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I.

Buitengewone alga•ana varvedaring ter vastetelling van het varkie~tng•pro
graama 1911 ie geopend. 5500 ..and..anten heeft de partiJ ingediend.
Alla afdelingen- zijn echt ••••n aan het werk gawaeet oa ervoor ta aargen
dat het varkiezingaprogr-. zal_wardan vaetgaateld. Dat het verkiezingaprogramma ia van de. partiJ zalf an niet allaan van aan ca-iaaia dia dat
heeft ontworpen. Op aan da•acratiacha • aaar ook op aan uitera gediac.ipli~
naarde wijze heeft de partiJ zalf dat aantal van 5500 ingadikt tot de !J.t6
amandaaanten dia nu ln deze algeaana vargadering koaan. Daar ia elke
politieke partiJ dia aan interne diacuaaia doet lijdt daaraan. Ir ia
voor dia diacueeie par aaand..ent weinig tijd. We •oatan zalf probaren
~a verstandig ta zijn da tijd dia er la zoveel aogalijk ta richten op die
aaend ..antan en op die vooratallen die wezenlijk van batekanis zijn voor
de koaende pariode an op dia a•ande•anten en vooratallen waarover wezenli•k varschil van inzicht due diecueale ie. Ir ia naael1Jk naar onze overtuiging een groot aantal aaend..antan waarover de partiJ en de ca..teaie het aet elkaar eens ziJn. In al die gevallen ia in het oranje boek
u vandaag uitgereikt door de commissie gezegd dat het eaendeaant ie aanbevolen. Oa nu de diacuaaia te richten op dia punten waarover diacueale
noodzakelijk ia doen wiJ aan dringend beroep op u aa a•endeman•en dia
door de ca..iaaia zijn aanbevolen niet opnieuw te gaan aanbevalen.
Het zal ook zo ziJn dat _de vaarzitter biJ het deebatraffande hoofdetuk zal
vragen of ieaand behaafte heeft aan ate•aing biJ dargeliJke aaanda•anten
~n ale dat niet het geval ie zal er aak v•en eta•aing plaata vinden, dan
~ardt het aaandeaent beechouwd ale aet unani•itait te zijn avargano•an.
Dan ale dat gebeurt dan kunnen wiJ ar op rakenen dat viJ •••r dan da
beroe•da 1!1 eacondan die de PvdA afgevaardigde ter baechikking had.
•••r dan 1!1 seconden par apraker beachikbaar hebben oa te praten over
de punten dia-van weza~lijk belang ziJn. Er ie aan .atl• van o~e lngedian~
van da kaaarcentrale Haarla• •. Ook al oa daarover te proberen de diecuaeie
te bekorten o•dat het over de inhoud van het progra••a gaat en niet over
de orde deel ik u aede dat naar onze overtuiging de kwantiticaringa•
kweetie aan de arde zou kunnen en due ook dienen te ko•en biJ de punten
.t02 en 402A. Due det kan zijn binnen anderhalve ainuut na nu, Het woord ie
aan de heer Ka••inga.
Dank u wal.
Ik •aet nog beginnen ••t het benoe•en ven aan ataaburaau. Ik zou willen
vragen aan ••vrouw Jonkar uit Groningen, de heer van dar Aa uit Weaep,
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de haar Kachatein uit Alblasserdam, de haar Backaring uit Castricum.
aavrouw van Halteren uit Vlaardingen of zij hierachter willen plaats
nemen. Bant u daartoe bereid. Inaiddala baginnen we met het aarsta
aMandamant an dat ia 400A aan nieuw punt van de afdaling Rotterd••·
Het wordt door de co•aiaaia aanbevolen. Ala niaaand daar iata over wil
zaggen en niaaand daarover ata••ing wil dan zal da ••••
Dit aaanda•ant gaat halaaaal in de lijn
Wateringa afdaling Tilburg.
Dit aaandaaant ie halaaaal in da lijn inderdaad van zoala het hoofdetuk
aconoaie ia opgestald, hel..aal de aonotariatiacha richting in en wiJ
wildan ervoor pleiten de alt•••n• varvaderint te varzoeken niet allaan
deze richting te kiezen. Ir ia gaan ankale bawija aan atalling dia rechtvaardigt dat daze theorie in praktijk gebracht enig aoulaaa brengt.
U wilt dua ata..ing over dit •••ndeaant. Dan wil ik graag de oraaja
kaarten voor het door Rottardaa ingadiende an door da comaiaela aanbevolen
amandeaanten. Oranje vaar, tegen. Groen voor, tagan. Gaal voor, tagan.
Dat aaandaaent ia aanganoaen.
Dan zijn wa bij 4001. Ik aou aan da afdaling ldadaradael willen vragen
dit ••endaaant ta behandelen bij hoofdetuk 6 bij het puntje 613a. Dat
ligt zozeer op dezelfde lijn dat wa daar de diacueale toa kunnen baperkan.
Gaat u daar••• akkoord. Dan zijn we bij 401 van de afdaling Holten en
van de afdaling Enschede. Wil iaaand van da afdaling Holten het a•andaaant
toelichten. Niet. Jaaand van de afdaling. Wil iaaand ataaaing over da
afdaling Holten. Niet. Dan ia dat aanganoaan. Dan de afdaling [nechada.
la ar iaaand van de afdaling Enschede dia dat wil toelichten.
Mijnhaar Swart.
Wij ontkennen op zich het ooamentaar van da coaaiaaia dat het op korte
termijn nadit ia. aaar het ia uitermate aisleidend oa te auggareren
dat investeringen op korte taraijn zoudan leidan tot aan vergroting
van de werkgelegenheid. Het zal zalfa zo zijn dat op de ko~ta tazaijn
bijvoorbeeld diepta-invaataringan ertoe zullen leidan dat ar Mindar
werkgelegenheid ko•t• Dat ia nodit o• da econoaiachaetructuu~ op de lanve
termijn gezond te aakan an dat ia da hoofdlijn in dit protra ..a.
Op de korte taraijn offers brengen am op de lange termijn da economische
structuur te varbetaren en daar nieuwe warkgalaganheid te waarborgen.
Ale wij laten etaan op korte termijn dan is dat ronduit mieleidend en
dat zal ons ook voor de voeten worden geworpen.
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De heer Rietkerk.
In dit voorstal staat dus niet op korte termijn. Het is aan zeer algemene
uitspreek dia hier staat. Natuurlijk heeft de apraker gelijk. Allaan
o• te stellen dat het alleen o• zaken over lange termijn gaat dat gaat
ons wat te var. Het gaat om de centrale stallingname dat je om weer
voldoende werkgelegenheid te krijgen uitbreiding van investeringen
nodig hebt. De tagenetelling dia de toelichter ar in legt hebben wij ar
niet in bedoeld.
Mijnheer Swart.
lk denk om op de korte ter.ijn werkgelegenheid te kriJten het scheppen
van arbeideplaateen zoals het ter linkerzijde altijd wordt genoemd
veel effectiever is en dat we daa~om op lange termijn moaten neerzetten.
Dat ia duidelijk. Den gaan we over tot de stemming. Het amendement van
de afdeling Enschede ontraden door da commissie. OranJe kaarten voor,
tegen. Groen voor. &roen teven. &eel voor, tegen. Dat ia verworpen. Den
zijn we bij 402 an daarbij zouden we dan de motie van orde van de kamercentrale Haarlem kunnen betrekken. Het kan dus ook in mear algemene
zin over de lastata bladzijde van het program worden gaaproken.
