toegekend aan twee vrouwen, die zich op bijzondere wijze hebben ingezet 
voor de Organisatie: Mw. Drs. M. Bierstee en Mw. G. Amoureus. 
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In maart 2001 werd het jaarlijkse 2-daagse congres gehouden met als thema Jeugdbeleid: Normen Waard!, 
Het congres werd zoals gewoonlijk druk bezocht Op de vrijdagavond werd o.a. een inleiding verzorgd 
door de Minister van Justitie, mr. B. Korthals. Door middel van een paneldiscussie op de 2e dag is zowel 
aan de strafrechtelijke als aan de sociale aspecten aandacht besteed. Uit de uitkomsten van het congres zijn 
aanbevelingen opgesteld en aan de Minister van Justitie gezonden. Er zijn uit alle geledingen reacties op 
het onderwerp ontvangen. 
Tijdens de JAV is door de Vrouwen VVD een deelsessie gehouden met als thema 
"De Jonge vrouwelijke ondernemer" met als sprekers de Zakenvrouw van het jaar 2001 mevr. S. 
Kwekkeboom en mevr. mr. B. de Vries, lid 2e Kamerfractie VVD. 
In oktober 2001 vond een themabijeenkomst plaats over de (Vrouwen in de) WAO. Er bestond veel 
belangstelling voor dit onderwerp met name van jonge vrouwen. 
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, drs. H. Hoogervorst, verzorgde een inleiding 
en beantwoordde de vele vragen. In het panel zaten personen uit de verschillende gremia van de 
maatschappij zoals de voorzitter van de FNV V rouwen bond, een werkgever, een jonge, hoog opgeleide, 
vrouw in de WAO en een verzekeringsarts. Dagvoorzitter was mevr. E. Terpstra. Aan het einde van de 
bijeenkomst zijn een aantal aanbevelingen opgesteld en aan de Staatssecretaris gezonden. 
De Organisatie heeft in november 2001 de platformdag van de Nederlandse Vrouwenraad georganiseerd 
met als onderwerp" De toekomst van het gezondheidsstelsel in Nederland" 
De voorzitter van de Organisatie was daarbij de dagvoorzitter. 

Van 6 t/ m 16 maart werd in N ew Y ork op het Hoofdkwartier van de Verenigde Na ties de 4S•te zitting van 
de Commission on the Status ofWomen gehouden. De voorzitter en politiek secretaris van de Organisatie 
Vrouwen in de VVD hebben de laatste week bijgewoond. 
Belangrijke thema's van deze zitting waren 
1. Vrouwen, meisjes (the girl child) en HIV/ AIDS, 2. Gender en alle vormen van discriminatie. Het thema 
racisme speelde ook een belangrijke rol; de zitting was tevens een voorbereiding op de grote 
Wereldconferentie over racisme later in 2001 in Durban. 

De Adviesraad van de Organisatie vergaderde in het verslagjaar tweemaal. Het belangrijkste agendapunt 
was het vormen van een Liberaal Vrouwennetwerk. De heer M. G. Harhers heeft vanuit het 
Hoofdbestuur de plannen toegelicht. 
Tijdens deze vergaderingen zijn tevens actuele politieke ontwikkelingen behandeld, Daarvoor werden 
leden van de VVD Tweede Kamerfractie uitgenodigd. 
Vanuit het Hoofdbestuur was de adviseur aanwezig. 

De Organisatie heeft ook in 2001 weer vier maal de Liberale Vrouw uitgebracht. 

Op 1 januari 2001 was de samenstelling van het landelf;ïe bestuur: 
mevr. W.C.M. Hessing, voorzitter; mevr. ].A.E. van Olm-Koenen, vice-voorzitter, hoofdredacteur 
Liberale Vrouw, vertegenwoordigster bij de NVR, tevens adviserend lid van de LCO; mevr. P.J. Band
Hunteman, algemeen secretaris, mevr. A.C. Volder-van Hulst, penningmeester, mevr. drs. R. Hoekstra
Hinze, secretaris politiek, mevr. H. Veling-Koetsier, secretaris congres, lid LPC. 
Het Landelijk Bestuur wordt ondersteund door de bureausecretaresse mevr. L. Trompet-Wolters. 
In het verslagjaar is afscheid genomen van mevr. W.J.M. Bregman-Kaaks als adviseur van het 
Hoofdbestuur. Zij is opgevolgd door mevr. mr. M.E. Tsoutsanis-v.d. Koogh. 

Voor een uitgebreid jaarverslag verwijzen wij u graag naar het afzonderlijk jaarverslag van de Organisatie 
Vrouwen in de VVD dat aan te vragen is bij het secretariaat. 

4.3. Ouderenbeleid 
Om het VVD-beleid met betrekking tot ouderenvraagstukken op een heldere maar eigentijdse manier 
vorm te geven en uit te dragen heeft de initiatiefgroep ouderenbeleid het afgelopen jaar de notitie 
"Participerende senioren in een waarde(n)vol seniorenbeleid " doen verschijnen. Gepleit wordt voor een 
integraal beleid voor senioren zonder leeftijddiscrimina tie. Het is tevens een herziening van de VVD
notitie 'Waardevol Ouderenbeleid". Gesteund door de leden van de Staten-Generaal, de Europese fractie 
en de VVD-partijcommissies is de nieuwe notitie opgesteld en aan de VVD in al zijn geledingen 
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aangeboden als een discussienota. Vervolgens is er een 10-punten plan opgesteld dat breed verspreid is en 
ingezet kan worden bij de komende verkiezingen op alle bestuurlijke niveau's binnen de partij. 

De initiatiefgroep ouderen beleid heeft in 2001 via de coördinatoren seniorenbeleid vanuit de Provinciale 
Staten-fracties en hun netwerken het seniorenbeleid verder versterkt. De nota "participerende senioren in 
een waarde(n)vol seniorenbeleid " is uitgebreid bediscussieerd in deze netwerkbijeenkomsten. De nota 
wordt breed ondersteund en uitgedragen. De wenselijkheid van de werkzaamheden, de werkwijze en de 
resultaten van de initiatiefgroep zijn door middel van een enquête onder de Provinciale Staten-fracties 
bevestigd en vervolgens in een gezamenlijke vergadering nader geëvalueerd. Conform de hieruit 
voortvloeiende conclusies en aanbevelingen continueert de initiatiefgroep haar inspanningen voor een 
landelijke seniorenbeleid en het uitdragen van het politieke beleid van de VVD. 

In het afgelopen jaar heeft de Initiatiefgroep Ouderenbeleid op 14 juni en 15 november 2001 gezamenlijk 
met de provinciale coördinatoren en hun netwerken seniorenbeleid vergaderd De gezamenlijke 
vergaderingen stonden in het licht van de actualisering van de nota "Participerende senioren in een 
waarde(n)vol seniorenbeleid" en de discussiepunten die daaruit voortvloeiden. Zowel het Eerste Kamerlid 
Paula Swenker als deTweede-Kamerleden Erica Terpstra, StefBlok, Anke van Bierek en Bibi de Vries 
namen deel aan deze discussies en spraken tijdens deze vergaderingen over o.a. de stelselherziening 
AWBZ en andere actuele onderwerpen. 

Ook in het jaar 2001 was de VVD op de Ouderenbeurs te Utrecht met een stand vertegenwoordigd. 
Dankzij de vele vrijwilligers was dit weer een succes. Naast deze stand vonden er tevens twee debatten 
plaats waaraan de enkele leden van de Tweede-Kamerfractie deelnamen. 
Halverwege dit jaar nam de interim voorzitterMiep Bregman-Kaaks afscheid van het hoofdbestuur en 
legde elientengevolge haar functie neer. Cock Huigen-van Boven nam haar functie over en zal aftreden in 
mei 2002. 

4.4. Commissies ad hoc 
• Commissie Tweede Kamer 
In zijn vergadering van 4 september 2000 benoemde het hoofdbestuur de volgende personen tot lid van 
de Commissie Tweede Kamer 2002: 
• J. Kamminga (voorzitter) 
• Drs. E. Asscher 
• P. Blauw 
• Mevrouw W.H. Huijbregts-Schiedon 
• Mevrouw ir. J.M. Leemhuis-Stout 
• Drs. M. Rutte 
Als secretaris van de commissie trad mevrouw mr. R. Heerema, bestuursassistent bestuurszaken op. 

De commissie bracht advies uit aan het hoofdbestuur in de vergaderingen van 13 en 20 oktober 2001 

• Commissie Verkieifngsprogramma 2002-2006 
Het hoofdbestuur heeft in zijn vergadering van 4 september 2000 de VVD Tweede Kamer 
verkiezingsprogrammacommissie 2002-2006 benoemd. De samenstelling van de Commissie is als volgt: 
• dr. P. Korteweg (vz.) 
• drs. J.B. Goring 
• drs. E. Haaksman 
• mevrouw prof. dr. Mr. E.M. Kneppers-Heijnert 
• mevrouw mr. S.E. Korthuis 
• mr. M. Patijn 
• drs. T. Zwart 
• drs. A.P. Visser 
Als ambtelijk secretaris van de commissie trad mr. G.O.H. Meijer, assistent politiek op. 

De commissie presenteerde het concept-verkiezingsprogramma in de hoofdbestuursvergadering van 24 
september. De lancering vond plaats tijdens een persconferentie in Nieuwspoort op 16 oktober 2001. 
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• Commissie Eerste Kamer 2003-2007 
Het hoofdbestuur heeft in zijn vergadering van 24 september de commissie Eerste Kamer benoemd. De 
samenstelling van de commissie is als volgt: 
De heer ir. D. Luteijn (vz) 
De heer mr. G.H.N.L. van Woerkom 
Mevrouw A. van Leeuwen-Gijsberts 
De heer J .A. van Graafeiland 
Mevrouw E. Tuijnman 
Als ambtelijk secretaris van de commissie trad mevrouw C.C.M .. de Kok . cursuscoördinatrice Opleiding 
en training op. 

In hoofdf!fnen luidde de opdracht aan de commissie: 
Zoek bij de selectie van kandidaten en overeenkomstig de profielschets van het hoofdbestuur, een balans 
tussen het continueren van ervaring en vernieuwing in de fractie en ga daarbij uit van ongeveer 10-15 
sterke nieuwe kandidaten die inzetbaar zijn om het natuurlijk verloop te kunnen opvullen, alsmede bij 
zowel een gunstig als een minder gunstig verkiezingsresultaat plaatsen op de lijst te kunnen vervullen. 

• Commissie Versterking autonomie gemeenten 
Het voornemen tot het instellen van deze commissie is tijdens de Partijraad van 17 november bekend 
gemaakt. In zijn vergadering van 12 november 2001 heeft het hoofdbestuur de ad hoc commissie 
benoemd: 

Mevrouw drs. L.E.J. Engering-Aarts (vz) 
Mevrouw N.H. van den Broek-Laman Trip 
De heer prof. dr. L. Van Leeuwen 
De heer drs. J.M. Staatsen 
Mevrouw H. Huijbregts-Schiedon 
De heer dr. T. Zwart 
De heer J. Verhagen 
Mevrouw mr. M. Mathijsen-Schilperoort 
De heer mr. J.C.G. Wiebenga (corresponderend lid) 
Als ambtelijk secretaris van de commissie trad de heer E. van der Haar op (vrijwillige basis) 

Opdracht 
Naar aanleiding van het voorstel in het ontwerp-verkiezingsprogramma om te komen tot de afschaffmg 
van de OZB, heeft de commissie de opdracht gekregen om aanbevelingen te doen over de versterking van 
de autonomie van de gemeenten. De commissie diende uiterlijk in de Buitengewone Algemene 
vergadering in januari met haar aanbevelingen te komen. 

• Commissie Toekomstvisie 
In zijn vergadering van 22 oktober stelde het hoofdbestuur een startnotitie en opdrachtbeschrijving vast 
voor de commisie toekomstvisie. De basis voor de commissie Toekomstvisie is het ontwikkelen van een 
lange termijn visie over de organisatie en inrichting van de partij in de veranderende wereld voor politieke 
partijen. De focus richt zich op de volgende hoofdlijnen: 

Betrokkenheid achterban en invulling van het grijze gebied tussen de leden en de stemmer 
Kader (waar hebben we mensen voor nodig) 
Bestuurlijk model, formele opzet 
Ideeënvorming, presentatie en politieke meningsvorming 
Vertaling en beïnvloeding van en door exogene factoren 

De invulling van de commissie zal in 2002 plaatsvinden. De commissie staat onder voorzitterschap van de 
heer M.G.J. Harbers, vice-voorzitter VVD, als ambtelijk secretaris treedt de heer drs. V.C. Janssen, 
bestuursassistent Opleiding en training op. De commissie dient in 2003 te rapporteren. 
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HOOFDSTUK 5: OVERIGE JAARVERSLAGEN 

5.1. VVD-fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

• S amenstellingjractie: 
Bij aanvang van het verslagjaar is de samenstelling van de fractie (38 leden) als volgt: 
H.F.Dijkstal, mr.drs.W.C.van Baaien, E.R.M.Balemans, drs.S.A.Blok, W.I.I.van Beek,J.D.Blaauw, 
dr.O.Cherribi, C.G.A.Cornielje, mevr.mr.A.M.van Blerck-Woerdman, M. van den Doel, 
mevr. M.J.Essers, J.M.Geluk, ing.E.L.P.Hessing, ir. P.H.Hofstra, H.G.J.Kamp, drs. J.H.Klein Malekamp 
mr. R.Luchtenveld, mevr. E.Meijer, mr.drs.A. Nicolaï, mr.J.M.L.Niederer, G.J.Oplaat, mevr.F.Örgü, 
mr.F.H.J.Passtoors, mr.MPatijn, mevr.mr.P.Remak,J.Rijpstra, mevr.J.F.Snijder-Hazelhoff, A.H.de Swart, 
mevr. E.G.Terpstra, drs.M.W.Ch.Udo, mr.A.J.te Veldhuis, mevr. drs.P.J.L.Verbugt, mr.O.P.G.Vos, 
mevr.drs.W.C.G.Voûte-Droste, mevr.mr.B.M.de Vries, mr.drs.F.H.H.Weekers, drs.F.W.Weisglas, 
G.Wilders. 

Op 1 mei 2001 verlaat de heer mr.MPatijn de fractie voor een functie in Brussel In zijn opvolging is 
voorzien door de beëdiging van de heer drs.E.P.van Splunter op 3 april2001. 

De samenstelling van het fractiebestuur is ongewijzigd: 
H.F.Dijkstal (voorzitter), C.G.A.Cornielje (vice-voorzitter), drs.F.W.Weisglas (secretaris), 
mevr. drs. W. C. G.Voûte-Droste (penningmeester), J .Rijpstra (secretaris-personeel), mevr.mr.B.M.de Vries 
(lid, belast met de contacten met partijgeledingen). 

• Vergaderingen: 
Het fractiebestuur vergadert iedere maandagochtend. 
Het clustercoördinatorenoverleg vergadert iedere maandagochtend met het fractiebestuur. 
Op de woensdagmiddagen komt de fractie bijeen voor een themavergadering. 
Het laatste weekend van het zomerreces komt de fractie met een aantal medewerkers traditiegetrouw 
bijeen voor een vergaderweekend'. De bewindslieden, partijvoorzitter, voorzitter Eerste
Kamerfractie en Eurofractie voegen zich daar op zaterdag bij. 

• Diversen: 
Als vervolg van de ledenwerfactie van de partij ontvangt de fractie nieuwe partijleden en degene die 
hen heeft aangebracht tijdens twee nieuwe-leden-dagen op 28 mei en 19 november. Iedere 
bijeenkomst wordt bezocht door 250 mensen. Het programma van de middag is alsvolgt: 
inhoudelijke discussies, rondleidingen, een video van de fractiewerkwijze en toespraak van de 
fractievoorzitter. Afsluitend een informele borrel met fractieleden. 
In het tweede deel van het jaar start de fractie, in samenwerking met de partij een leden-onmoeten
leden-programma. Doel is dat partijleden,fractieleden en HB-leden elkaar ontmoeten en de 
gelegenheid hebben met elkaar in discussie te gaan. Het ochtendgedeelte verzorgt de fractie, het 
middaggedeelte de partij. De bijeenkomsten zijn gehouden op 5 oktober, 2 november en 7 december. 
Per keer zijn 40/50 mensen ontvangen. 
Op de Algemene Ledenvergadering op 11/12 mei 2001 in Noordwijk presenteert de fractie zich in 
een eigen stand met politieke informatie. 
Tijdens de Carrièrebeurs overheid op 30/31 maart 2001 presenteren fractie en partij zich samen. 
De fractie ontvangt in het verslagjaar 39 groepen. Hier is het aantal groepen dat wordt ontvangen 
door individuele fractieleden niet inbegrepen. 
De fractie ontvangt in dit verslagjaar 1370 brieven. Ook hier zijn de rechtstreeks aan de leden 
verzonden brieven niet bij in begrepen Zowel de fractie als de fractieleden ontvangt een enorm aantal 
e-mails. 
De diverse vergaderingen van partijcommissies, themabijeenkomsten en congressen van de partij 
worden door fractieleden bijgewoond. 
De gesprekken met belangenorganisaties en bedrijven worden gecontinueerd via gesprekken in de 
Kamer of bezoeken ter plaatse. 
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5.2. VVD Europese fractie 
• Samenstelling 
De VVD Eurofractie bestaat uitJan Kees Wiebenga, Elly Plooij-van Gors el, Jan Mulder, J ules Maaten, 
Marieke Sanders-ten Holte en Toine Manders. 

De taakverdeling was als volgt: 
Jan Kees Wiebenga: 

Elly van Plooij-Gorsel: 

Jan Mulder: 

Jules Maaten: 

Marieke Sanders-ten Holte: 

Toine Manders 

• EWRjractie 

Ondervoorzitter van het Europees Parlement 
Commissie Justitie en Binnenlandse Zaken 
Commissie Ontwikkelingssamenwerking (plaatsvervangend) 

Commissie Industrie, Externe Handel, Onderzoek en Energie 
Ondervoorzitter Tijdelijke Commissie ECHELON 
Begrotingscommissie (plaatsvervangend) 

Begrotingscommissie 
Commissie Begrotingscontrole (plaatsvervangend) 
Commissie Landbouw (plaatsvervangend) 

Commissie Mileubeheer en Volksgezondheid 
Economische en Monetaire Commissie (plaatsvervangend) 

Commissie Cultuur, Jeugd en Onderwijs 
Commissie Rechten van de V rouw 
Commissie Regionaal Beleid, Vervoer en Toerisme 
(plaatsvervangend) 

Commissie Juridische Zaken en Interne Markt 
Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken 
(plaatsvervangend) 

De VVD leden in het Europese Parlement maken deel uit van de ELDR-fractie (Europese Liberale en 
Democratische Partij). De ELDR-fractie is derde fractie in het Europees Parlement met 52leden (11 
Britten, 8 Italianen, 8 Nederlanders, waarvan 6 van de VVD en 2 van D66, 6 Denen, 5 Belgen, 5 Finnen, 4 
Zweden, 3 Spanjaarden, een Ier en een Luxemburgse). De Ier Pat Cox fungeert als fractievoorzitter. 

• Contact met de VVD-geledingen 
De VVD-leden in het Europese Parlement rekenen het traditioneel tot hun taak intensieve betrekkingen te 
onderhouden met de VVD in al haar geledingen. Zo worden vele partijbijeenkomsten bezocht en 
woonden de Europarlementariërs per toerbeurt de vergaderingen van de Tweede Kamerfractie, van het 
Hoofdbestuur en van het POK bij. Daarnaast hebben zij zitting in een aantal Partijcommissies. In 2000 
brachtten een aantal kamercentrales en afdelingen op uitnodiging van de Eurofractie een bezoek aan het 
Europees Parlement in Brussel of Straatsburg. Ook de JOVD maakte van deze mogelijkheid gebruik. Ook 
langs een andere weg houdt de VVD-Eurofractie contact met de leden in Nederland en wel door het 
Eurocontact, de contactgroep met bestuursleden van de kamercentrales. Daarnaast doen de zes leden 
meerdere malen per jaar verslag van hun activiteiten in het Euro-katem van de VVD-Expresse. Tenslotte 
worden vindt u meer informatie over de activiteiten van de VVD-Eurofractie op het internet: www.vvd.nl 
(Euro fractie) 

• Aftluitend 
Met het oog op de toekomst moet worden opgemerkt dat het liberalisme in Europa versterking behoeft. 
Vijf van de huidige vijftien lidstaten, waaronder Duitsland en Frankrijk, zijn niet vertegenwoordigd in de 
ELDR-fractie. Toch bevindt zich in deze landen een aantal geestverwante stromingen. Werken aan de 
verbreding van de liberale groep is een belangrijke opgave voor de komende tijd. Dit geldt natuurlijk nog 
sterker met de toekomstige oostwaartse uitbreiding van de Europese Unie. 

blz 34 



c 54STEjAARVERSLAG 2001 ) 

5.3. VVD-Bestuurdersvereniging 

In 2001 werd de bestuurdersvereniging in haar ambities fors gehandicapt door een bureau dat helaas niet 
optimaal kon functioneren. De gesignaleerde problemen waren het bestuur aanleiding zich te beramen 
over de kwetsbaarheid van het bureau en mogelijke oplossingen. In de overleg met de medewerkers zal in 
de loop van 2002 een organisatieverandering worden doorgevoerd. Ondanks de problemen verscheen 
Provincie en Gemeente zonder haperingen negen keer en werd door veelleden van de advies- en 
klankbordfunctie van het bureau gebruikgemaakt. 

Begin 2001 bestond het bestuur uit navolgende personen: 
dagelfjks bestuur 
de dames drs. L.E.J. Engering-Aarts (voorzitter) en drs. A. de Widt-Nieuwenhuizen (ondervoorzitter) en 
de heren A.S. Scholten (secretaris), ir. W.G. de Raad (penningmeester) en mr. M.A.P. van Haersma Buma 
(lid) 
provinciale vertegenwoordigers 
de dames A. Bol*-Zunneberg (Overijssel), M. Brouwer-te Roller (Zeeland), mr. J.A. Hekman 
(Groningen), G. Slob-Minkerna (Zuid-Holland) en de herenJ.W. Boekhoven (Fryslan), W.J.M. Geurts 
(Limburg), Sj. Kremer (Drenthe),J.W. Lagerweij (Gelderland), ing. S.C.O. Pladet (Noord-Brabant), ing. 
A.H. Vermeer (Flevoland), F.J. Vos (Utrecht) en mr. ing. W.J.N. Waaijer (Noord-Holland) 
kwaliteitszetels 
J.S. de Regt (gemeentesecretarissen) en de heer E.H. Tagtema (waterschapsbestuurders) 
lid van advies namens het hoofdbestuur van de VVD 
mevrouw W.J.M. Bregman-Kaaks. 

Op 31 maart traden de dames Bol*, Brouwer, Hekman en Slob en de heer Waaijer af. Zij werden 
opgevolgd door respectievelijk de dames A.A.M. Conradi-Moraal, G.J. van de Velde-de Wilde en A.A. 
Waal-van Seijen en de heren drs. H. van Santen en mr. H.M. Meijdam. Nadat mevrouw Bregman het 
hoofdbestuur van de VVD en daarmee het bestuur van de VVD-Bestuurdersvereniging verliet, kwam als 
nieuwe hoofdbestuursadviseur mevrouw mr. M.E. Tsoutsanis-van der Koogh. 

De personele bezetting van het bureau bestond uit: de heer A.W. Dijk (adjunct-secretaris) en de heer 
A.G. van der Stoel (freelance projectmedewerker). 

Zoals gebruikelijk organiseerde de VVD-Bestuurdersvereniging naast regionale bijeenkomsten een aantal 
landelijke activiteiten. 
Op 31 maart was er de jaarvergadering, waarin onder andere de Leidraad VVD-gemeenteprogramma 
2002-2006 werd vastgesteld. Verder werd de door een verenigingswerkgroep opgestelde notitie "De VVD 
als 'lokalo' Negeren van lokale lijsten in de lokale arena's oflessen trekken?" gepresenteerd. De heren mr. 
R. Luchtenveld (VVD-Tweede-Kamerlid) en mr. J.C. van Hasselt (voorzitter VNG-commissie 
Rechtspositie wethouders en raadsleden) gaven informatie over actuele rechtspositionele aangelegenheden. 
De heer H.F. Dijkstal (voorzitter VVD-Tweede-Kamerfractie). 
Op 6 april was er een door het Platform jonge liberale bestuurders samen met de JOVD georganiseerde 
'An evening with ... Ed Nijpels'. 
Op 20 april was er een bijeenkomst van het Liberaal burgemeestersgezelschap P.J.Oud georganiseerde 
bijeenkomst over 'Bestuurlijke dilemma's rond fysieke veiligheid en rampenbestrijding'. Inleiders waren de 
heren J .D. Berghuis (commandant Brandweer Rotterdam) en J. Lems (commercieel directeur RISC). 
Op 11 mei was er een samen met de partijcommissie Binnenlandse Zaken georganiseerde bijeenkomst 
'Europa en de gevolgen voor decentrale overheden' plaats met als belangrijkste thema 'Good governance'. 
Inleiders waren de heren F. Hilterman (medewerker VNG), prof. dr. B. Hessel (bijzonder hoogleraar 
Europees recht en decentrale overheden Universiteit Utrecht), mr. A. Ph. Hertog (burgemeester Velsen en 
Nederlands delegatieleider Comité van de Regio's) en mr. J.G.C. Wiebenga (toen nog lid ELDR-fractie en 
ondervoorzitter Europees Parlement). 
Op 15 juni was er in Utrecht de jaarlijkse ontmoeting van gekozen en benoemde liberale 
provinciebestuurders en de VVD-leden in de Eerste Kamer de Staten-Generaal, de zogenoemde 
statendag. De heer ir. I.J. de Boer (hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat directie Utrecht) sprak over 
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de ontwikkelingen van verkeer en vervoer in de centrum van het land. 's Middags werd het Eerruneer 
verkend. 
Op 2 en 3 november was er het jaarcongres, met direct daaraan voorafgaande een aantal 
middagbijeenkomsten. Bij de Ir Lely Kring, Kring van liberale waterschapsbestuurders aangesloten bij de 
VVD spraken voorwaterschaps-en provinciebestuurders-met als thema 'Te veel water, waar laat je het?' 
-de heren ing. W. Wolthuis ( dijkgraafWaterschap Velt en Vecht), ir. J.J. de Zeeuw ( dijkgraafWaterschap 
Groot-Geestmerambacht) en mr. J.H. Ekkers (oud-burgemeester 's-Gravenzande en VVD-statenlid Zuid
Holland). Bij het Liberaal burgemeestersgezelschap P.J. Oud spraken respectievelijk de heren H.G.J. 
Kamp (VVD-Tweede-Kamerlid) over 'Een illegaal op de stoep van je gemeentehuis, wat moet je dan?' en 
W.I.I. van Beek (lid van diezelfde fractie) over 'Burgemeestersreferendum, voordracht, 
ontgrondwettelijking van de benoeming en andere actualia'. Verder was er nog een samen met de 
partijcommissie Binnenlandse Zaken georganiseerde bijeenkomst '"Meervoudig bestuur in Europa' Wat 
betekent dat voor decentrale overheden in Nederland?" met als inleiders de heren drs. G.M. de Vries 
(staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mr. J.G.C. Wiebenga (oud-VVD
delegatieleider Europees Parlement en voormalig ondervoorzitter Europees Parlement) en mr. A.Ph. 
Hertog (burgemeester Velsen en leider Nederlandse delegatie Comité van de Regio's). 
Het jaarcongres had als thema 'Veiligheid'. Op de vrijdagavond sprak de heer H.F. Dijkstal (voorzitter 
VVD-Tweede-Kamerfractie), waarna een paneldiscussie onder leiding van mevrouw A.L.E.C. van der 
Stoel (vice-voorzitter Raad voor het openbaar bestuur). Panelleden waren mevrouw E. Tuijnman 
(burgemeester Overbetuwe) en de herenJ.D. Berghuis (commandant Brandweer Rotterdam) en mr. 
M.J.E.M. Jager (commissaris van de Koningin provincie Flevoland). De zaterdagochtend werd na een 
korte huishoudelijke vergadering gevuld met workshops: 'Is meer blauw op straat de oplossing?' ingeleid 
door de heer mr. drs. S.W.Th. Huisman (burgemeester Hilvarenbeek), 'Milieu en veiligheid', ingeleid door 
de heer ir. W.G. de Raad (VVD-gedeputeerde Flevoland), 'Jeugdbeleid in het kader van onderwijs, zorg en 
criminaliteit' ingeleid door mevrouw E. Meijer-Lubbers (VVD-Tweede-Kamerlid), 'Is vrijwillige 
brandweer nog van deze tijd?' ingeleid door mevrouwT. van der Stroom-van Ewijk (burgemeester 
Heemstede), 'Fysieke veiligheid, ruimtelijke ordening en water' ingeleid door de heer mr. P.H. Schoute 
(dijkgraafDelfland), 'Handhaving en de controlefunctie van de gemeenteraad' ingeleid door de heer A.S. 
Scholten (VVD-wethouder Deventer), 'Campagne en lokalo's' ingeleid door de heer mr. J.C. van Zanen 
(VVD-wethouder Utrecht) en 'Internet in de campagne' ingeleid door de heer H. Makaske (webmaster 
VVD-Tweede-Kamerfractie). 