We zouden de vier amendemanten in een keer aan de orde kunnen atellen
en later in varschillande volgarde stemmen. Daar kom ik nog op terug.
Je zou eerst over Diepenvaan kunnen etemmen, dan over de Sec, dan over
Leiden, den over Dordrecht. Het amandamant van de afdeling Dordracht
wordt door de commissie aanbevolen.
MiJnheer Meijaran.
De voorzitter van daarnet zei dat onze motie niet ven orde maar inhoudalijk wae. Det ia toch niet waar, maar met oplossing tav de kwantificering
kunnen we ga•rne akkoord gaan sla u dua nadat de vier amandamenten
behandeld ziJn de bijlage ale zodanig aan de arde wilt stellen. Maar
overigene hebben we in daze •atle ook gevraavd a• ane tijdig gelegenheid te geven de vargadering uit te apreken over de totaliteit van het
progre. .a, de eemanhang van de anderdelen an ik dacht dat dat punt wal
dagelijk een ordepunt was oadat daarin de baaahriJvingabreif geen tiJd
voor is uitgatrakken an het toch nuttil liJkt a• ane deer ook op ta
bezinnen op enigerlei paseend Moment.
Ik dank dat dat het beate kan aan het einde van de vergadering. Dan hebban
we aan overzicht wat ar niet en wel ia aanganomen en hoe het sociale beeld

Band
Blad

1
4

er uitziet. Dan kunnen we over die ordepunten nog spreken.
Als u daar wat extra tijd voor uit wil trekken dan gaarne.
Dan zijn we bij de amendementen. la ar iemand van de verschillande
afdelingen of kamercantralecommiaaiea die de amendemanten wil toelichten.
Yan der Ende van Diepeveen.
Wij trekken dit ..andamant in omdat de andere eigenlijk preciea hetzalfde
bedoelen, allaan hebben wiJ geen percentage ingevuld en de raat wel.
Dat wordt ingetrokken. dat vergemakkelijkt de diecuaaie.
Mijnha•r Tel••••
Namene da aociaal acono•iacha co•miaaia apreek ik de vreugde uit dat over•
genomen zijn de twee eerste zinnen dia we hebban voorgesteld na uitvoerig beraad tot twaa keer toa ia de sociaal economisch commieaia toch
van mening dat het gawenat ia om de percentages die wiJ daar wat rui•er
hebben gano.. d dan wat de com•iaeie aanbeveelt om die te handhaven. Het
ia al herhaaldalijk gableken eigenlijk alk jaar waar dat de schattingen
zowel van da regering ale planbureau te hoog blaken te zijn, met desaatreuze gevolgen voor het beleid. Dan moeat dat achteraf wordan bijgesteld.
Wij manen dat ar gaan duidelijke aanwijzingen zijn om al uit ta gaan van
een groei van 1~. Om elk mieverstand te ver•iJdan, natuurlijk moet het
ona doel zijn maar het gaat hier alleen o• het uitgangspunt wat niet
raiel ia en ik breng in Herinnering dat de heer Zijlatra zelf heeft
gezegd toen hij daar aan waak of twee galeden over ondervraagd werd dat
aan schatting op aan half procent meer of minder zeker van te voren
nauwelijks ia toe doen, zalfa achteraf ia dat vaak moeilijk vast te
stallen. Tenslotte •erk ik nog op dat het vermelden van aan procent
wat gevaarlijk lijkt omdat juist rondom de nulgroei optreedt een varschi.neel wat ook wal bij andere dingen rondom het nulpunt optreedt zoals
temperaturen van water dia bevriezen dan ploteeling an dan gedraagt het
zich heel andere. Niaaand •inder dan onze huidige minieter van aconomiacha
zaken heeft opgemerkt dat het zeer wel ook bij groeien rondom het nulpunt het geval zou kunnen zijn. Om nou alk mievaratand te varMijdan dat
de VVD ook te hoge titgengapuntan neemt zoala endara partiJen dat doen•
wil de sociaal economische commieaie unaniem vooratellen om toch de
formulering rond het nulpunt tueaan haakjee van min aan half tot plus
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een half tot hooguit een in principe ale baala uitvengepunt te handhaven.
Mijnhaar Slijper.
Kamercentrale Dordrecht. Ik veloot dat ik •e kan acha~en achter uw op•erkingen inzake ona algen vooratel en dat van de aociaal econo•iache commiaaia.
Ik vind als ja er niets over zegt dan ben Je te ao•ber. Ik vind 2 procent
teveel, we zijn duidelijk op een wat •eer realiatieche toer gaan zitten.
Hocguit een procent, •••r zeker niet •••• en d••~•• wil ik het houden.
Dan ia het woord aan de haar Rietkerk.
Ook haal kart voorzitter. De een praeent hebben wij genomen op grond van
op dit ogenblik beat basehikbare prognoaaa. Het gaat over een o••iddalde
varwachtint in de koaende Jaren. Nieaend ken daar natuu~lijk een hand voor
in het vuur atekan. Ik wil er wel op wiJzen dat in dit vooratel zoele dat
nu voor wat betreft Dordreoht ie vooroeeteld en aanbevolen wo~dt oaeprokan
wordt van realiatiach ziJn van erven uitgaan dat de vroei niet •eer dan
aan procant zal zijn. Met andere woorden daar zitten dacht ik toch ook
de wat BOMbarder ve~aohtiftlen ven de aociaal coaalaala in beg~pen en
ik vind dat van de andere kant nu ook niet ona hoevan uit ta apreken op
een navetleve vroei dia •~ oo~ inzit. Dua ik zou allee afwegende er de
voorkeur een gaven om het aaendeaent Dordrecht dat confo.- de huldiva
verwachtingen la te handhaven, althans aan te ne•en.
Dank u wel. l ..and van u noo of kunnen we ove~gaan tot da ateaaino.
Dan sta..an wa eerst over het aaend..ant van de aaciaal aeonaaiach
comaiaela dat door de heer Tal••• ia toagelicht an door da coaaiaaia
wordt overgeneaan voor een deal. Dat denk ik kunnen wa ela baalaten
varkla~en en dan aoeten we ave~ de derde zin moeten we ata..an. Da
darde zin wo~dt ontraden door da coaalaaia an da haar Tal••• heeft dat
nog toegelicht. Dan gaan we over tot da eta..ing. Oranje voor dua da
darde zin ven de aoclaal ácono•iache coaaiaaia. DranJa ta;en. l~oan
voor, tegen, &aal voor, tegen. Dat ••end..ant ia aanoanoaen. Dan ia
ata..lng over de endare niet •••r nodig en daa.-ea kunnen we het hoofdetuk
402 etalulten aet dien veretende dat nu anlte algaaana opaarklngen , ..aakt
kunnen worden over de 11nancille onderbouwint an daervoo~ wil aijnheer
Ma1Je~aan graag het woo~d voe~an. &eet uw gano.
Graag voorzitter dank u. VNO wiet blijkene haar publicatie al eind Januari
dat het g..iddalda acenario van ona op 1~ uit zou koaen, wiJ wieten dat
paa een hela tijd later.
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En nu vandaag zien we drie acenario'a naast elkaar drie aadellan wil ik
hat liever nae•en die op g.. iddeld een uitkoaen. Dia ziJn dan niet •eer
in overaenatam•ing met wet we zojuist hebben aanvenamen. Bovendien ie
het zo dat de heer Tel••• heeft weer de heer Zijlatra geciteerd, die
citeer ik dan indirekt dat een echatting nauwaliJke ia te maken. Volgene
de heer Rietkerk hebban we het over de op dit mo.ant beat beschikbare
prognoaea •aar die vaan dan wel voor viJf Jaren en ik geloof dat het
heel nuttig ia oa ona bezinnen dat de bo.en niet in de h..el groeien en
dat er allerlei prioriteiten geeteld moeten worden a. de zeek aan elkaar
te kunnen krijgen, ..ar dat een exacte kwantificering ook al ia die
globaal niet zo geslaagd ie biJ een pragnaae voor vijf j~ar. In alk
gevel denk ik dat ale u publiceert dat u de neem van ik na.. een de
opateller op bladziJde 39 geloof ik ven one boekje wal wilt wegplakken
· ., went dat maakt indruk det het eenmenawal'k ia. J k heb biJ zonder veel
~ondering voor dit een.anawerk, maar ela we deze biJlege zouden willen
handhaven dacht ik dat die morgan.iddag zou moeten worden behandeld opdat
we de tijd hebben hea te lezen en ta bekijken want dat heeft niemand nu
kunnen doen. So.aiga ziJn •ieechien nog niet verder dan bladziJde 10 in
het boekje en den weten ze nag niet wat er ataat. Maar ik had een kardinale
vraag die ik toch al had, daarom ie het makkelijk oM ham nu te stellen
op bladzijde 38 wordt linke ondereen getataliaeal'd de •ini•ale behoefte
aan nieuwe benen voor •oo.ooo. Uitgaande dat de werkeloosheid wordt teruggebracht van 350.000 tot 150.000. laar aan de rechterziJde koMen we op
••n g..lddald te vervullen arbeideplaateen in totaal of in deeltijd van
250.000. Dat betekent dan ..t aan noot erbiJ biJ het lagera acanatio
t5o.ooo. Dat wil dua zaggen dat voor de niet al te oplettende lezer en dat
zouden er denk ik velen zijn de indruk wordt gewekt de dat we die werkeloaaheldhaid in dia ecenerio'• ••t 200.000 dankan terug te brengen
maar dat ale ik enigazina kan l'ekanen dat allaan vervuld wordt nog •aar
ternauwernood bij het hoogete groei ecenal'io. •••r niet bij het geMiddelde
en niet biJ de laagete en ik dacht dat dat toch een wat wonderlijke
praeentatle wee. En ik heb het idea dat in de •iljardan ook wal dergelijke
preeantetie zal zitten ale ik niet haal duidelijk da prioriteiten
van het beelag op het inka.en an van da beatedingen blijft.
Mijnheer Rietkark.
Allerleerat dit daza kwantificering ia aan poging geweaat om in aan aantel
varianten aan te gaven waar wiJ van vinden dat het beleid op zal moeten
worden af'gaate11d. Ze varaan dus geen door de alvemene vargadal'ing punt vool'
punt te bevestigen of af te wijzen onderdeel van het pl'ogra. .a. Het ia een
pooing tot kwantificerino.
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Wij stellen niet dat we dus van hetzij de een, hetzij de half hetzij de
anderhalf procant uitgaan. Nu de vargadering het amendament van de
sociaal economische commissie heeft aanvaard zou er eigenlijk ook nog aan
lager progn6ee bij behoren te komen. Dit ie een algemene verwachting, meer
we hebben wel een ernistiga poging gedaan om bij dia mogelijkheden in dia
diverse varianten voor de toekomst aan te gaven wat ar naar ons oordeal
nodig zal zijn om aar aan begin van harstel van onze economie te
krijgen. Als u dan daarbij wijat op het fait dat de cijfers over dia
warkaloosheidaramingen niet in alla opzicht voor een onbevangen lezer
geweldig duidelijk zijn dan kan ik daar wel inkomen. Ik moet erbij aan
toe voegen dat deze opzet, deze prognoses conform scenario's zijn
zoals die ook bij overige instanties zijn ge~aakt. We hebben ze daarmee
~
•proken. Het is duidelijk dat wij mat dit plan niet stellen dat de
huidige werkeloosheid van 350 mat 200.000 zal worden teruggebracht.
Zo mag u dat niet vertalen. We hebban alleen een aantal maatragelan in
het programme gazet, getracht te kwantificeren in het scenario en daarmee
aangagevan welke mogelijkheden voor warkgelegenheidscreatie deeruit ontstaat. Maar het is wel afgazat en ik kijk ook naar de heer de Korte tegen
de prognose bij ongewijzigd beleid dat wiJ zondar aan dargelijke zaak
tot aan 500.000 werkalozen zoudan komen.
Dan gaan we over naar het amandaMent 412A van de ondercentrale wastelijk
noord Brabant.
Mijnhaar Maijeran.
h.g ik avan vragen voorzitter heb ik uit het antwoord begrapen dat dia
kwantificering gaan onderdaal uitmaakt van het verkiezingsprogramma
daarbij due ook niat in da publicatie zal wordan gevaagd maar dat
uiteraard de uitkomsten daarven en van wat ar nog gerakend moet wordan
ter toalichting hier en daar kunnen worden gehanteerd, maar dat wij het
niet vaststallen en meenamen ala onderdeel.
Het is geen onderdeel van het verkiezingsprogram, maar het wordt wel
maageneman in de publicatie. Dan zijn wij nu toch bij 420A dat is van
wastalijk Noord Brabant het amendemant 4230 wordt overgenomen onder 4 punt
6 als 444A. Ik denk dat niemand daar problemen maa heeft. Dan zijn we bij
403 van de afdelingen Hattem, Raamsdonk en de kamercentrale Overijssel
en de haar Rietkerk wil even iets zeggen over het amendement van
Raamsdo~ 403 onder 2. Het woord ia even aan da heer Rietkerk.
(eerst even aan opmerking voorzitter

de beslissingen over daze amanda-
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menten hebben hun konsekwentias ook voor de nummer 406 en 455 dat ie een
wens van de amendementenbeurs om dat even te melden. [en tweede punt is
dat ik voor wat Raa~sdonk betreft u moet zeggen dat het advies een
verkeerd advies is. Het gaat hier over de vraag in welke mate de collectieve uitgavedruk naar ons oordaal dient te wordan verminderd. Dat
is niat conform de bijgesteld prognose en ik zou u dus het amandament
Raamadonkaar- &aartruidanbarg in afwijking van wet u hier voor u laast
moeten ontraden omdat daarin staat dat dia varaindering de volle procant
zou moeten zijn. Wannaar u nu ziet naar de berekeningen dia wij in dia
scenario's hebben uitgevoerd en wanneer ik deer dan bovendien nog de wet
sombarder bijstelling van de sociaal economische commissie bij batrak
dan is het zo dat wij volgans de huidige berekening wal in de buurt van
de o.J~laatanverlaging zitten. maar mat dit programma de min 1 niet
bereiken en ik geloof dat het dan goed is dat dan ook niet in aan programma
op te namen en ik zou dan ook willen aanbevelen om te blijvan bij de aanbeveling dat wij streven naar aan vermindering tussen o en 1%. Mag ik voorzilter en dat is misschien helemaal in strijd met da orde maar hier nog
een punt aan toe voegen. Er ia nogal wat misvarstand over de vraag of het
gaat om de lasten- en premiedruk dan wal om de uitgavedruk van de overheid.