Op diverse momenten en in diverse vormen was er contact de fracties in de Staten-Generaal en het 
Europees Parlement alsmede met de VVD-bewindspersonen. Een aantal vertegenwoordigers van de 
VVD-Bestuurdersvereniging participeerde in partijcommissies. 
In het najaar startte een werkgroep met het opstellen van een inhoudelijke handreiking voor de 
programma's voor de provinciale-sta tenverkiezingen in 2003. Verder werd op het concept
verkiezingsprogramma voor de Tweede-Kamerverkiezing in 2002 een aantal wijzigingsvoorstellen 
ingediend. 

V oor meer informatie wordt verwezen naar het jaarverslag van de VVD-Bestuurdersvereniging over 2001. 

5.4. Liberale Internationale- Groep Nederland (LIGN) 
De Groep Nederland van de Liberale Internationale is een forum voor discussie over Europese 
aangelegenheden, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, buitenlandse hande~ defensie en andere 
actuele buitenlandse onderwerpen. In het afgelopen jaar kon de LIGN rekenen op grote belangstelling bij 
haar (internationale) activiteiten. Lezingen verzorgd door internationale topsprekers zorgden ook dit jaar 
voor volle zalen en de nodige publiciteit. 

Op dinsdag 17 april was Eurocommissaris Günter Verheugen te gast bij de LIGN. Hij sprak over de 
uitbreiding van de Europese Unie en de gevolgen daarvan voor zowel de groep van 12 kandidaat-lidstaten, 
de huidige lidstaten als de Unie zelf. Hierbij refereerde hij aan de positie van Turkije, de enige kandidaat
lidstaat waarmee nog geen onderhandelingen plaatsvinden, en de kwestie-Cyprus. 
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Onze Vlaamse collega-liberaal Annemie Neyts, President van Liberale Internationale en Minister voor Europese 
Zaken van België, hield op 22 mei een betoog over de ambities van het Belgisch voorzitterschap van de Europese 
Unie en de V er klaring van Laeken, waarin richting zou worden gegeven aan een uitgebreide Unie. 

Op maandag 15 oktober verzorgde Eurocommissaris Chris Patten, oud-partijleider van de Britse Tories, voormalig 
gouverneur van de Britse Kroonkolonie Hoog Kong, een inleiding over de externe betrekkingen van de Unie. 
Hierbij besteedde hij met nadruk aandacht aan de rol van de EU in de War against Terrorism na de aanslagen in 
N ew Y ork en Washington van 11 september 2001. 

Op woensdag 19 december opende Ehsan Turabaz het eerste LIGN After Dinoer Debate in de Tweede Kamer. 
De heer Turabaz is Afghaan van geboorte. Hij ontvluchtte zijn land na de pro-communistische staatsgreep in 1978 
en maakte vervolgens carrière in het bedrijfsleven in Nederland. Zijn inleiding richtte zich op het Afghanistan van 
na de T aliban. 

Op 24 en 25 november was LIGN-voorzitter Hans van Baalen gastspreker bij een seminar over de 
rechten van minderheden van de British Group ofLiberal International in Harpenden nabij Sint Albens. 
Tevens werd hier de grondslag gelegd voor uitwisselingen tussen de British en de Dutch Groups ofLI in 
2002. 

Het bestuur van de Groep Nederland van de Liberale Internationale bestond in 2001 uit Hans van Baalen 
(voorzitter LIGN, tevens Vice President on the Bureau ofLiberal International), Gerty Rutgers (vice
voorzitter), Eric Trinthamer (secretaris), Marc Kombrink (penningmeester), Raymond van der Meer 
(algemeen bestuurslid) en Zsolt Szabo (algemen bestuurslid). Ineke Hessing, voorzittervan de Vrouwen 
in de VVD, is als adviseur voor het International Network ofLiberal Women (INLW), toegevoegd aan 
het bestuur. In 2001 bestond de LIGN uit 277 leden. 

5.5. Partijcommissie Binnenlandse Zaken (Al) 

Algemeen: 
In het jaar 2001 kwam de partijcommissie Binnenlandse Zaken tien keer bijeen. 
De leden van de partijcommissie en de adviserende leden ervaren de samenwerking als prettig. 

Samenstelling van de commissie: 
Voorzitter: drs. W.K. Hoekzema; 
Secretaris: mevrouw mr. drs. D. de Groot; 
Leden: J.D. Berghuijs; mr. D. Bijl; mevrouw A.J. van Eekelen; mevrouw drs. L.E.J. 

Adviserende 

Engering-Aarts; drs. N. Gerzee; mr. A.Ph. Hertog; mevrouw mr. C.L. Liebregs; mevrouw 
drs. M. Molenaar; mr. K.F. Schuiling; dr. J.J. Schrijen; mr.ing. C. van Tilborg; dr. T. Zwart. 

Leden: E.R.M. Balemans; mr. R. Luchtenveld; J. Rijpstra; A.H. de Swart; mr. 
A.J. te V eldhuis; mevrouw N.H. van den Broek-Laman Trip; mevrouw prof. dr. H.M. 
Dupuis; J .J. van Heukelum; A. de Jager; drs. P .J .H.M. Luijten; mr. J. Rensema. 

Werkzaamheden van de commissie: 
De commissie heeft zich met de volgende onderwerpen beziggehouden: 

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2002; 
Europese integratie en gevolgen voor decentraal beleid en regelgeving; 
ICER-advies Europese dimensie van toezicht; 
Grondrechten in het digitale tijdperk; 
Bestuurlijke inrichting van Nederland (mede in relatie tot de Se nota Ruimtelijke Ordening); 
Gemeentelijk herindelingbeleid (kabinetsstandpunt over de rapportage Gemeenten meer dan lokaal 
bestuur van de stuurgroep Krachtige gemeenten); 
Rol en aansprakelijkheden overheid (mede n.a.v. gebeurtenissen Volendamen Enschede); 
Veiligheid (n.a.v. gebeurtenissen Enschede en Volendam); 
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Wetsvoorstel Kaderwet zelfstandige bestuursorganen; 
Mond- en klauwzeercrisis in relatie tot de problematiek van de openbare orde; 
Wetsvoorstel Dualisering gemeentebestuur; 
Constitutionele toetsing; 
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Verkenningen van de regering (Bouwstenen voor toekomstig beleid, augustus 2001); 
Ontwerpverkiezingsprogramma VVD 2002-2006; 
V erslag bijeenkomst "Europa en meervoudig bestuur" (2 november 2001, Lunteren); 
Rol en positie inspecties. 

Actuele politieke onderwerpen op het terrein van Binnenlandse Zaken 
Een vast onderdeel van de agenda van de partijcommissie is: actuele politieke onderwerpen op het terrein 
van Binnenlandse Zaken. In dat kader zijn de volgende onderwerpen besproken: 

Referendum: wijziging Grondwet en Tijdelijke Referendumwet; 
Gemeentelijke herindeling in de regio Haaglanden; 
Strafrechtelijke aansprakelijkheid overheid; 
Vermogenspositie lokale overheden; 
Wetsvoorstel bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob); 
Huwelijk Kroonprins Willem-Alexander en mevrouw Máxima Zorreguieta; 
Goedkeuring huwelijk Prins Constantijn en mevrouw Laurentien Brinkhorst; 
Ministeriële verantwoordelijkheid voor leden van het Koninklijk Huis en het aantalleden van dit Huis; 
Rol en positie Eerste Kamer; 
Inspecties; 
Wetsvoorstel inzake burgemeestersreferendum; 
Burgemeesters benoemingen; 
Commissie-Van Rijn (rechtspositie ambtenaren); 
Trendnota Arbeidszaken; 
Kabinetsstandpunt Bestuur in stedelijke gebieden; 
Werkwijze Tweede Kamer; 
Eventuele wijziging Kieswet n.a.v. kwestie-De Milliano; 
Gedogen en handhaven; 
Wijziging Kieswet ( o.a.langere openstelling stembureaus en vergoeding leden stembureaus); 
Dejuridisering; 
Positie Eerste Kamer; 
Gemeentefonds. 

Overige activiteiten van de commissie: 
De partijcommissie heeft samen met de VVD-Bestuurdersvereniging een parallelsessie over Europese 
integratie en de gevolgen voor decentraal beleid en regelgeving georganiseerd. Deze vond plaats tijdens de 
Jaarlijkse Algemene Vergadering op 11 mei te Noordwijkerhout. Sprekers waren: de heer Hilterman 
(VNG), professor Hessel (Universiteit Utrecht), de heer Wiebenga (Europees Parlement) en de heer 
Hertog (Comité van de Regio's). Deze sessie kreeg op 2 november (voorafgaand aan de jaarvergadering 
van de Bestuurdersvereniging) een vervolg. Het accent lag toen op de betrokkenheid van decentrale 
overheden bij de Europese beleidsvorming. Sprekers waren: de heer De Vries (Staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken), de heer Hertog (Comité van de Regio's) en de heer Wiebenga (Europees 
Parlement). 

Begin 2001 zijn er twee klankbordgroepen ingesteld; één over constitutionele toetsing en één over de 
bestuurlijke inrichting van Nederland. Een klankbordgroep heeft tot doel het voorbereiden van een 
standpunt over een specifiek onderwerp. Zo'n groep bestaat uit leden van de partijcommissie, leden van 
de VVD-fracties in de Eerste en Tweede Kamer. De klankbordgroep bestuurlijke inrichting van 
Nederland bestond ook nog uit twee deskundige VVD-leden van buiten de commissie en de fracties. 
Beide klankbordgroepen hebben notities opgesteld, die in de partijcommissie zijn besproken. 
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Ten behoeve van de Partijraad op 22 september 2001, die als onderwerp had: terugblik op de afgelopen 
kabinetsperiode, heeft de commissie een notitie opgesteld. 

Op 24 november 2001 vond een themadag over veiligheid plaats. De commissie Binnenlandse Zaken 
heeft daar een bijdrage aan geleverd. 

Voorts heeft de commissie 15 amendementen bij het ontwerpverkiezings-programma 2002 - 2006 
ingediend. 

5.6. Partijcommissie Justitie (A2) · 

Algemeen: 
De Partijcommissie Justitie kwam in 2001 een zestal keren bijeen; de vergaderingen werden goed bezocht. 
Ook leden van de fracties van de Staten-Generaal waren met regelmaat aanwezig. 

Samenstelling van de commissie: 
Voorzitter: Jhr. mr. A.W. Beelaerts van Blokland 
Secretaris: mr. AJ.F. de Jager 
Leden: mw. dr. M.J.M. Brand-Kooien, mr. M.J.J. van den Honert, prof. mr. B.H. ter Kuile, mr. E. 

Mijnsberge, mw. mr. M. van Paridon, mr. G.J.J. Rensink, mr. J.J.H. Suyver, mr. H.P. 
Talsma, mr. F.M. Visser 

Adviserende leden: mr.drs. A. Nicolaï, mr.J.M.L. Niederer, mr. O.P.G. Vos, mr.drs. F.H.H. Weekers, 
mw. Drs. A. Broekers- Koo~ mw. prof.dr.mr. E.M. Kneppers-Heynert, mr. J. Rensema, prof.dr. U. 
Rosenthal, 

Werkzaamheden van de commissie: 
De Commissie heeft de nodige "input" verzorgd in verband met diverse Partijactiviteiten. Zo zijn leden 
van de Commissie aanwezig geweest bij de Partijraad d.d. 22 september jl. in het kader waarvan een 
veelheid van justitiële onderwerpen op de agenda stond. Verder zijn commissieleden betrokken geweest 
bij de voorbereiding en uitvoering van de themadag 'CV eiligheid" d.d. 22 november 2001. Deze themadag 
werd door alle aanwezigen als buitengewoon instructief en nuttig gewaardeerd. Vanzelfsprekend heeft de 
Commissie ook commentaar geleverd op de bijdrage van de Tweede-Kamerfractie in verband met de 
J ustitiebegroting. 

Dit verslag is niet bedoeld om een integraal overzicht te bieden van alle onderwerpen die in 2001 in 
commissieverband aan de orde zijn geweest. Het navolgende is vermeldenswaard; 

veel aandacht is besteed aan ontwikkelingen in het strafrecht. De notitie "veelplegers"afkomstig van 
de Tweede-Kamerfractie is uitvoerig in de Commissie besproken. Daarbij is ook veel aandacht 
uitgegaan naar (het voorkomen van) jeugdcriminaliteit en preventie in het algemeen; 
er heeft discussie plaatsgevonden over de grenzen van strafrechtelijke aansprakelijkheid vande 
Overheid naar aanleiding van de Pikmeer-arresten; 
binnen de Commissie is uitvoerig van gedachten gewisseld over digitale grondrechten en de 
invloed van de digitale ontwikkelingen in het algemeen op het strafrecht en de privacy; 
als altijd, heeft de Commissie kritisch stilgestaan bij de nodige ontwikkelingen waar het betreft 
opsporingstechnieken en de rechten van de verdachte dienaangaande. O.a. DNA-onderzoek is daarbij 
de revue gepasseerd; 
voorts heeft de Commissie aandacht gegeven aan vraagstukken als "identificatieplicht" en "private 
rechtshandhaving" (de vraag of particuliere beveiligingsdiensten onder omstandigheden politietaken 
kunnen overnemen). Ter zake van ook dit onderwerp heeft de Commissie de Tweede-Kamerfractie 
geadviseerd. 

5. 7. Partijcommissie Politie (A3) 

Algemeen: In 2001 kwam de commissie negen maal bijeen. 