U zult in het programma marken dat wij op alle fronten die uitgave willen
beperken en ik zou u willen vragen, maar de vergadering zal daar waarschijnlijk mee akkoord moeten gaan om redaktioneel dat ook duidelijker te maken
dan nu in de takat staat.
Daarmee zal duideliJk zijn dat de drie amandamanten van Hattem, Rea•adonk
en Overijssel wordan ontraden. Is ar iemand van de afdalingen of kamarcentralas die daar hier nog het woord over wil voeren. Mijnhaar vd Boa.
Mijnhaar de voorzitter niet uit aan van de drie genoemde, •aar we hebban
ook aan vargeliJkbaar amandamant vanuit de kamercentrale Leidan gehad dat
in de amendemantabewra geruild is. Ik wou graag vragen aan de haar
Rietkerk of dat batakant dat hiJ ook de uitlating in hoofdpunt 8 ven het
programma varmindering van het aandaal van de collectieve lasten mat 1~
dan wil verandaren en hoe het dan kan dat dia mat 1~ daar terecht gako•an
is.
Die is voorzitter in da haast van alles biJ alkaar waar op aan lijn
brengen blijvan staan. maar ik geloof dat het goed ia an duidelijk ia
dat als we hier de nul tot aan invoeren dat we ook daar moet wordan
doorgevoerd evenzeer als het woord uitgavadruk.
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In de haast dia hierna na daze vergadering gaat ontstaan zullen we dat
toch niet vergeten.
Mijnheer Swart.
Ik moet bij de afwijzing van Overijssel constateren dat als zich de mogelijkheid zou voordoen een grotera vermindering van de collectieve lasten'
te realiaaren dat de VVD ar dan niet voor in is.
Nee, maar wij willen wel proberen in ons verkiezingeprogreaae een stukJe
realiteit te brengen en geen belatte daarin op te ne•en die we denken
niet waar te kwnnen •eken.
Den gaan we over tot de ste•ming, ~enzij Hattem geen behoefte heeft aan
stemming. Dan gaan we even stemmen. Wie ie voor het aaandeaant Hettea
mat oranje kaarten. Tegen •et oranje. Groen voo~, tegen. Geel voor, tegen.
Daarmee ia Hattem verworpen. Dan Aaam.donk. Voor oranje, tegen. Groen voor,
tegen. Geel voor, tegen. Dan zijn we bij Overijeeel. Oranje voor, tegen.
Groen voor, tegen. Geel voor, tegen. Daarmee zij alle drie amendementen
op 403 verworpen en zijn we bij 404.
de voorzitter mag ik even vragen, de heer Rietkerk heeft nu
er aan toegevoegd om te vragen die teket te veranderen. Det betekent dat
dia nul en een procent dan wearachijnlijk helemaal weg gaan vallen en
dat ia even de vraag.
Mijnh~er

R!atkerk.
[r is een misverstand voorzitter. Ik heb begrepen na deze stemming kunnen
we vaatstellen dat de nul tot een praeent blijft etaan. Daar etreven we
naar. Alleen de vraag, de omschrijving van die drukvermindering die zou
beter zijn om daar van te zeggen de druk van de collectieve uitgave ipv
belasting- en premiedruk om dat daar nog bijvoorbeeld nog het financieringatekort bij zit. Vandasr dat ik maar het ie wet een beetje in
strijd met de orde, maar ale de vergadering daeraee akkoord ken gaan
zou ik den toch om mieverstanden te voorkomen willen vragen het beter
acht dat we daar staede en dat ook op andere punten in het programma
het hebben over de_drwk ven de collectieve uitgave. We bedoelen er
hetzelfde mee meer je voorkomt misverstanden.
U hebt dser geen bezwaar tegen, niemand, dan veranderen we dat in de
redaktionele zin op die manier. 404 afdeling Naarden. la ar behoefte
aan aan toelichting van de aijde van Naarden.
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Meijar van de afdeling Naarden.
Ik heb gezien dat u het over da resolutie of het amandament ontraadt.
U kunt van ons verwachten en dan dacht ik dat dat ook wal uit dat amendemant
blijkt dat wij uiteraard in wal een lager takort van het financieringawillen hebben dan op het ogenblik het geval ia, maar wij dachten dat
het weinig realistisch was om hier aan percentage te noemen. Juiat o• onze
fraktie inde toakomst wat meer speelruimte te gaven, wat meer flexibiliteit in te bouwen hebban wiJ dus dat parcantega waggelaten en eenvoudig
gezegd het financieringatekort dient te wordan verMinderd. Dan hebt u toch
wat meer ruimte.
Mijnheer Rietkerk.
Uank voor die ruimte voorzitter. Toch vinden wij dat het art goed ia oa
in ons beleid voor de eeratko•anda vier Jaar die overheid aan te geven
wat we als streefgetal waar terug moaten naar dia vier procent. Ik geef
u graag toe dat dat een helse toer zal zijn. Ik zau het toch erg betrawran
wanneer wij daar geen enahle ~ndicatle gaven, want ik vrees dat uw amendement zou batekanen dat een half procentje varmindering daar ook al mee
in overeenstemming zou zijn en dat zou toch echt volstrekt onvoldoende
zijn. De vier procent nora ie inderdaad aan vrij forse. Het ia aan streefgetal en ik geloof dat het goed zou zijn dat wij dat met elkaar zo zoudan
afa,~eken dat in dia richting moet worden gewerkt.
Mijnhaar TalaMa.
Mijnheer de voorzitter da sociaal economische coMmiaaia ondersteunt dit
van ganser harte en ia het voor 100 procant unanieM mat de haar Rietkerk
eens. U waat dat het h6idiga kabinet streeft al naar st ipv 6 an we zitten
op Tt. Dit moet ar in.
Dan gaan we over tot de stemming. Oranje kaarten voor het amendament van
Naarden. Tegen. Groen voor, tegen. Geel voor, tegen. Verworpen.
405 B van de afdeling Rotterdam wordt aanbevolen en dat kan neem ik aan
zonder stemming, niemand vraagt stemming. 406 van de afdeling Hattem ia
inmiddels overbodig, dat neem ik aan zondar stemming, nieaand vraagt
stemming. Dan zijn we bij 407 van de afdeling Rotterd••· Die la ook overbodig dat vindt da haar Rietkerk en Rotterdam vindt dat •laach!an niet.
Ie er iemand van Rotterdam die dat wil toelichten. Niemand.
Mijnheer Talama.