Samenstelling van de commissie: 
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Voorzitter: P.P.J.M. Martens 
Secretaris: Drs. G.J. Buth 
Leden: Drs. J.M. AJma 

Kamerleden: Prof. dr. Rosenthal (EK) 
mr. drs. A. Nicolaï (TK) 
mr. J .M.L. Niederer (fK) 

Mr. D. van der Bel 
KBrul 
D.G.J. Fabius 
Mr. E.R. Smits 
Mw. mr. M.Th. M. Tangel 
Mw. mr. G. van Zeben 

Tussentijdse bestuurswisseling: Bert Wijbenga heeft zijn functie als voorzitter neergelegd en is vervangen 
door Paul Martens. Vertrokken leden: Tineke Tangel heeft de partijcommissie verlaten. Nieuwe leden: 
Dick van Lingen en de heer G.J. de Graaf. 

Werkzaamheden van de commissie: 
Mensen zonder zorg; de grenzen van de politiezorg t.o.v. hulpbehoevenden; 
Miljoenennota/Politiebegroting 2002; 
Themadag Veiligheid (schoon, heel en veilig in de publieke ruimte); 
Verkiezingsprogramma landelijke verkiezingen 2002-2006 
Aangifte- en meldings bereidheid 
Openbaar vervoer en veiligheid 
CAO politie/invoering 38-urige week politie 
Aanpak recidivisten 
Winkelsluitingstijden en politieinzet 
Invoering Euro 
Toekomst partijcomissies 
Politiek signaal korpsbeheerders/hoofdcommissarissen 
Grondrecht veiligheid 

Geschreven stukken: 
Stuk voor programmaboekje themadag veiligheid: Geertjaap Buth 
Amendementen verkiezingsprogramma: Geertjaap Buth, leden partijcommissie 
Bijdrage politiebegroting 2002: Atzo Nicolaï 
Notitie over mensen zonder zorg: Eef Smits 
Bijdrage voor verkiezingsprogramma 2002-2006: leden partijcommissie 
Notitie over sociale veiligheid en openbaar vervoer: Gisèle van Zeben 
Bijdrage Partijraad 2001, terugblik kabinetsperiode: Geertjaap Buth 
De invoering van de Euro: Dick van Lingen 
Notitie grondrecht veiligheid: Uri Rosenthal 
Bijdrage aan themadag veiligheid (voorzitterschap werkgroep leefbaarheid): Paul Marteos 
Toespraak bij jaarlijkse bijeenkomst Bestuurdersvereniging over veiligheid: Paul Marteos 

5.8. Partijcommissie Buitenlandse Zaken/ 
Ontwikkelingssamenwerking (Bl) 

Samenstelling van de commissie: 
De commissie bestaat uit de volgende leden: mevrouw mr L.C. van de Perk, de heren J. Manheim 
(voorzitter), drs A.A. Koppers (secretaris),J.P. Dirkse, drs A. Geensen, mr R.H. van der Meer, mr G.P.H. 
Kreijen, drs H.H.J. Labohm, mr drs A.H.J.W. van Schijndel, drs E. Dirksen, en namens het hoofdbestuur 
heeft de heer drs F.S. Szabo zitting. Namens de V.V.D.-fracties in de Eerste en Tweede Kamer hebben 
zitting: mevrouw mr P. Remaken mevrouw F.M. Roscam Abbing-Bos en de heren ir E.L.P. Hessing, Th. 
Van den Doel,J.D.Blaauw, drs F.W. Weisglas, G.Wilders, mr drs H.van Baaien, dr W.F. van Eekelen, ing. 
L.M. de Beer en drs D.J.D. Dees. 

De belangrijkste aandachtsvelden van de adviserende leden zijn als volgt verdeeld: mevrouw van der Perk 
(Rusland), de heren Manheim (Adantische relatie, Midden-Oosten), Koppers (voormalige 
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sovjetrepublieken, OS), van der Meer (Amerika, internationaal veiligheidsbeleid), Kreijen (Midden-Oosten, 
internationaal recht), Labohm (OS, internationale economie, Europa), van Schijndel (internationaal 
veiligheidsbeleid, Europese instellingen), Dirkse (OS), Dirksen (Oost-Europa, economie, Rusland). 

Werkzaamheden van de commissie: 
De partijadviescommissie voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking heeft in 2001 
werkzaamheden verricht op de voornaamste beleidsterreinen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
en Ontwikkelingssamenwerking. Deze werkzaamheden bestonden uit het verlenen van advies, zowel 
gevraagd als ongevraagd, aan leden van de VVD-fractie in de Tweede- en Eerste Kamer, alsmede 
becommentariëring van en beraadslaging over actuele internationale ontwikkelingen. De commissie 
organiseerde maandelijks vergaderingen waarbij leden van de commissie en leden van de Staten-Generaal 
aanwezig zijn. Op ad-hoc basis vonden kleinere overleggen plaats. Eveneens vond er nadere advisering 
plaats in de vorm van het zogenaamde bilaterale overleg. 

Advisering inzake actuele politiek ontwikkelingen 
De commissie heeft in het afgelopen jaar aandacht geschonken aan verschillende actuele onderwerpen op 
het Europese continent, waaronder de uitbreiding van de EU, het gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid van de EU, de veiligheidsantwikkelingen op de Balkan, in het bijzonder die van Kosovo en 
Macedonië, en de positie van Rusland. Voor wat betreft de Amerikaanse rol in de internationale politiek 
ging de aandacht in 2001 vooral uit naar de verkiezing van president Bush tot Amerikaans president en de 
gevolgen van de terroristische aanslagen in Amerika voor de internationale verhoudingen. De aandacht 
voor de gebeurtenissen in het :Midden-Oosten betrof de internationale positie van Iran en Irak alsmede de 
verhouding Israël-Palestijnen. Voor wat betreft ontwikkelingslanden werd er in de commissie nader 
stilgestaan bij de ontwikkelingen op het Afrikaanse continent en in Indonesië, in het bijzonder de 
presidentswisseling. De meeste onderwerpen stonden ook in voorgaande jaren op de agenda van de 
comnuss1e. 

Ten behoeve van de advisering van leden van de Tweede en Eerste Kamer heeft de heer van Schijndel 
enkele korte notities geschreven over ontwikkelingen betreffende de Europese Unie. De commissie 
presenteerde een evaluatie aan de hand van de buitenlandparagraaf van het verkiezingsprogramma 1998 
ten behoeve van de Partijraad van 22 september 2001. 
Ten behoeve van de vergadering op 16 januari 2001 schreef de heer Dirksen een commentaar op de PvdA 
notitie ''De Europese Toets". Dit gebeurde mede op verzoek van de Defensiecommissie. 
In augustus 2001 presenteerde de commissie een kort commentaar op de verkiezingsparagraaf Onze 
Wereld ten behoeve van een discussie in de partij. 
In oktober 2001 schreef de heer Kreijen een notitie ("De VS hebben hun huiswerk gedaan'') over de 
volkenrechtelijke aspecten van de zelfverdediging tegen internationaal terrorisme. De notitie leidde tot een 
boeiende discussie op de commissievergadering van 16 oktober 2001 met de auteur en de aanwezige 
kamerleden. 

Verschillende werkzaamheden van de commissie nader toegelicht 
Op 16 januari 2001 hield de heer Labohm een lezing over het onderwerp de markteconomie en de 
(oorzaken van de) globalisering van de wereldeconomie, en over de drie te onderscheiden economische 
systemen in de internationale economie, dat van Japan, van de Verenigde Staten en van de EU. 

Op 20 februari 2001 debatteerde de commissie met de aanwezige fractieleden over het thema Afrika, 
omdat dit onderwerp op 14 maart 2001 in de fractie zou worden besproken. Naast de meer traditionele 
onderwerpen van de OS, zoals armoedebestrijding en ontwikkelingsvraagstukken (onderwijs, gezondheid) 
werd ook gesproken over de groeiende aandacht voor veiligheidsvraagstukken op dit continent 

Op 20 maart 2001 besprak de commissie een korte notitie van de heer van Schijndel over het thema 
Europa naar aanleiding van de commentaar geschreven door de heer Hosman van de Europa-commissie. 
Op diezelfde vergadering is door de commissie een notitie van de heer Blaauw over de Russische 
Federatie besproken en de positie van dit land in de Europese en internationale politieke verhoudingen. 
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Op 24 april 2001 was er een lezing van de ambassadeur van Cyprus de heer Euripides L. Evriviades over 
de positie van Cyprus in Europa en het verzoek tot toetreding van dit land tot de EU in het licht van de 
Turkse aanwezigheid op het eiland. Vervolgen met Na de uiteenzetting door de ambassadeur volgde in 
zijn aanwezigheid een levendige discussie,welke na zijn vertrek werd voortgezet en mede van betekenis 
was in verband met van de nog steeds van kracht zijnde motie De Hoop Scheffer-Weisglas. 

Op 15 mei 2001 hield de heer Wilders een lezing over Iran en de rol van dit land, met name met 
betrekking tot de rol van dit land in het internationale terrorisme en de productie van 
massavemietingswapens. De heer Wilders gaf ook zijn inschatting van de 'hervormingen' in binnenlandse 
politiek en media van Iran. 

Op 20 november 2001 hield de voormalig Nederlands ambassadeur bij de VN, de heer van Walsum, een 
lezing over de rol van de VN en Nederland. Hierop volgde een diepgaande discussie over de positie van 
Nederland in de VN. 

Op 12 december 2001 hield de heer Koppets een voordracht over de ontwikkelingen in Centraal-Azië, 
waarbij de nadruk lag op de situatie van mensenrechten en etnische groepen en de veiligheidssituatie in de 
reg10. 

Samenwerking met andere commissie op het werkterrein van de buitenlandse politiek 
De commissie heeft bij uitvoering van haar adviserende taken zowel op reguliere vergaderingen als 
daarbuiten intensieve contacten met de commissie Defensie en de commissie Europese Zaken. In dit 
verband schreef de heer Dirksen de eerder hierbovengenoemde notitie over de studie ''De Europese 
Toets" van de PvdA. 

Op 16 juni 2001 was de Minister van Buitenlandse Zaken de heer J .J. van Aartsen te gast bij de commissie. 
Het was een gemeenschappelijke vergadering met de commissies Defensie en Europese Zaken en vond 
plaats op uitnodiging van de commissie Buitenland. Dit bezoek was de tweede keer dat de heer van 
Aartsen met de commissie van gedachten wisselde over een breed scala van onderwerpen uit de 
internationale politiek en de positie van Nederland in de wereld. 

In juni 2001 is er overleg geweest met de commissie Europese Zaken waarbij werkafspraken zijn gemaakt 
over de samenwerking op terreinen waar overlappingen tussen beide commissies voorkomen. 

Op 6 oktober 2001 zijn verschillende leden van de commissie voorzitter danwel verslaglegger voor de 
verschillende themadiscussies op de Europa-dag van de VVD. 

De discussie en het werk van de commissie werd ook in het jaar 2001 inhoudelijk versterkt door de 
frequente bezoeken van met name de heren Hessing, van Baaien en Wilders van de Tweede Kamer 
alsmede mevrouw Roscam Abbing en de heer van Eekelen van de Eerste Kamer. 

5.9. Partijcommissie Defensie (B2) 

Algemeen: 
De commissie heeft in het verslagjaar 2001 negen maal vergaderd en wel op: 
16 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 12 juni, 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december. 
Alle vergaderingen hebben plaatsgevonden in het gebouw van de Tweede Kamer te Den Haag. 

In percentage bedraagt de aanwezigheidsfrequentie van de leden van de commissie over 2001: 76,3%. 

Samenstelling van de commissie: 
De commissie bestond in 2001 uit de volgende leden: 
R. Reitsma (vz.), mw. Drs. H. Dijkgraaf (secr.),J.F.W. van Angeren (tot maart),J.G. Blom (vanaf maart) 
W. Breeschoten, M.F.C. van Drunen (vanaf juni), G.J. Folmer, H.A. Kamman (tot 1 december 2001) mr. 
R.A.F. van de Kamp, F. van Kappen ,J.W. Ort, dr. L.R. Prevo (vanaf juni), mw. M. Waalkens. 
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Adviserende leden waren: Tweede Kamer: E.R.M. Balemans en M. van den Doel; Eerste Kamer: dr. W.F. van 
Eekelen en prof. dr. U. Rosenthal ; Hoofdbestuur. mw. E. Schippers, drs. F.Z. Szabo. 

Werkzaamheden van de commissie: 

(Gast )spn:kers: 
Inleidingen als (gast) spreker werden tijdens de commissievergaderingen gehouden door: 

drs. E.H. Wellenstein, DG E&F ministerie van Defensie, over ontwikkelingen binnen de grote 
ondersteunende informatiesystemen van defensie tegen de achtergrond van toekomstige 
ontwikkelingen (11 december) 
Mw. N. van der Sar, beleidsmedewerker TK-fractie, gaf toelichting op de verschillende 
verkiezingsprogramma's (11 december) 

Speerpunten in 2001 
Een aantal onderwerpen sprongen qua actualiteit in het verslagjaar naar voren: 

Europees defensiebeleid en de gevolgen voor de Nederlandse krijgsmacht 
De voortdurende zorg over verschillende onderdelen van het personeelsbeleid van Defensie en de 
problemen die dat met zich mee brengt 
Materieelvraagstukken 
De relatie tussen interne en externe veiligheid en de rol van de krijgsmacht daarbij (n.a.v. 11 
september) 

Daarnaast kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 
Begroting 2002 
Conceptuele uitgangspunten 
Verkiezingsprogramma 2002-2006 
Vergelijking verkiezingsprogramma's politieke partijen inzake defensie 

5.10. Partijcommissie Europese Zaken (B3) 

Algemeen: 
In 2000 is de Partijcommissie Europese Zaken acht maal bijeengekomen en twee maal met de 
partijcommissies Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking en Defensie (op 11 april en op 5 
september). 