Ik bagrijp dat de co•mlaeie ontraadt RotterdaM over ta namen. De sociaal
aconom!ache co. .iaaie heeft ziah erover baredan en la ar art voor oa
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althans deze twee ele•enten wel te noemen. Het profijtbeginsel ie uitdruk•
kalijk in da varschillende kwantificeringen opganomen met een bedrag van
2 milJard. Dat is uw volste recht om dat te doen maar den moet u het ook
in hst programma kunnen terugvindan en de systa~atiecha heroverweging
der overheidsuitgaven vindt onze commissie al evenzeer noodzakelijk
owdat dat al in de huidige regering gebeurt en ook stallig aan van de
belangrijke punten zal zijn en Moeten zijn in een ko.. nd kabinetaprograama.
Als u eventueel daar ook nog het suneet 'rincipe toch in wilt handhaven
vindt onze commissie dat uitstekend, maar za zou dringend willen aanbevelen om van Rotterdam in alk geval die heroverweging en het profijtbeginsel wal in het programma op te nemen.
e heer Riatkerk.
Ik kan heel kort zijn voorzitter. De enige motivering voor het ontraden
was het feit dat het al in de hoofdpunten was opganomen die da sociaal
economische commissie. Ja maar dan is het toch goed het ook in het progra.ma ta doen. Wa hebban inhoudeliJk er gaan enkel bezwaar tegen dus ik hab
na overlag hier de vrijheid om ta zaggen laten wa het overnamen.
Rottardaa wordt op ziJn wenkan bediend. Als niemand stemming vraagt is
dat overganomen dan ziJn wa biJ 407.2 van de vazeniging voor staten- en
raadsleden. la iemand dia aan toalichting wil geven.
Mijnheer de Bruine.
~ijnhaar da voorzitter de varaniging Staten- en ra~daladen had wat moeite
mat begrippan dit niet algemaan bekend zijn zoals dat sunsetprincipe.
Het wordt welliswaar omschreven in de toelichting. De kans dat da tekst
zalf aan eigen laven gaat leiden zou toch de band met de toelichting
verbraken. Nu het amand ..ent van de afdaling Rotterdam ia aanvaard waar
gasproken wordt over haroverweging van overheidsuitgave harkannen wij ons
wannaar wij spraken van harwaardering van ~aken en trek het amandamant hierbij inDan zijn we bij 407A van da afdaling Brussel. Is ar iemand die dat wil
toelichten.
Mijnhaar Rietkerk.
Nou het enige punt voorzitter is dat hier feitelijk voorgestald wordt
dat toch de salarisaan als het avan kan buiten da ombuigingen ta houden
en wij vinden dat acht wal wat vergaand. En vandaar dat wa het afraden.
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Dan gaan we over tot de etemmint• Wie ie toch voor lruaeel oranje, tegen.
Groen voor, tegen. Geel voor, tegen. 40TA ia vamtorpan dan ziJn we biJ
408 3 amendamenten van de afdeling Maaaaluie, de onde~centrele Doetteah..
en da kamercentrale den Haag. Het aMendement van Doetinchem wordt aanbevolen. Is er iemand van een van de je de sociaal economische coamiaete.
Met permissie mat dubbele pet voor de kamercantrele den Haag.
WiJ manen dat het uitgevepeil ven het overheldape~aoneel •n dat in overeen.
•temming met aan eerder uitgebracht •apport van de Teldersetichting gakop•
peld moet zijn aan de oaveng van het overheidepersoneel waarven ale u het
goed narekent tweederde voor collectieve leeten zijn, voo~ eoeiele uit•
gave, eoeiele zekerheid, eenderde voor loon van totaal der overhdleuitgaven. Eenderde voor beatedingen en aalariaeen in ronde getallen. Beatadingen mag men natuurlijk niet bepe~ken, went dat ie werkgelegenheid
en de omvang van het overheidspersoneel moet man ·in da hand houden. Dat
kan niet zoals hier voorgestald wordt door een verandaring in het salaris
peil, want een ander artikel wat u zalf voorstelt wil die in overaanstemming brengen mat de lonen en salarieaan in de niet ambtelijke maatschappij. Moet u dus doen koppalen aan da uitgave. Het koppental ven d•
overheid dat is de badoal!ag van dit amendement.
MiJnheer Swart.•
Ja aijnhear de vaorzit••r ik zou at ..ming willen vragen over deze hela
stelling ook ale de betr•ff•nda •••nd...ntan niet zouden wo•den aante•
nomen. Ik g~~laof dat we op het congras waaJ: het llbeJ:aal Manifest ia
vastgt~atald een aantal duideliJke uiteprekan heiaben gedaan over wat wiJ
a la VVD als taak van de overheid. zien. Dan ia het volkomen oneigenl.ij k
om er ••t aan vuiatr•o•ltJ• aan ta koaen zwaaien en ta aagten de groei van
het ovarheidaparaoneel dia koppelen we eens aan weet Je wat de groei ven
da nedarlandee bevolking ale daar geen ankale visie over d• teak van de
overheid in de samenleving van vandaag echter zit. Die visie ontbreekt
en den Moet Ja dit aaort vuiatregeltjea niet in aan progra•ma opna•en.
We maken ons els aas-ieuza partiJ belachelijk door dit aocu:t nou vwietregalaconoaie te varhaffen tot economisch beleid. Natuurlijk moaten wiJ
kritisch ziJn over de ~eng van het overheidapes-aaneel en waar er aanleiding ia o• ta knoeien doet w dat, •••r gast u niet pzooberan een
koppaling aan te brengen die ar in da praktiJk niet la. Want waaro•
koppelt u het niet aan de bavalkingao•vang over tien jaar of tien
jaar geleden. Houdt u ook rekening ••t de groei van overheldatakan die
ka.n entetaan biJvoozbaald in de bejaardenzorg a11dat het aandeel van da
beJaarden toena..t. Er ziJn een aantal ovazwetiAten dia tawaoa da
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het realiteitsgehalts van een dergelijke koppeling volkomen ondergraven.
We molten kiezen voer aan taak van de overheid, daar de menaan aan
aetten die er voor nodig zijn en dan vardar niet kinderachtig doen,
Dat is duidelijk.
Mijnheer Slijpe, Dat was duidelijk wat die miJnheer aai. Wat ik onduideliJk
vind is wat ze de commiaeie heeft aanbevolen in het boek wat ik vandeeg
pas gekragen heb dat het Maaaaluiaaa aaende•ent •oeilijk haalbaar ie.
Ik zou graag van de co•miasie willen horen waarom dat moeilijk haalbaar
ie. Hat standpunt van Maassluis dia ik hier als ondercentrale Waterweg
Noordman moet verdedigen omdat za er niet ziJn ia de volgende dat ja in
aan varkiazingaprogramaa in daze moeilijke tijd niet meer moet gaan
praten over een groei van een overheidsbemoeienis, overheidsuitgaven,
aaar dat je dat moet bevriezen en dat je zeker niet aan groei van aan
bevolking daaraan moet gaan ophangen, Dus ik hed graag van u waarom
u het moeilijk haalbaar vindt.
Mijnheer vd Bosch.
Ik wou een paar kleine korte opmerkingen maken nav hat varhaal van
Mijnheer 5wart. Ik dank dat het aan de ena kant erg duidelijk ia en
ik denk aan de andere ~ant dat mijnheer Swart ongelijk heeft. Ik denk
wat er hier staat oorspronkelijk in het stuk zoals het er is stop mat da
troei van het aantal a•btenaren, want de bevolkingagroei is er neuwalijka
Mar, Als u andere ingewikkelde dinoen gaa-t doen ale koppeling aan het
uitgavepeil van de overheid ale geheel gaat u allemaal ingewikkelde kop•
palingen laggen die voortdurend doorgeslingerd worden en aangeslingerd
worden. Ik dank dat wat ar staat heel duidelijk is. Mansen we hebben
tanoeg ambtenaren. Dank U,
Vindt u het goed dat ik nu eerst het woord geef aan mijnheer Rietkerk of
wilt u nog aan toelichting gaven.