Samenstelling van de commissie: 
Voorzitter: drs. M.A.J. Knip 
Secretaris: drs. W.T. Russchen (vanaf juni 2000) 

tot juni 2000: mw. E.J. Brandenburg 
Leden: drs. C.C.A. Beels, mr. drs. J .R. van den Bold, mw. E.J. Brandenburg (vanaf juni 2000 

wanneer zij als secretaris afttand, mr. E.H.B.M. Cremers, mw. drs. M.E. van Emden, drs. 
R.J. Goedbloed, mr. J.M.A. Hosman, drs. A.H. van der Meer, mr. P. Roscam Abbing, 
Baron mr. drs. S.E. van Tuyll van Serooskerken, drs. F.A. Wijsenbeek, drs. F.Z. Szabo 

Adviserende 
leden: mr.drs. J.C. van Baaien (vanaf februari 2000), ir E.L.P. Hessing, mr. M. Patijn (vanaf 

februari 2000), mw. drs W.C.G. Voûte-Droste, mr drs F.H.H. Weekers, mw. drs. J. de 
Blécourt-Maas (vanaf mei 2000), mw. prof.dr. H.M. Dupuis (tot februari 2000), dr W.F. 
van Eekelen, ir N.G. Ketting, mw. F.M. Roscam Abbing-Bos (vanaf september 2000,]. 
Maaten, mr. A.J.M. Manders, ir J. Mulder, mw. dr P.C. Plooij-van Gorsel, mw. drs M.J. 
Sanders-ten Holte, mr J.G.C. Wiebenga 

Werkzaamheden van de commissie: 
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Behandelde onderwerpen: 

Naast de behandeling van de Europese actualiteiten hebben de IGC institutionde hervormingen en 
uitbreiding van de Europese Unie centtaal gestaan in de werkzaamheden van de Partijcommissie in 2000. 

Vergaderingen 
Gedurende het jaar is actief deelgenomen aan de werkzaamheden van de Partijcommissie door leden en 
adviserende leden. 

In januari heeft een evaluatie van de Europese Raad van Helsinki (1 0-11 december 1999) 
plaatsgevonden en zijn de voorbereidingen voor advisering inzake de IGC verder gezet aan de hand 
van de Discussienota IGC 2000. 
In februari werd het vierde concept van deze Discussienota nader besproken evenals het Europese 
Handvest voor Grondrechten. 
In mei is met betrekking tot de IGC advisering een onderhoud geweest en petit comité met partijleider 
Dijkstal waar de IGC/uitbreiding en de stellingname van de VVD Tweede Kamerfractie nader 
besproken is. Verder is de Europese Raad van Lissabon geëvalueerd. 
In juni is een evaluatie gemaakt van de Europese Raad van Feira. Een nieuwe nota over uitbreiding is 
geschreven en behandeld. Tevens zijn inzake de IGC voorbereidingen getroffen voor het organiseren 
van een landelijke themadag. 
In september heeft, als alternatief voor een themadag, een gezamenlijke vergadering van de drie 
Partijcommissies plaatsgevonden over de IGC. Dit heeft geleid tot een zeven-punten plan. Dit is 
ingebracht bij alle fracties en bettokken bewindslieden. 
Voorts had een vergadering van de Commissie Europese Zaken plaats waar de gezamenlijke 
vergadering werd besproken en reeds vooruit gekeken naar de Topbijeenkomsten van Biarritz en 
Nice. Een vooruitblik t.a.v. het Franse Voorzitterschap stond op de agenda. Voorts werd de 
advisering inzake de Mijoenennota/'Staat van de Unie' en de VVD Partijraad van oktober 
voorbereidt. 
In november heeft een evaluatie van de discussie rond de 'Staat van de Unie' en de Partijraad plaats 
gehad. De resultaten van de Top van Biarritz werden besproken en de IGC discussie in aanloop naar 
de Top van Nice werd intensief voortgezet. Tevens werd reeds vooruit geblikt naar het Zweedse 
Voorzitterschap (eerste helft 2001) en het VVD verkiezingsprogramma 2002-2006. 
In december is de uitkomst van de Europese Raad van Nice besproken. De inbreng van de 
Partijcommissie voor het VVD verkiezingsprogramma is geformuleerd. Verder vond discussie plaats 
over de hervorming van het communautaire mededingingsbeleid over de uitdagingen en grenzen rond 
privatisering en liberalisering in Europees perspectief. 
Gedurende het jaar is actief deelgenomen aan de werkzaamheden van de Partijcommissie door leden 
en adviserende leden. 

5.11. Partijcommissie Financieel Economische Zaken I mkb (Ct) 

Samenstelling van de commissie: 
Voorzitter: drs. J.F.J. van Baardwijk 
Secretaris: drs. H.M.W. ter Heegde 
Leden: drs. JA. Dortland, drs. B.C.J. van Gils" ].Th. de J ongh, F. Kloezeman, J.F.B. Masselink, K 

Petersen,Jhr. mr. A.A. Röell, mw. mr.J.D. van Tongeren, G.A.N. Verhoog, drs. R.A.L. 
Versttaeten, dr. M. van Vliet, mr. G.H.N.L. van Woerkom 

Adviserende 
leden: W.I.I. van Beek, S. Blok, ir. E.L.P. Hessing, drs. L. Hilarides (tot april2000) mw. drs. J.F. 

Snijder-Hazelhoff, mw. drs. W.C.G. Voûte-Droste, mr.drs. F.H.H. Weekers, mw. mr. M.E. 
Bierman-Beukerna toe Water, ir. N.G. Ketting, mw. prof.dr.mr. E.M. Kneppers-Heynert 
(vanaf mei 2000), drs. P.J .H.M. Luijten, mr. J. Rensema, M.J. V arekamp, Maaten, ir. J. 
Mulder, mw. dr. P.C. Plooij-van Gorsel 

Werkzaamheden van de commissie: 

Vergaderingen 
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De commissie heeft in totaal 9 keer vergaderd. Daarnaast heeft in oktober overleg met Minister Zalm 
plaats gehad Op uitnodiging van de Nederlandse leden van de Europese Liberale Fractie in het 
Europees Parlement hebben 7 leden een werkbezoek aan dit Parlement gebracht, alwaar gesprekken 
met Europarlementariërs uit diverse landen zijn gevoerd, alsmede een lunchbespreking met 
Eurocommissaris Bolkestein heeft plaats gehad. Op deze wijze is de kennis van en het begrip voor de 
steeds toenemende invloed van de Europese Unie in de financieel-economische functie in de lidstaat 
Nederland bijgespijkerd 
In het afgelopen jaar zijn een aantal nieuwe leden geworven, die zeer actief participeren. Het aantal 
gewone leden dat de vergaderingen bezoekt is daardoor in 2000 op een gemiddeld aantal van 8 per 
vergadering gekomen. Dit aantal is minimaal noodzakelijk om 2 à 3 studies per jaar door de 
commissie te laten uitbrengen. 
Producten die in 2000 door de Commissie werden afgeleverd zijn: 
a. Studie naar de gewenste hoogt van de Staatsschuld mede gelet op de toenemende vergrijzing; 
b. Studie naar de gewenste vorm en omvang van de Nederlandse Industrie, alsmede het te voeren 

beleid dienaangaande; 
c. Discussiestellingen naar aanleiding van de Rijksbegroting 2001 ten behoeve van de Partijraad; 
d Actualiseren en aanvullen van het Verkiezingsprogramma van de VVD ten behoeve van de 

verkiezingen van de Tweede Kamer in 2002. 
De meeste van bovenstaande producten worden eerst door een werkgroep geconcipieerd, waarna 
overleg met de Tweede Kamerleden plaats heeft. Daarna heeft dan plenair overleg in de Commissie 
plaats, alwaar het stuk wordt vastgesteld en et communicatie-traject wordt bepaald. De inbreng van de 
adviserende leden (Eerste- en Tweede Kamerleden en leden van het Europees Parlement) wordt als 
substantieel en zeer positief ervaren. Ook het overleg met Minister Zalm was diepgaand, langdurig en 
zeer constructief. Het geeft de Commissie een solide basis om op voort te werken. 

5.12. Partijcommissie Belastingen (C2) 

Samenstelling van de commissie: 
Voorzitter: mr. H.E. Koning 
Secretaris: drs. H. van der Tom (tot 1 september 2001) 
Leden: mw. M. Pisser (vanaf 1 september secretaris ad-intrim), drs. !.M.F. van Geenen, mr.drs. 

Adviserende 
leden: 

R.M.J.M. de Greef, drs. Th. J. Keijzer, mr. M. Mees, mr.drs. W.A.P. Nieuwenhuizen, mr. 
C.D.E.J. Nijman, drs. W.H.E. van Omroeren, mr. drs. P.H. Schonewille, mr. M.P.M. van 
de V en, drs. A.H.M. V redenbregt 

W.I.!. van Beek, mw. mr. P. Remak ,mw. mr. B.M. de Vries, mr.drs. F.H.H. Weekers, 
mr. J. Rensema, M.J. V arekamp en mr. AJ .M. Manders. 

Werkzaamheden van de commissie: 
In 2001 zijn de werkzaamheden van de commissie sterk bepaald door de in werking getreden Wet 
inkomstenbelasting 2001. De nieuwe wetgeving heeft veel vragen opgeroepen en de commissie heeft waar 
mogelijk een bijdrage geleverd. 

De herziening van de brochure Liberaal Belastingbeleid is opnieuw ter hand genomen en zal begin 2002 
worden afgerond. Voorts heeft de commissie inbreng geleverd met betrekking tot het ontwerp
verkiezingsprogramma. Daarnaast is er veelvuldige inbreng geweest met betrekking tot het rapport 
studiegroep vennootschapsbelasting in internationaal perspectief. Besloten is naar aanleiding van dit 
onderwerp en het ontwerp-verkiezingsprogramma een hoofdstuk toe te voegen aan de brochure Liberaal 
Belastingbeleid. De banden met de Euro-fractie zijn in 2001 aangehaald. Een delegatie van de commissie 
heeft een presentatie gegeven voor de voltallige Euro-fractie over liberaal Europees belastingbeleid. 
Dezelfde presentatie is ook gegeven tijdens een bijeenkomst van Eurocontact. 

Behandelde onderwerpen 
De commissie heeft in 2001 o.a. de volgende onderwerpen behandeld, wat in een aantal gevallen heeft 
geleid tot het stellen van Kamervragen: 

Wet op de inkomstenbelasting 2001 
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Schadelijke belastingconcurrentie 
Vlak tax (flat tax) 
Algemene politieke beschouwingen 
Veegwet 
OZB inclusief nota aan hoofdbestuur 
Wijzigingen successiewetgeving 
Voorstel amendementen Ontwerp-Verkiezingsprogramma 
Rapport studiegroep vennootschapsbelasting in internationaal perspectief 
Aftrekbaarheid huur 
Commentaar op bedrijfsplan 2002-2006 van de belastingdienst 
35%-regeling, wijziging bij IB 2001 
35%-regeling en schadeloosstelling bij ontslag 
Tax expenditures 
Jaarverslag belastingdienst 
Commentaar BTW Compensatiefonds 
opheffen van fiscale obstakels voor grensoverschrijdende bedrijfspensioenen 

Contacten met andere commissie 
In 2001 is niet gezamenlijk vergaderd met andere commissies. 

Nota's 
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Met betrekking tot de onder 3 genoemde onderwerpen zijn enkele nota's en adviezen geschreven. Van 
geen van de ingezonden stukken is reactie van het hoofdbestuur ontvangen. 

5.13. Partijcommissie Sociale Zaken (C3) 

Voorzitter 
Secretaris 
Leden 

1• kamer 
E.P. 
ze kamer 

mr. J .E. Peper 
mw. C.M. Angevaren 
A.J.H. DierneL H.G.M. Focke, mr. P.T.M. Hanraets, 
mr. M.P.C. van der Krogt, drs. H.G.M. Bruinen RA 
mw. H.L. van Eesteren-Smith B.Sc.M.Sc, mw A. Tijdhof-Hofsteden. 
Mw prof.dr.mr. E.M. Kneppers-Heynert, mw. mr. P. Swenker en Dr. L. Ginjaar. 
mr. A.J .M. Manders 
mw. F.Örgü, mw. M.J. van Lente, mw. J.F. Snijder-Hazelhoff, mw. mr. B.M. de Vries, 
drs. S.A. Blok, H.G.J. Kamp, G Wilders en mr. drs. F.H.H. Weekers. 

Wijzigingen in de samenstelling: in augustus 2001 heeft W.P.M.M. Aerts zijn lidmaatschap van de 
commissie beëindigd. In september 2001 hebben wij, ten gevolge van zijn overlijden, afscheid moeten 
nemen van het lid van de commissie dr. K Groenveld. 

Vergaderingen 
De partijcommissie Sociale Zaken heeft op dinsdag 16 januari 2001, dinsdag 13 februari 2001, 
dinsdag 13 maart 2001, dinsdag 24 april2001, dinsdag 22 mei 2001, dinsdag 11 september 2001, dinsdag 
16 oktober 2001, dinsdag 20 november 2001 en dinsdag 11 december 2001 vergaderd in het gebouwvan 
de Tweede Kamer te Den Haag. 

Behandelde onderwerpen: 
De partijcommissie sociale zaken heeft in 2001 de volgende zaken behandeld: 

Taak, werkwijze en positie partijcommissie Soza 
Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Voortgang Suwi dossier 
Rapport Donoer 
Pensioenen 
Bijdrage verkiezingsprogramma 2002-2006 
Amendementen op het verkiezingsprogramma 2002-2006 
Ontwikkelingen op de reïntegratiemarkt 
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5.14. Partijcommissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening (Dl) 

Algemeen: 
De commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening heeft in het jaar 2001 8 maal vergaderd. Een 
gezamenlijke bijeenkomst met een delegatie van de commissieVerkeer en Waterstaat bij het verschijnen 
van het NationaalVerkeers-en Vervoersplan (NVVP) en de Vijfde Nota, deell, en een gedeeltelijk 
gezamenlijke vergadering met een deel van de commissie Milieuhygiëne over het NMP4 en 
Veiligheidsbeleid. Ook zijn er regelmatig contacten geweest met de commissie Landbouw-, natuur- en 
plattelandsontwikkeling over water en een notitie over plattelandsvemieuwing. En met de commissie 
Binnenlandse Zaken over bestuur in stedelijke regio's. 

Samenstelling van de commissie: 
Voorzitter: ir. H. Pluckel 
Secretaris: 
Leden: 

Adviserende 
leden: 

mw. ir. E.J. Groosman - van den Brandhof 
drs. H.P.G. de Boer, P.J. van den Broek, mw. L.M. Driessen-Jansen, mw. H.M.C. 
Dwarshuis-van de Beek, ing. L. Hardenberg, ing. R.G. Koning, J.P. van der Meulen, drs. B. 
van der Velden enJ.A.J. Verheijen, G.GJ. Dröge, ir. B.P. van der Schans. 

ir. P.H. Hofstra, mr. R. Luchtenveld, mw. J.F. Snijder-Hazelhoff, mw. drs. P.J.L. Verbugt, 
ing. L.M. de Beer, dr. L. Ginjaar" A. de Jager, ir. N.G. Ketting, mw. mr. P. Swenker. 