Mijnheer Rietkerk.
Meel kort voorzitter, Ik geloof dat ik da haar Slijpe en Swart zeer
tegengestalde opvattingen hooi' vaJrdedigan. Ale de haal:' Swert zegt dat het
onzin ie om het zo te noraeran aaar te zeggen de overheid moet dat en dat
doen en daar moet Je den •aar dia uitgave voor opbrengen dan ie dat
aisschien een duideliJk verhaal naar mijn oordaal vaal ta simpel.
Wat is de achtergrond van daze t•dachte dia overigens ook in hat huidige
pertijprogramma voor de afgalopen vier jaar ia opgenoaen dat ia deze
dat wij vindan dat dia druk van die collectieve uitgave tov de rui•ta voos-
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de marktaactor niet most blijven stijgen, zelfs wat terug moet.
Daar nu is bekend dat onder de callactiava uitgave met name ook de koeten
van het personeel een zeer substantieel onderdaal uitmaken, dan ga Je pzo•
beren te zoeken naar een norm waar je tenminste op aan kunt werken oMdat
ook wat de algemene ontwik~eling betreft in de hand te houden. Dan kan
je zeggen bevries alles. Gaan enkele ambtenaar er •••r biJ. Dan kom Je
naar mijn smaak gauw in strijd met zaken die ook wiJ nodig vinden nee•
nu maar eens verder milieubeleid, nieuwe taken van de overheid, wiJzi;intan
daar moet dus een stukje ruimte inzitten en onze gedachte ia aan de andeze
kant ga niet zeggen alles wat die overheid doet moet maar waar met extra
ambtenaren worden verzorgd want dat betekent dat mat nama Ja dan in con•
flict komt met dis noodzaak van evenwicht tussen collectieve uitgeve en
ruimte voor de particuliere sector. Vandaar dat wa alsnog in dit program••
d~ norm hebben opganomen hat is ~adelijk dat die overheid zich ontwikkelt
afhankalijl van da groei van de bevolking, maar laten wa dat dan ook niet
verdar doen, want in het varladen is net altijd vaal meer geweest. wiJ
zitten dus duidelijk tussen da haa~ Slijpe en de haar Swart in. Wat den
Haag bstra~t moet ik u zaggen dat mij neg helamaal niet duidelijk ia
wat den Haag wil mat dia koppaling aan uitgave voor de overheid ale geheel.
Het lijkt mij aan wat irrnl~vanta koppaling als het gaat om da kosten van
het uitgavepeil voor hat personeel. Wij hebban voor wat betreft de ontwik•
kaling, maar daar komen we straks over te spraken van hst salarisbeleid
bij da overheid voorgestald in beginsel het trendbeleid te handhaven.
Dat lijkt ons aan batere en ook meer in de p~aktijk gatoetste nor• dan
een hela nieuwe gedachte van overhaidau1tgavan els geheel. Went dat liJkt
ons toch een wat m~e!lijke zaak. Je gaat den nu zoeven beoordelen of
personeelsuitgaven en overige overheidsuitgaven volstrekt in ge~iJke mate
zich zullen moeten ontwikkelen. lk zou daa~ nu gaan uitapreken over dur•
van doen.
Mijnhaar Lew!n.
Mijnhaar da voorzitter na de uitaanzetting van de heer Rietkerk moet ik
zeggan dat beide uitgangspunten zo vaag zijn dat ik nauwelijks mijn voorkeur durf uit te spraken voor bevolkingsgroei en overheidsuitgavepeil
hoewel ik dat nog beter kan beinvloaden.
Trekt u daarmee uw •••ndament in of ie dat aan voorbarige conclusie.
Mijnheer MeijeraA.
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Voorzitter de heer Rietkerk refereerde eraan dat deze zelfde zin in ans
bestaende verkiezingsprogramma staat. Dat is exact waar. Bij de evaluatie
van het bestaende verkiez!ngsprogra•ma door de kamercentrale Hearle• hebben
we op onze vraag wet er van bepaalde wensen terecht wee gekomen venuit de
fraktie een antwoord gekregen dat de groei van het overheidspersoneel ln
de afgelopen jaren groter is geweest den de groei van de nsderlandse bevolking in de huidige kabinetape~iode, nemeliJk een groei van 4iS ave%•
heid~uitgave tegen 1,4~ nederlandse bevolking. Ik help u wensen dat deze
stelling ale die zo blijft staan ale die staat in de koMende vier Jaar wel
zal worden gerealisaard.
Het is duidelijk dat we ar nog harder aan zullen moeten trekken mijnheer
~eijeren.

Mijnheer Lantain.
J~ mijnhaar de voorzitter i~ begrijp uit h5t boek wat we vandaag hebben
gek~even dat de commissie akkoord gaat mat het amsn~ement van de ondercentra!~ Doetinchem.
Als aanvulling ja.
Als ik goed kön lezen was dat amendement inderdaad een verandering en
dan zou het dus niet opgevat kunnen worden als aanvulling. Ik denk dat
dat ook geen Juiste procadure ia wanneer ar nu wanneer een afdeling
X indient als oen verandering als de commissie dat dan gaat overnemen
ala oen aanvulling. Dat lijkt ma geen Juiste procedure. Als u dan over
be!da zeken inderdaad wilt ~temmen verandering an eenvulling en dan
%OU ik de oorspronkelijke verandering van harte willen aa-.Bi*iRIX
eanbftvelen bij de vergedering in navolging wat de heer Swart heeft gezegd.
Nou zo kort zal ik helaas niet kunnen zijn want daar was het commentaa~
van de heer Rietkerk te lang voor. Het huidige program•a stond het ook in
zei mijnheer Rietkerk en we hebben het gezien het stond in hat pro;ra. .a.
En wat was het eerste wat dit kabinet met deze samenstelling ging doen
onder leiding van onze lijsttrekker arbeidspleetaan plannen. Da overheid
pekt aan, banen bij de overheid erbiJ. Daaruit volt al dat dit niet
zo'n hard punt was bij het vorige programma. En als u dan zegt van we
moaten aan realistisch progra••a maken wat u daarnat naar de oren alinverde
laten we dat dan ook op dit punt doen. We hebban ons als liberalen biJvao~
baeld bij de sociale zekerheid altijd g~keard tegen dia automatieme
dia daarin zitten. al die koppelingen. Daar •oat Je van af.
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Liberelan zijn ••naan dia hun gezand varatand gebruiken. WiJ hebban bij
•01 aangano•an we gaan overheidetakan herwaarderen. We gaan er naar kijken
wat ia nodig, wat ia niet nodig. Daaraan kun je dan ••teen kappalen zijn
de ••neen die dat werk doen ook nodig of niet nodig en dat ia een veel
zinvoller invulling van de o•vano van het avarhaideperaoneel dan een
woeat verhaal van aan plafond wat erin •oet zitten. Je kunt lager uitko•en en dat ia dan naar de afdeling Maaeeluia. Je zou ook Jpger kunnen
uitko•en, ik kan dat niet zonder•••• vantevoren zaggen u even•in. Dat
haavt af van de feiteliJke a•atandighadan op dat •~•ent.