Werkzaamheden van de commissie: 
De commissie heeft zich gebogen over de Vijfde Nota, de kabinetsbeslissing Nota Wonen, Grondbeleid 
en zelfrealisatie, de paragraafRuimte en Wonen van hetverkiezingsprogramma (daarover amendementen 
voorbereid en overlegd met de voorzitter van de verkiezingsprogrammacomrnissie), Risico beleid, 
plattelandsontwikkeling en wat verstaat de VVD onder vitaal platteland, centrale dan wel decentrale 
sturing. Ons lid Lenie Dwarshuis die lid is van de VROM-raad heeft een toelichting gegeven op werkwijze 
en inhoud van deze adviesraad. 

In augustus is de commissie er opuit getrokken, naar Helmond, Sittard/ Geleen en Heerlen. 
Herstructurering, Vinexen nieuwe bedrijfsterreinontwikkeling zijn besproken met lokale bestuurders en 
ter plekke aanschouwd. De commissie heeft genoten van een zeer gevarieerd bezoek, mooi weer, mooi 
landschap, niet-adequate infrastructuur en een afsluitend bezoek aan Maastricht in het nieuwe 
uitgaanscentrum Wyck. 

De commissie bestond uit de voorzitter Hans Plucke~ secretaris EllenJoy Groosman en de leden 
Hillebrand de Boer, Peter van den Broek, Leila Dries sen, Lenie Dwarshuis, Rik Koning, Jaap van der 
Meulen, Ben van der Velden (helaas door ziekte niet alle bijeenkomsten kunnen bijwonen) en Jeroen 
Verheyen. Als buitengewoon lid heeft Arjen van der Burg aan veel discussies bijgedragen. Aan het eind 
van het jaar zijn Gijs Dröge en Bemard van der Schans in de commissie benoemd. De adviserende leden 
Pol de Beer , N elly V erbugt, Pieter Hofstra en Janneke Hazelhoff hebben regelmatig deelgenomen. 

5.15. Partijcommissie Milieuhygiene (D2) 

Samenstelling van de commissie: 
voorzitter: drs. G.H.B. Verberg (tot april2001) daarna prof. Dr. L.J.L.D. van Griensven 
secretaris: mw. mr. M. Daalmeijet 
leden: ir. J. Boeve, P.J. van den Broek (tot maart 2000), ir. E. Freese, prof. Dr. L.J.L.D. van 

Griensven, mr. W. Koegler, drs. F.H. Meppelder, drs. J. Chr. Nolthenius, drs. P.W.M. Smit, 
drs. G.A. de Vrey, ir. J.G. ten Walde, ir. L.J. Zwierstra. 

Adviserende 
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drs. J.H. Klein Molekamp, drs. M.W.Ch. U do, ing. L.M. de Beer, dr. L. Ginjaar, ir. N.G. 
Ketting, ir. J. Mulder, J. Maaten 

Werkzaamheden van de commissie: 
Tijdens de periode 2000 zijn er 6 reguliere adviesvergaderingen gehouden en heeft voorts een excursie van 
de commissie plaatsgevonden naar de V AM te Wijster om zich te orienteren over de verwerking van 
huisvuil. Drs. G.H.B. Verberg is afgetreden als voorzitter en werd per 9 april opgevolgd door Prof. Dr. 
L.J.L.D. van Griensven. Drs. F.H. Meppdder heeft bedankt als lid en werd hangende de voorgenomen 
reorganisatie van de partijadviescommissies niet opgevolgd 

Werkzaamheden van de commissie: 
In de verslagperiode werd door de commissie en de adviserende leden drs. J .H. Klein Molekamp, drs. 
M.W.Ch U do en ir N.G. Ketting behoefte geconstateerd aan opiniërend beraad met de adviescommissies 
voor Landbouw Visserij en Natuurbeheer, met die voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en 
met die voor Justitie. Daarvan heeft overleg met Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening twee maal 
plaatsgevonden waarbij gesproken werd over de implicaties van NMP 4. Op 8 juni werd met de 
Commissie Landbouw en met die van RO kennis genomen van het herstructureringsbdeid in Z.O. 
Brabant, waarbij het buitengebied van de Gemeente Gemert werd bezocht. Ter zake van handhaving van 
milieuwetgeving moet nog nader gesproken worden met de adviescommissie voor Justitie om tot 
eensluidend advies te komen. 

Aandacht werd in de afgdopen periode besteed aan de uitwerking van de Kyoto en Bonn afspraken, en 
aan deelaspecten van het milieubdeid t.w. het verpakkingsconvenant, de aanpak van de 
vuurwerkproblemen en aan de door Minister Pronk gehanteerde (vreemde) opvattingen over "risico's" 
t.w. die inzake ammoniak, LPG en chloortreinen. Voorts was handhaving aan de orde waarbij 
herhaaldelijk werd aangegeven handhaving mbt milieuwetgeving over kleine zaken bij de Gemeenten te 
leggen en grote bij Provincie en Rijk, zodat de handhaving ook gebaseerd kon worden op voldoende 
kennis ter zake. Er werd een bijdrage geleverd aan het verkiezingsprogramma m.b.t risicobeleid, 
handhaving, plattelandsontwikkeling, bronbeleid en duurzaam bouwen. Veel discussie is gevoerd over het 
nationale beleid inzake water. Op bestuurlijk politiek niveau werd dedgenomen aan partijraad en aan het 
voorzittersoverleg met mr. Schippers inzake vernieuwing van de adviescommissies. 

Overige activiteiten van de commissie: 
Op 12 mei vond een excursie naar de V AM plaats. 

5.16. Partijcommissie Landbouw en Visserij I Natuurbeheer (D3) 

Samenstelling van de commissie: 
Voorzitter: ir. J.C. Boxem (vanaf september 2000) 

Secretaris: 
Leden: 

Adviserende 
leden: 

tot september 2000: J. den Ouden 
J.L.M.M Damen 
drs. H.G. van der Bend, drs. J.R.A. Boertjens, G.J. Geden, drs. H. van Ginkel, F.H. 
Hoogervorst,J.P.C. van Hoven,]. den Ouden (vanaf september 2000 in verband met 
neerleggen voorzitterschap), ir. W.G. de Raad, ir. C.D. Roele,J.A. Verhoeven, mw. J.G. van 
der Wel-Paalman, P.P. van der Zee 

J.M. Geluk, drs. J.H. Klein Molekamp, G.J. Oplaat, mr. W.H.J. Passtoors, mw. drs. J.F. 
Snijder-Hazelhoff, mw. mr. M.E. Bierman-Beukerna toe Water,J.J. van Heukelum, M.J. 
V arekamp, ir. J. Mulder 

Werkzaamheden van de commissie: 
Het afgdopen jaar is een zeer enerverend, dynamisch en intensief jaar geweest voor de Partijcommissie 
Landbouw en Natuurbeheer van de VVD. 
De uitbraak van de mond- en klauwzeer ziekte in onze veehouderij, heeft met zijn gigantische sociaal
maatschappelijk en economische gevolgen voor vde agrarische gezinnen en bedrijven diepgaande 
discussies opgeleverd binnen de commissie, waarbij met name het advies was gericht op welke wijze de 
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getroffen gevallen dienden te worden geholpen en op welke wijze de veehouderij sector hier in de 
toekomst moet gaan inspelen zoals instellen van een vaccinatiesysteem, gezamenlijke Europese aanpak, en 
de toekomst van de intensieve veehouderij op zich. 
De maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij de consument een steeds grotere rol gaat spelen, vraagt om 
een aanpassing van de productiemethode en intensiteit van zowel ons voedsel als onze omgeving. Het 
Ministerie van Landbouw heeft vanuit deze ontwikkelingen een diversiteit van beleidsnota's het licht laten 
zien. De VVD partijcommissie heeft positief, maar wel kritisch deze nota's becommentarieerd en van 
advies voorzien aan onze Kamerleden. 
Voor de VVD partijcommissie is het al geruime tijd duidelijk dat ons landelijk gebied aan de vooravond 
staat van zeer grote veranderingen van het landelijk gebied, maar waarbij de commissie met name heeft 
gesteld dat je problemen niet oplost met wederom nieuwe en zeer uitgebreide nota's met een relatief 
weinig praktische invulling. Zo bood de nota Wijffels als antwoord op de MKZ uitbraak weinig nieuws 
voor de VVD, en de nota Mensen voor Natuur en Natuur voor Mensen geeft naar mening van de VVD 
weinig vernieuwing in het natuurheleiel 
Het landelijk gebied is afgelopen jaar tevens geconfronteerd met uitgebreide discussie over zaken nieuwe 
pachtbeleid. In samenwerking met de woordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer heeft vanuit de 
partijcommissie een kleine groep pachtdeskundigen zich gebogen over de koers die de VVD hierin het 
beste kon varen, met succes!! 
Wat gedurende het gehele jaar de gehele partij commissie intensiefheeft bezig gehouden is de 
reconstructiewet en het ammoniak beleid. Voor de partijcommissie was het duidelijk dat de 
reconstructiewet onlosmakelijk was verbonden met een verantwoord ammoniak en stankbeleid. Voor de 
partijcommissie was duidelijk dat een reconstructie wet grote gevolgen had voor de ruimtelijke invulling 
van het landelijk gebied, reden om hiermee zeer kritisch en gedegen mee om te gaan. Intensief overleg 
met zowel Eerste als Tweede Kamerleden van de VVD was dan ook regelmatig aan de orde om een goede 
afstemming te hebben in het gehele dossier. 

Meer en meer diende de partijcommissie zich te verdiepen in zaken die een grote invloed hadden op de 
ruimtelijke invulling van ons landelijk gebied. Hierbij ging het o.a. om zaken als de Vogelrichtlijnen vanuit 
Brussel; richtlijnen die vervolgens vanuit wetgeving een grote impact hebben om het gebruik van onze 
ruimte en in diverse gevallen duurzame-economische activiteiten in het landelijk gebied dreigden "stil te 
leggen". Met name door de inzet van enkele VVD Statenleden heeft de Partijcommissie via haar adviseurs 
"de schade"enigszins kunnen beperken. 
Het natuur- en landschapsbeleid heeft intensief aandacht van de Partijcommissie gehad, met name waar 
het ging om de praktische uitvoering van het Programma beheer, en waarbij naar mening van de VVD 
meer aandacht diende te komen voor het particulier en agrarisch natuurbeheer. Daarnaast heeft de 
Partijcommissie ook aangedrongen op een financiële controle van de door de Overheid zwaar 
gesubsidieerde organisaties. 
Landelijke ontwikkelingen zoals de Se Nota Ruimtelijke Ordening en het Grondbeleid waren voor de 
partijcommissie landbouw aanleiding om gezamenlijk met andere partijcommissies binnen de VVD zoals 
de commissie volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, de commissie verkeer en waterstaat en de 
commissie binnenlandse zaken de Se Nota Ruimtelijke ordening integraal te bespreken. Deze werkwijze, 
waarbij meerdere commissie worden geraadpleegd over dergelijke essentiële zaken is door de 
partijcommissie landbouw als zeer positief ervaren. 
Niet alleen de hiervoor genoemde activiteiten en ontwikkelingen in de sector, maar met name in het feit 
dat de VVD een zeer grote waarde hecht aan een sterke vitaliteit van het totale landelijk gebied, was mede 
de aanleiding dat de partijcommissie zich in 2001 had voorgenomen om een nota uit te brengen over de 
door de VVD gewenste vitaliteit van het totale landelijk gebied, en waarbij het diende te gaan om een 
integrale benadering van het gebied en haar diverse werkvelden. 
Deze nota zou niet alleen belangrijke bouwstenen moeten aandragen voor het verkiezingsprogramma 
Tweede kamer 2002, maar zou tevens kunnen dienen voor de diverse bestuurslagen binnen de VVD hoe 
om te gaan, met ons landelijk gebied. In deze benadering heeft de VVD partijcommissie bewust gekozen 
voor de benaming landelijk gebied in plaats van het "platteland", daar betiteling landelijk gebied een meer 
bredere benadering aangeeft 
Ten behoeve van de inhoud van deze nota waarin alle aspecten van het landelijk gebied, de problematiek, 
maar met name de toekomst mogelijkheden daarin en de rol die de VVD hierin kan spelen, is er met 
diverse externe partijen vooroverleg geweest. Tevens zijn er speciale presentaties geweest vanuit o.a. de 

blz49 



c 54STE jAARVERSLAG 2001 . : 

universiteit Wageningen, wetenschappelijke bureaus en bdangenorganisaties. Deze voorbereidingen 
hebben bijgedragen aan een evenwichtige notitie over de gewenste aanpak voor een vitaallandelijk gebied 
door de VVD. 
Deze nota, genaamd: "NAAR EEN VITAAL LANDELIJK GEBIED" is tijdens een special flitsseminar 
aangeboden aan de VVD voorzitter B. Eenhoorn. Tijdens dit seminar zijn door een aantal VVD Tweede
Kamerleden een aantal stellingen verdedigd en bediscussieerd met diverse personen vanuit organisaties 
zoals LTO Nederland, Vereniging Natuurmonumenten en de Federatie Particulier Grondbezit. De 
Partijcommissie heeft in deze nota een aantal uitgangspunten voor de VVD aangegeven om te kunnen 
komen tot een duurzaam, economisch landelijk gebied, waarbij een evenwichtige verdeling is tussen 
ruimte en de diverse vormen van ruimtegebruik. 
Enkele uitgangspunten die de Partijcommissie in haar nota heeft aangegeven zijn o.a.: De landbouw is de 
grootste grondgebruiker, maar waarbij we in de toekomst meer ruimte nodig hebben voor wonen, werken, 
infrastructuur, natuur en recreatie. Het "slim" en duurzaam combineren met bestaande functies zoals 
natuur en water. :Milieuregels moeten zoaangepast en ontworpen worden dat een normale grondgebonden 
landbouw mogelijk blijft. Natuurbeheer dient zoved mogelijk particulier te gebeuren. Wonen en nieuwe 
economische activiteiten op het landelijk gebied worden mogelijk gemaakt. Betere afstemming van wet en 
regelgeving. Versterking van Europees landbouwbdeid, waarbij harmonisatie over wet en regelgeving en 
afstemmen nieuw beleid sterk dient te worden verbeterd. Overheidstaken moeten zo dicht mogelijk bij de 
burger plaatsvinden 

De nota "naar een vitaallandelijk gebied" is binnen diverse kringen van de VVD zeer goed ontvangen en 
zal komende tijd een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de veranderingen die het landelijk gebied 
komende 10-15 jaar zal ondergaan. De nota is aan vele bestuurders binnen de VVD (Kamerleden; GS 
leden; Statenleden: wethouders) ter beschikking gesteld. 

Overige activiteiten van de commissie: 
Door de Partijcommissie zijn afgelopen periode diverse werkbezoeken gedaan in samenwerking met de 
Kamerleden. Tevens is er deelgenomen aan diverse discussies zowel binnen de VVD zoals 
Biotechnologie, als aan discussies georganiseerd door diverse instanties. Zaken die hierbij aan de orde zijn 
geweest waren o.a.: natuurbeleid; de regeling "ruimte voor ruimte"; ammoniak en reconstructie; 
landbouwonderwijs; pachtbeleid en gewasbeschermingsmiddelen. De individuele deskundigheid van de 
leden binnen de Partijcommissie is regelmatig geraadpleegd door de Kamerleden wanneer het ging op 
specifieke onderwerpen. Een nieuwe ontwikkeling was het feit dat de Partijcommissie landbouw en haar 
leden ook regelmatig om advies of hun mening werden gevraagd door Statenleden. 

5.17. Partijcommissie Verkeer en Waterstaat (D4) 

Samenstelling commissie 
Voorzitter Mr. P.A. Nouwen 
Secretaris Drs. L.H.M. Osterholt 
Leden Drs. T. van Bekkum, mr. G.G. van Hasselt, mr. A. Holdand, ing. A.W.M. van 

de Hulsbeek, ir. F.C. Marckmann, mr. J.H. de Pont, R.E. Waterman, mr .. J.D.Wiegerink, en 
mr. G.H.N.L. van Woerkom. 

Adviserende ir. P.H. Hofstra, drs. J.H. Klein Molekamp, mr. R. Luchtenveld, de heer A.H. 
leden de Swart, mevrouw drs. P.J.L. Verbugt, mevr. mr. M.E. Bierman-Beukerna toe Water, 

mevrouw drs. J. de Blécourt-Maas, MJ. Varekamp en mevrouw drs. MJ. Sanders-ten Holte. 
Gasdeden Mevrouw R. Weide en de heer drs. M. Lens va!J Rijn 

Werkzaamheden van de commissie: 

V ergaderfrequentie 
De partijcommissie vergaderde in het afgelopen jaar acht maal. De reguliere vergaderingen vonden steeds 
plaats in een van de zalen van het gebouw voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Daarnaast werd er door delegaties van de commissie ook deelgenomen aan gezamenlijke vergaderingen 
met andere commissies, zoals op 22 januari, 23 januari, 15 februari, 13 maart, 13 april en 26 juni met de 
commissies :Milieuhygiëne, Landbouw & Visserij/Natuurbeheer en Volkshuisvesting/Ruimtelijke 
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Ordening met betrekking tot de voorbereiding van een liberale inbreng op de Sde nota Ruimtelijke 
Ordening van het Kabinet. Op verzoek werden er ook bijdragen geleverd aan een beleidsnota van de 
Initiatiefgroep Ouderen van het hoofdbestuur (IGOB) voor het onderdeel Mobiliteit voor Ouderen. 

Daarnaast werd er op 5 februari op uitnodiging van de Nederlandse delegatie in het Europees parlement 
een bezoek gebracht aan het Europees Parlement, waar de delegatie zeer hartelijk werd ontvangen. Het 
inhoudelijke programma van de dag had onder meer de volgende agendaonderdelen 

Na een welkomstwoord door Marieke Sanders-ten Holte, namens de Europese fractie van de VVD 
hield Derk-Jan Eppink, van het kabinet van Eurocommissaris mr. drs. F. Bolkestein een presentatie 
het onderwerp "Liberaliseren van de postsector". Hierna volgde een gedachtewisseling in 
vergaderzaal, met korte introducties door Paolo Costa (MEP) en Neil Corlett (ELDR staf) over het 
doorberekenen van externe kosten in het verkeer van personen en goederen en Dimitri Theologitis 
(Europese Commissie) over Europese veiligheidsbeleid voor de weg. Na deze presentaties werden we 
ontvangen door Roderiek van Dam (EurocontroL juridische zaken) die een presentatie hield over de 
ontwikkelingen in de Europese luchtvaart management. Afsluitend hieldKees Veenstra (adjunct 
Secretaris Generaal van de Association European Airlines) een presentatie over de problematiek van 
slotallocatie in het Europese luchtverkeer. 

De overige onderwerpen die het afgelopen jaar door de commissie in verschillende vergaderingen werden 
besproken en waar nodig uitgewerkt zijn: 

Rekeningrijden / kilometerheffing 
Wetsvoorstel bereikbaarheid en mobiliteit 
Wijziging wet Binnenschepen 
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT); 
Het nationale wegennet in relatie tot én de MIT problematiek, én in relatie tot de begroting voor 2002 
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat; 

· RijksbegrotingVerkeer en Waterstaat voor 2002 
Waterbeheer, waterberging en waterkwaliteit in Nederland; 
Nota Waterbeleid 21e eeuw; 
Liberalisering van overheidsbedrijven als thema, waarbij indringend werd gesproken over de 
liberalisering van de posterijen en van de openbaar vervoersmarkt 
Vervreemding aandelen luchthaven Schiphol 
Rondje Randstad/ randstandrail; 
De HSL in alle windrichtingen; 
Spoorwegwet; 
Concessiewet personenvervoer over het spoor; 
Investeringsplannen van het Kabinet voor verbetering van het spoorvervoer; 
De Zuiderzee spoorlijn: mogelijkheden, problemen en oplossingen 
Beleid met betrekking tot regionale vliegvelden in relatie tot een eigen C02 richtlijn voor deze 
vliegvelden; 
Problematiek van de dieselprijzen in het goederenvervoer en het personenvervoer; 
Het NationaalVerkeers-en Vervoersplan (NVVP); 
Witboek vervoer van de Europese commissie; 
Public Service Obligation (PSO) in het personenverkeer; 
Voorbereiding en inbreng van stukken en amendementen voor het VVD verkiezingsprogramma 
2002-2006, 
Verkeer-vervoer: personen, goederen en informatie. De absolute noodzaak van een adequate 
infrastructuur. 

De aanwezigheid van adviserende leden bij de bespreking van deze activiteiten was helaas niet altijd even 
groot, waardoor de adviesfunctie van de werkzaamheden niet optimaal was. Met het hoofdbestuur en de 
fractie is overleg over dit punt geweest, wat zal moeten leiden tot verbeteringen in de zeer nabije 
toekomst. 
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Deelname hoofdbestuuractiviteiten 
Aan de door het hoofdbestuur georganiseerde themadagen. werd op diverse manieren deelgenomen door 
leden van de partijcommissie. Aan de bijeenkomst op de Luchthaven Schiphol op 21 april over het thema 
Uberalisering en verzelfstandiging ondernemingen, werd actief geparticipeerd door verschillende leden. Zo ook bij 
de themadag over Europa van 6 oktober in Den Haag en de themadag Veiligheid van 24 november 
(Rotterdam). 

De partijcommissie werd in twee afzonderlijke sessies betrokken bij de planvorming van het hoofdbestuur 
rond een nieuwe structuur van de partij commissies, na de verkiezingen van 15 mei 2002. De nota die de 
neerslag was van de discussies over dit punt, werd nog in 2001 door het hoofdbestuur aangenomen en 
gepresenteerd onder de titel Netwerk in uitvoering. 

De commissie leverde ook een schriftelijke bijdrage aan de inhoudelijke inbreng bij de Miljoenennota
partijraad van 22 september te Bussum. 

Inhoudelijke ondersteuning 
De werkzaamheden van de partijcommissie kunnen alleen succesvol gestalte krijgen, als de informatie van 
de verschillende partijgeledingen regelmatig worden uitgewisseld. De commissie wil daarom graag een 
woord van dank richten aan de medewerkers van de verschillende kamerleden die een bijdrage leverden 
aan de commissiediscussies. Een bijzonder woord van dank past hier aan mevrouw R. Weide (TK fractie 
beleidsmedewerker Verkeer en V ervoer) en de heer drs. M.A.J. Lens van Rijn (persoonlijk medewerker 
van mevrouw Sanders-ten Holte) die bijna alle vergaderingen van de commissie hebben bijgewoond. 

5.18. Partijcommissie Onderwijs (El) 

Samenstelling van de commissie: 
Voorzitter: mr. S.J. Steen 
Secretaris: drs. MJ.A.M. Aalders 
Leden: drs. R.L. van den Bos (vanaf november 2000), mr. drs. Th.W.C. Brok, prof. dr. J.A. Bruijn, 

mw. J.A.H. Ceha-Konings, ir. F. van Dalen, drs. W.J. van Dijk, prof.dr. S. Dijkstra, T.M.C. 
Elias, mw. S.M.C. Nuyten, mw. mr. M. Reeter-van den Heuvel (vanaf november 2000), dr. 
W.E. Renkema, mw. I. Riedel-Claus (tot maart 2000), drs. E. van der Zwaag 

Adviserende 
leden: C.G.A. Cornielje, mw. F. Örgü, mr. W.H.J. Passtoors,J. Rijpstra, mw. mr. B.M. de Vries, 

mw. prof.dr. H.M. Dupuis, dr. L. Ginjaar, A. de Jager (vanaf mei 2000), mw. P.M. Roscam 
Abbing-Bos (tot mei 2000), mw. drs. MJ. Sanders-ten Holte 

Werkzaamheden van de commissie: 
De commissie heeft 9 maal vergaderd in 2000. Per vergadering vormen in de regel twee onderwerpen het 
hoofdagendapunt, naast het vaste onderwerp ondersteuningswensen fracties. Sommige onderwerpen 
komen meerdere malen terug. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest 

!CT-beleid; Kennisnet 
tekorten arbeidsmarkt / toekomst leraarschap 
Leerlinggebonden Financiering (het rugzakje) 
structuur HO/WO/ ontwerp HOOP 
Internationalisering 
VMBO 
Rekening&verantwoording / VBTB 
begroting OCW/ partijraad; Onderwijsbeleidsbrief 
Studiehuis / Tweede Fase 
toekomstige positie Inspectie Onderwijs 
deregulering en autonomie 
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5.19. Partijcommissie Wetenschap en Technologie-beleid (E2) 

Samenstelling van de commissie: 
Voorzitter: drs. J. ten Hoope 
Secretaris: vacant 
Leden: dr. J.E.N. Bergmans, prof.dr.ir. A.J. Berlrnout, drs. F.Th. Gubbi, dr.ir. P.J.K Langendam, 

drs .. L.P. van Leeuwen, T.H. van der Maas, mr .. W.A. van der Velde (waarnemend 
secretaris), dr. K Wiedhaup, prof. Dr. Ir. T. de Vries,J.J. Wentink 

Adviserende leden: drs. 0. Cherribi, mw. drs. W.C.G. Voûte-Droste, drs. D.J.D. Dees, mw. prof.dr. H.M. 
Dupuis, dr. L. Ginjaar, mw. Mr. A. Broekers-Knol, mw. dr. P.C. Plooij-van Gorsel 

Werkzaamheden van de commissie: 
De partijcommissie Wetenschap en technologiebeleid stelt zich ten doel maandelijks bijeen te komen, om 
met de adviserende leden -afkomstig uit de fracties van Europarlement, Eerste Kamer en Tweede Kamer
de politieke actualiteit door te nemen en daaromtrent gevraagd of ongevraagd te adviseren. Daartoe is de 
commissie in het verslagjaar 10 maal bijeen gekomen, doorgaans in het gebouw van de Tweede Kamer, 
een enkele keer werd gastvrijheid geboden door het Algemeen Secretariaat. 
De aandacht van de commissie richtte zich in het verslagjaar met name op een drietal onderwerpen: 

Innovatiebeleid 
Biotechnologie 
Informatie- en communicatietechnologie 

De schijnwerper stond vooral op de Biotechnologie. Allereerst moet melding worden gemaakt van de als 
zeer succesvol ervaren Themadag die door het hoofdbestuur aan het onderwerp werd gewijd. Vervolgens 
werd de partijcommissie door het Hoofdbestuur gevraagd te adviseren welke standpunten met betrekking 
tot Biotechnologie bij de voorbereiding van het verkiezingsprogramma 2002-2006 voor de Tweede Kamer 
ingebracht dienden te worden. Om aan dit verzoek te voldoen heeft een ad hoc werkgroep van leden van 
verschillende partijcommissies en van de Tweede Kamerfractie onder voorzitterschap van dr. Koen 
Wiedhaup in korte tijd een advies op gesteld. 
In het verslagjaar heeft de partijcommissie ook overleg gevoerd met de Minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen, Loek Hermans over een themagerichte besteding van de budgetten voor onderwijs en 
onderzoek, en over de mogelijkheden om de !CT-infrastructuur voor het onderwijs, Kennisnet, aan de 
wenden om applicatiediensten aan te bieden aan de onderwijsinstellingen. 
In de loop van het verslagjaar is de commissie uitgebreid met twee nieuwe leden. In deze samenstelling zal 
de commissie nog maar enkele keren samenkomen. Daarbij is het voornemen om met name aandacht te 
schenken aan Innovatiebeleid en daarvoor binnen de verschillende geledingen in de partij aandacht te 
vragen voor de komende kabinetsperiode. 

5.20. Partijcommissie Volksgezondheid (E3) 

Samenstelling van de commissie: 
Voorzitter: R.N. van der Plank 
Secretaris: H.J .B. Bakker 
Leden: drs. J.F. de Beer, drs. B.E. van Dungen, drs. H. Hurts, mw. M.J. Kaljouw, drs. V.M. 

Overmeer, mw. mr. A.C.H.Q. Pleunis, prof.dr. MP. Springer, B. Stolk, drs. MA.M Bos. 
Adviserende 
leden: mw. mr. A.M. van Blerck-Woerdman, S. Blok, mw. E. Meijer, mr. W.H.J. Passtoors, mw. 