Mevrouw Drai••• afdalinv Zevenaar of afdalint Doatinchaa ook.
Ik •ag even ••••r•r•n dat het •••nda•ant inderdaad bedoeld ia ale een
•iJziging en niet ale een aanvulling zoale u hebt gezegd. Ale aan wiJziging
van de oorapronkeliJke takat.
Ale dat da vergadarint wordt toatazagd dan tl'ekt bij ik weet niet hoe dat
vargadertechniech •••t lopen, •aar afdalint Maaealuia ia er niet, •aar
ik denk dat de afdeling Maaaalula zijn eigen ••enda•ant intrekt ten gunata
van het aannellen van de ondal'centrale Doetinch••·
Mijnhaar Hazewinkel.
Houdt u vooral ook ••t de •otelijkheid o• het hela artikel te achrappen.
Dat ie op varzoek van Mijnhaal' lwart.
Mijnhaar de voorzitter afdaling Al•ela ataunt niet het intrakken van het
••enda..nt Maaaaluia. Wij zoudan het op pl'ija atellen dat Maaealuia
wal in at•••ing gebracht wordt.

••t

We beginnen
het ate•••n tan•lnata ale wa daar aan toa ziJn.
Mijnhaar Rietkerk krijgt het woord nog even.
Nog twee woorden aan het adl'ea van de haar &wart. Dingen dia wiJ dit jaar
daze pariode niet hebban bereikt dia kunnen toch zo balentriJk zijn dat
we al' toch nog hal'dar vool' •oeten vechten a• het de volgende periode
wal te doen dat ie punt een. Punt twee ik wija er op dat in •·• ataat
dat die tl'oei tenhoogete gelijke trad •oet houden, dat onze intenaia ie
dua het naar benedan te brenoan. Maar dit ia aan aaort bavennora waar Je
in ieder oeval aoat proberen niet bovenuit te gaan.
Wal ik atel u voor ale volot te ata. .an. We beginnen . ., Doatinch••·
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Of het aan va~anda~ing •aat zijn of aan aanvulling. Dua we vaan •t••••n
ave~ het ao~apronkalijka •••nda•ant Doetincha• ale ve~andering.
Ale het v•randard wordt dan wordt 401 datgene wat Doetinch•• heeft ingediend.
De oo~aprankalijka tekst verdwiJnt dan. Als dat wordt verwo~pan dan vaan
we ata..an of het aanvulling wordt op de oo~apronkelijke tekst van 408.
Daarna taan we at••••n over Maaaaluia, dan ave~ dan Haag en dan of überhaupt 407 er in •oet ja of nee. laderaan duidelijk. Oranje at•••en voor
Doatincha• ala verandering, dua het •••nda•ant Doetinchall ipv het punt
van de co••iaaie. Oranje voo~, tegen. lroen voor, tegen. Geel voo~, tegen.
Willen de oranje kaarten nog aan kaartje zien. De oranje kaarten voor
Doatincha• als verandering. Oranje kaa~ten tegen. Aangeno•an.
Dat •••kt het voor de raat v••akkalijk want daar hoeven wa dan niet •••r
over te ate..an, behalve •ijnhear Laban dia ia het er niet •e• eena.
Ja voorzitter ik dacht dat het thans nuttig was aa ook avNtueal ovazo
Maaaaluia te ata..an o•dat ja dat als aavullint op datgene wat nu ia
aantanoaan toch aan uita_,aak krijgt over het toen•••n van de troai ~-an
de overheid.
Dat zou kunnen. Dat la juist over Maaaaluia kunnen we ata..an ale toa•
voeging.
Mijnhaar Swazot.
Daar heb ik toch wal bezwaren tegen. We hebban nat de ene nor• eruit gewipt
en dan voeren we de andere via aan achterdeur weer in.
Dan ata•t u tegen aijnhaar Swart. We gaan oranje kaarten voor Maaaaluia
ale aanvulling. Oranje kaarten tegen. lzooane kaarten voor, groen tegen.
&aal voor, taal tegen. Dan is dat verworpan en la 401 de tekat van de ondercentrele Doatincha• geworden. Dan zijn we nu bij 409 Delft aanbevolen.
Nia•and ate..ing. 410 is aanbevolen. 410A aan nieuw punt van lrada, wordt
doo~ de co••iaaia ontraden. la ar ie•and die daar een toelichting op,wil
weven van de zijde van lrade. Mijnhaar MaiJ•ana haal kort graag.
Toalichtint na•ana de eoeiele oo••iaaia. Sociale ••••laaie ataat aahta~
dit a•and•••nt. Het ia aan kweetie van eoeiele zekerheid, inhoud waa~ova~
de haar de Korte in de tweede ka•ar aat auccaa aan •otia over heeft lnw•diand. We dachten dat het waad waa ale in het progra••a het werd opta•
no•an.
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Mijnheer Riatkark.
Voorzitter wat daar staat stuit niet op inhoudelijke waaratendan ar zijn
twee artuaantan tegen. WiJ dachten dat wa in aan andere paragraaf aaer
concreet haddan uitgawerkt wat wa aat da eoelala varzakering wilden.
In da twaada plaats vinden wa dat er in deze oaechriJving toch wal
arg vaal vaagheden zitten zodat niet preoiaa duideliJk ia wat badoald wordt.
Mevrouw vd Stoel.
Wastalijk noord Irabant heeft toch hat gevoel dat hier geknaagd gaat worden
aan ona aooiaale varzakaringaatalaal en ia daaro• tegen het aaandaaant
van Breda.
Niaaand aear dan gaan we ataaaan over 410A, wordt door da aoaaiaaia,ontradan. Oranje at••••n voor. Oranje tegen. &roan voor, tegen. leal voor,
tegen. Verworpen. Dan ziJn we biJ 411 de eoelala zekerheid. Drie
aaandaaantan van da ooaaiaaia eoelala zaken, de afdalinG Wasaanaar en da
organisatie vrouwen in de VVD. We zullen probaren over alla aaand ..antan
tataliJk te aprakan. Ala hat dan aoailijk wordt kunnen wa alenog daat
wat aan doan. Wie van u
ik het woord gaven.

••1

Mijnhaar Lawin.
Voorzitter naaana de eoelala coaaiaaia. In da aarsta plaats hebban wiJ
aoaita aat het woord gezinnen in hat varband waarin het ataat van da aociala uitkeringen. Ook in de VVD la het aan aanvaard beginaal dat aanaan
aaaanlevan zonder aan tradittonaal gezin te varaan an dan ook van dazalfda
inkoaen aoatan laven. Waar hat ona oa oing in da eoelala ooaaiaaia ia
inderdaad hat eoelala accent waar die ooaalaaia wallicht voor baatast
n..eliJk ervoor te zorgen dat niet aanlader dia op alniaua lnko.. n ia
ontzien wordt, want alla•nataandan zullen daarvoor aoaa zeer toad kunnen
baataan, aaar davene in de aaaanlevingavoraen da huiahouding dia van aan
aini.ua inkoaen aoatan laven in de knal koaan. Daaro• aanen wij en dat
ataunt ook da sociaal aoonoaiacha coaaiaaia dat ona aaandaaant beter ia
an zegt niata endara aaar duidelijker oaachrijft dan wat het hoofdbeatuur
ona vooratalt.