E.G. Terpstra, drs. M.W.Ch. Udo, mr.drs. F.H.H. Weekers, drs. D.J.D. Dees,J.J. van 
Heukelum, mw. mr. P. Swenker,J. Maaten. 

Werkzaamheden van de commissie: 
Ook het jaar 2001 heeft net als het jaar 2000 in het teken gestaan van discussie over de nota Kiezen 
voor Keuze en in het verlengde daarvan de vertaling in het verkiezingsprogramma. De 
slotbijeenkomst vond plaats op 20 januari 2001 in Den Haag met medewerking van diverse 
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kamercentrales. De commissie hecht eraan te melden dat zij zeer content is met de wijze waarop de 
verkiezingsprogrammacommissie dit ingewikkelde dossier heeft weten samen te vatten. 
In het kader van Kiezen voor Keuze heeft de Consumentenbond een presentatie gegeven van haar 
10 punten plan met betrekking tot de gezondheidszorg tijdens een van de vergaderingen van de 
commissie. Dit leverde een levendige discussie op met wederzijds begrip voor de standpunten. 
De commissie heeft de expertmeeting biotechnologie, die gehouden is mede vorm gegeven door 
inleidingen op enkele workshops. De expertmeeting had een grote opkomst en door de vele discussies 
was het een groot succes. 
In de politiek speelden enkele dossiers het hele jaar door een belangrijke rol. Allereerst de voorgestane 
aanpassingen in de \VfG, dan de modernisering curatieve zorg en tenslotte het wetsvoorstel \lVEZ 
(wet exploitatie zorginstellingen). Deze onderwerpen hebben doorlopend op de agenda van de 
commissie gestaan, waarbij de kamerleden zo goed mogelijk van advies zijn voorzien. 
Met betrekking tot het wetsvoorstel inzake euthanasie hebben enkele leden van de commissie 
gesproken met de betrokken kamerleden. Daarnaast is er een besloten bijeenkomst georganiseerd 
inzake vrijwillige levensbeëindiging met medewerking van de commissie. 
Van belang was ook de presentatie van de bouwstenennotitie van het kabinet. Deze notitie bevat de 
beloofde "bouwstenen" waarmee het volgende kabinet aan de slag moet gaan om een nieuw 
zorgstelsel in de steigers te zetten. 
Zoals gebruikelijk is wederom commentaar geleverd op de Zorgnota en begroting VWS. 

5.21.- Partijcommissie Leefvormen en Homosexualiteit (G1) 

Samenstelling van de commissie: 
Voorzitter: 0. Hoes 
Secretaris: P.F. Kramer 
Leden: E.A.H. van der Biezen, Mevr. R.P. Duurinck (vanaf september 2001) 

W. Kamp, R.A.A. de Rooij (tot juni 2001), KS. Roza, Mevr. T. van Rijthoven, S. Smeets 
(vanaf september 2001), M.P.Weijerman. 

Adviserende 
leden: 
Toehoorders: 

Mevr. E. Meijer, C.G.A. Cornielje, P.J.H.M. Luijten 
H.M. Reilingh, N.E. Soomer 

Werkzaamheden van de commissie: 
De commissie heeft de volgende onderwerpen behandeld. 

Openstelling Huwelijk 
Onze commissie heeft het standpunt dat wanneer ambtenaren gewetensbezwaren hebben tegen het 
voltrekken van het homo-huwelijk, zij geen ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen worden. Om dit 
aan alle VVD-gemeenteraadsfracties te melden, is een interview aan het blad ''Politiek" gegeven door de 
heer Hoes, voorzitter van onze commissie. Verder heeft de heer Hoes samen met Otto V os, 
woordvoerder van de VVD Tweede-Kamerfractie, over dit onderwerp een artikel geschreven voor het 
blad "Gemeente en Provincie". 

Nieuwe Zedelijkheidswetgeving 
De nieuwe zedelijkheidswetgeving van de minister van Justitie heeft enkele attentiepunten. Het verbieden 
van virtuele porno, het verhogen van de leeftijd voor pornografische afbeeldingen van 16 naar 18 jaar en 
het veranderen van seksueel contact door 12 tot 16 jarigen van een klachtendelict naar een delict zonder 
meer kunnen in de ogen van onze commissie soms meer nadelen dan voordelen hebben. Dit standpunt 
wordt verwerkt in een notitie. 

VWS Notitie inzake homobeleid 
Mede op initiatief van het VVD Tweede-Kamer lid Els Meijer heeft het Ministerie van VWS een notitie 
homobeleid opgesteld. Via een rondetafelconferentie zijn onze opmerkingen doorgegeven. Deze betroffen 
onder meer de constateringen dat onderwijs en sport probleemgebieden zijn op het gebied van homo
emancipatie, dat er te weinig aandacht is voor de special positie van allochtonen en dat er te weinig 
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concrete acties zijn opgenomen. Onze commissie is sterk voorstander van het oprichten van een 
homomuseum, dat een soortgelijke functie als het Anne Frankhuis kan hebben. 

Buitenlandbeleid, positie van homoseksuelen in EU-toetredingslanden 
Een speciale vergadering is gehouden over het buitenlandbeleid, met name inzake de positie van 
homoseksuelen in de EU-toetredingslanden. De heer van der Veur, beleidsmedewerker COC, gaf een 
inleiding, en de heer van Baaien, woordvoerder VVD Tweede-Kamerfractie, was als gast uitgenodigd. 
Conclusie was dat alhoewel de EU in het algemeen de positie van minderheden in de toetredingslanden 
volgt, er niet veel aandacht wordt gegeven aan homoseksuelen. Zo staat er in een aantallanden nog een 
artikel over homoseksualiteit in het strafrecht, en kan worden geconcludeerd dat homoseksualiteit vanuit 
sociaal-maatschappelijk oogpunt in de meeste landen nog erg moeilijk ligt. Daarom is het noodzakelijk dat 
de politiek van het waarborgen van homo- en lesborechten een harde toetredingseis maakt. 

Homoseksualiteit en Krijgsmacht 
Een speciale vergadering is gewijd aan het onderwerp "Homoseksualiteit en Krijgsmacht", in 
aanwezigheid van de heren Hek, Bekker en Hamstra, allen van de bijbehorende stichting. In eerste 
instantie is het beeld redelijk positief, het aantal incidenten is teruggelopen en de acceptatie is toegenomen. 
Doch tegelijkertijd zijn er een aantal aandachtspunten. Door schaarste op de arbeidsmarkt is de kwaliteit 
van de instroom van Beroeps voor Bepaalde Tijd onder de maat, in het lesprogramma wordt 
homoseksualiteit meestal niet behandeld en bij uitzending naar het buitenland is de positie van 
homoseksuelen vaak slecht. Conclusie is dat het beleid goed is, doch dat de uitvoering vaak te wensen 
overlaat. Dit kan worden opgelost met organisatorische maatregelen, de politiek moet nagaan of deze 
maatregelen inderdaad genomen worden. 

Allochtonen en Homoseksualiteit 
Problemen tussen (allochtone) islamieten en homoseksuelen nemen toe, denk daarbij o.m. aan de 
uitspraken van bepaalde imams en de agressie van een grote groep Marokkaanse jongeren in Zandvoort. 
Problemen zullen, o.m. door gezinshereniging, niet zo snel verdwijnen als gehoopt. Met name vanuit het 
onderwijs zal gericht actie moeten worden genomen, bijvoorbeeld via voorlichting. 

Onderwijs en homoseksualiteit 
Op 15 november organiseerde onze commissie samen met deJOVD in Felix Meriris in Amsterdam een 
flitscongres over "Homoseksualiteit en Onderwijs". Tijdens het flitscongres gingen de VVD Tweede
Kamerleden Els Meijer, Clemens Cornielje en Patricia Remak in discussie met verschillende betrokkenen 
uit het onderwijsveld. V erschiliende aspecten kwamen aan de orde. Moeten homoseksuele leerlingen en 
leraren zich nu opeens stil houden, terwijl er tien jaar geleden niets aan de hand was? Mogen confessionele 
scholen, ook islamitische, een special positie innemen als het gaat om voorlichting over homoseksualiteit? 
Is het bijbrengen van normen en waarden een taak voorbehouden aan ouders, of moeten scholen ook een 
rol hierin hebben. Geconcludeerd werd dat de tolerantie vaak nog flinterdun is, zeker op scholen. Dat de 
schoolleiding actief moet zijn voor de acceptatie van homoseksuele leraren en leerlingen, waarbij de 
onderwijs inspectie een controlerende rol heeft. Vrijheid van onderwijs blijft overigens uitgangspunt, wel 
moet aan de buitenwereld worden getoond wel beleid wordt gevoerd. Het creëren van een veilige school is 
voor iedereen erg belangrijk. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat de Onderwijsinspectie het omgaan met homoseksualiteit één van de 
toetsingscriteria bij hun inspecties heeft gemaakt. 
Zowel het NPS Programma "Het Roze Rijk" als Het Parool besteedden ruim aandacht het dit flitscongres. 
Ook het blad XL had een artikel over dit congres. 

Bijdrage VVD verkiezingsprogramma 2002-2006 
Vanuit onze commissie zijn voorstellen voor het verkiezingsprogramma gedaan, terwijl er tevens 
amendementen op het concept-programma zijn ingediend. In grote lijnen komen de amendementen neer 
op het geven van meer aandacht aan kinderen en jeugd in de paragrafen over onderwijs en sport, dat het 
zich specifiek richten op doelgroepen wel effectief kan werken en dat bij defensie meer aandacht moet 
worden gegeven aan diversity-management. 
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5.22. Partijcommissie Cultuur en Media (G2) 

Samenstelling commissie: 
Voorzitter: drs. P.B.A. Dirks (vanaf september 2000) 

Secretaris: 
Leden: 

Adviserende 
leden: 

tot september 2000:mr.dr. G. Dales 
drs. A.H.L. Koeken 
drs. P.B.A. Dirks (tot september 2000 wanneer hij tot voorzitter werd benoemd), mr.drs. 
C.W.A. Hendrikse, mw. P.W. Kruseman (tot juli 2000), drs. A.M. Overste 

mr.drs. A. Nicolai, mw. F. Örgü, mw. drs.]. de Blécourt-Maas (vanaf mei 2000), mw. N.H. 
van den Broek Laman-Trip, mw. prof.dr.mr. E.M. Kneppers-Heynert (tot mei 2000), drs. 
P J.H.M. Luijten, mw. drs. M.J. Sanders-ten Holte 

Werkzaamheden van de commissie: 
Vergaderingen 
In 2000 is de commissie minder actief geweest dan gepland. Door het vertrek van voorzitter Dales is de 
partijcommissie in de eerste helft van 2000 niet bijeen gekomen. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt 
om, samenvallend met het aantreden van de heer Dirks als voorzitter, een doorstart te maken. 

Besloten is om meer in te spelen op de uiteenlopendheid van de onderwerpen en specialismen die de 
commissie bestrijkt (cultuur en media) en de deskundigheid, kwaliteiten en betrokkenheid die zich 
gelukkig ook buiten de commissie in de VVD bevindt. Dat heeft de vorm gekregen van een kleine 
(kern)commissie die per te behandelen thema deskundigen in de VVD voor één of meer bijeenkomsten 
uitnodigt. Gedacht kan worden aan professionals, (politieke) bestuurders en ambtenaren. Hierdoor wordt 
gebouwd aan een netwerk binnen de VVD, is deskundigheid optimaal en efficiënt in te zetten, en kan een 
soms theoretische discussie op lokaal niveau handen en voeten krijgen. Deze wisselwerking is voor alle 
betrokkenen zeer inspirerend en vruchtbaar en versterkt de uitstraling van de VVD. 

In de tweede helft van 2000 hebben op die wijze twee bijeenkomsten plaatsgevonden. Met een zeer breed 
samengestelde groep is daar gesproken over de uitgangspunten van een liberaal cultuurbeleid. De 
bijeenkomsten zijn zo opgezet dat ze materiaal opleveren voor een nieuwe VVD-cultuurnota. Daar door 
omstandigheden het momenturn van de cultuurnota 2001-2004 van de staatssecretaris is misgelopen, wil 
de commissie nu meer tijd nemen voor de wisselwerking met de (lokale/ provinciale) bestuurlijke praktijk. 
In de nota moet een relatie met de praktijk zichtbaar zijn. En bestuurders moeten dus ook worden 
betrokken bij de totstandkoming van de nota. Welke vorm daarvoor wordt gekozen (regionale 
discussieavonden, werkbezoeken, extra aandacht in Politiek, een flitscongres), is nog in discussie. In 2001 
zal commissie in ieder geval verder werken aan de cultuurnota. Aandachtspunten zijn daarnaast 
monumentenbeleid, museumbeleid, kunsteducatie en amateurkunst Voorts zal in lijn met de nieuwe 
werkwijze de politieke actualiteit aanleiding blijven voor de onderwerpbepaling door de commissie, 
waardoor de bijeenkomsten tot een zo groot mogelijk direct rendement zullen leiden voor de betrokken 
leden van de Eerste en Tweede Kamer en het Europarlement. 

Op verzoek van het hoofdbestuur is aanvankelijk een schriftelijke bijdrage geleverd aan de 
partijraadsvergadering over de miljoenennota 2000. Tijdens de bijeenkomsten over de uitgangspunten is 
een belangrijk discussiepunt de advisering over subsidieaanvragen geweest. Volgens goed Thorbeckeaans 
gebruik spreekt de overheid zich niet zelf uit over de waarde van kunstuitingen, maar vraagt dit aan 
onafhankelijke deskundigen die op inhoudelijke (kwaliteits)gronden adviseren over de inwilliging van 
subsidieaanvragen. Bij de laatste grote adviesronde, in het kader van de Cultuurnota, is over het advies 
over de 750 subsidieaanvragen veel discussie ontstaan. Die discussie, ruis in de zuivere procedures die een 
overheid dient te kennen, maar ook inhoudelijke argumenten zijn voor de aanwezigen aanleiding geweest 
om zich daar meer in te verdiepen en hier in 2001 een advies over uit te brengen. In het verlengde van de 
uitgangspuntendiscussie en op verzoek van de programmacommissie hebben de aanwezigen bij de tweede 
bijeenkomst geadviseerd over het voorliggende verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer. 
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