Mevrouw vd Staal.
We hebban in hat liberaal aanifaat opvenoaen dat het gezin vaar ona niet
langer uitgengepunt ia, daara• pleiten wiJ ook vaar laagsta inkaaena
a• dat op ta naaan.
Maijaran.
Dat dat niet juiat gaforaulaard ia. Wa hebban daoht tk niet apvaRaaan
-
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dat het gezin geen uitgangspunt Meer ie, we hebben alleen de positieve
tekst weggelaten. Det ia iets andere dan wat mevrouw zegt.
Roelof Houwing.
Ik heb hier gezien dat da comMissie de drie aMendeManten heeft ontraden
an het lijkt me mat name voor aan pertiJ die de maximale ontplooiing
ven individuen in zijn vaandel achrijft op dit moMent gaat zeggen dat
het gezinainkomen, het minimum gezinainkowen moet warden gehandhaafd
of zoveel mogeliJk niet Mag wordan ontzien. Ik dank dat het duidelijk
ia en moet zijn vaar een VVDcongres om ook die zelfstandig lavende
personen dia rand moeten koMen ven een minimuM inkomen of ven een
sociaal minimum inkoMen in ieder geval de garantie krijgen dat ook
die zo veel mogelijk wordan ontzien.
Mevrouw Blom.
Ik wou nogmaals anderetrapan dat het woord gezinsinkomen dat dat bij
ons berust op aan geweldige principiela bezwaren. Wij apreken van
individuale africhten van de sociale varzakering op het individu.
Dan ia een invoering weer van het gezinsinkomen ia de weg terugnamen en
ie niet vardergaan op de weg zoals we dat gedaan, zoals we dat verder
in hat varkiezingeprogaaM zeggen.
MiJnheer vd Boa.
Ik weet miJ niet meer helamaal zeker te herinneren of het aMendemant
van de afdaling Wáeeanaar behandeld is ale verandering of ale aan•
vulling. Ik meen dat het behandeld ia aan aanvulling. Waar het om gaat
ie dat we op dit moment geconfronteerd zijn met een automatieme waarbij
allerlei zeken inderdaad voortdurend elkaer•opjagen. Het lijkt one een
haal wezenlijke zaak dat we in het verkiezingeprogramme een uitapraak
doen dat we over dat automatieme moeten gaan nadenken.
In dat geval maak ik mij inderdaad ernatig zorgen mitnhear de voorzitter.
We hebben hier overaal affiches om ana haan henwan en op sommige daarvan
staat uitkeringen voor ••neen die het aarlijk toekomt. Ik denk dat
daarvan in het varlangde daarvan ligt dat Je die menaan niet extra gaat
pakkan op het •amant dat de nood aan de Man komt. Uiteraard kun ja
gericht gaan bezuinigen. Ja kunt gericht gaan zaggen heeft iederaan
dat even hard nodig. En ik geloof niet dat ja witkeringen afgestamd
op een gezinsinkomen waar eenieder individu maat gaven. In dat opzicht
steun ik het a•endeaent van da com•iaaia sociale zaken, en wij dat
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van vrouwen in de VVD af, maar ik geloof dat het te ver gaat zoals
Wassenaar zegt alle sociale uitkeringen ~aar los te koppelen van de
ontwikkeling van het loonniveau. Dat wil zeggen dat wiJ de eoeiele
zekerheid tot eluitpoat maken en dat lijkt me niet liberaal.
Mevrouw Delven Zoetermeer.
Ik zou me kunnen vooretellan dat dia zin van de commieeie eoeiele zeken
weerbiJ staat en die uit meerdere personen baateet niet overgenomen
gaat worden. Dat betekent dus dat er een huishouden hoe dat ook aamengesteld ia uit aan of me•rdera personen en een in~omen, een minimum
inkomen heeft dat J• dia tracht te ontzien. Daar waar den meerdere minimum inkomene zijn dat Je dan zegt dan ontstaat er een haal andere situatie.
Zou het mogelijk zijn om dat gedeelte even apert in stemming te brengen.
Mijnheer de voorzitter het lijkt •iJ geen verandering van ons amendement.
Dat is precies wat wij gezegd hebben.
Het ia de essentie ven wat in het amandament staat en als ja dat eruit
haalt ia het wal erg leeg.
Dat is ook denk ik wat mevrouw bedoelt.
Mijnheer Riatkark.
Voorzitter eerst een misverstand wegnemen. WiJ hebben met die zeer baknopte omschrijving laagste gezinsinkomans precies bedoeld wat er omschreven is in het a•endement van de commissie sociale zaken te weten
de huishoudene die van een minimum inko•en moeten leven en dia uit meerdere personen bestaan. Wat dat betreft dua geen enkalamieveratand. We
hadden allaan aan beetJe •oaita mat de voorweerde in het a~andamant dat
je dat allaan moet doen ale ar van ontkoppeling sprake ia. Wij sluiten
niet uit dat Je ook walaana zult moaten toe gaan komen op koppeling
op afstand. Dan ia er geen ontkoppeling, dan ia ar tocJ een bijdrage
ook uit dia aactor n6dig. Maar wannaar ik het amendemant van de commissie
aociala zaken in daze gaaat mag varataan dan ia daar gaan inhoudelijk
varschil tueaan wat wij in 411 bedoeld hebban en wat de commissie nader
heeft omschreven. Dus mat dia aantekening zou ik ar geen moeite mee
hebben. Ik heb dat wel mat toch de beide andere amendementen.
Waarom. Als wassenaar vraagt dat het automatisme in de koppeling van
sociale uitkeringen minimumloon wordt afgeschaft dan i•plicaert het dat
ook bijvoorbeeld aan te overwagen koppeling op afatend dat je iets maar
ruimte moet hebben, maar toch wal een koppeling houdt zou verdwijnen.
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En ik geloof dat we dan aan belangrijke waarborg voor de minimuminkomene
schrappen. Dat !s mijn bezwaar tegen Wassenaar kort gezegd. Mijn bezwaar
tegen wat de vrouwen in de VVD voorstellen is dat zij het over alle laagste
inkomens hebben. Dat impliceert dat bijvoorbeeld in een gezin drie minimum inkomens kunnen zijn in een huishouden, in een samenlevingsverband,
!k zeg Maar gezin maar u bagrijpt wat ik bedoel in alle vormen. En wij
vindan dat hat niet noodzakelijk is om die ook altijd onder alla omstan•
digheden uit te zondaren van algemene loonmaatragalan. Het draagkracht•
principe kan J• daar niet aanvoeren als uitzondering. Wij hebban Juist
gemeend goed te doen en het is aan beleid wat de fraktie ook al maandan
in de kamer heeft gevolgd dat wij zeggen wanneer nu in dia inko•aneafaar
door iedereen ook door de lagers inkomens moat worden ingeleverd en
dat zit ar acht in laten we dan ons baat doen oa daar waar maar dan aan
persoon van aan mini•u• inko•an afhankeliJk ia dia lnko•ana te ontzien,
maar laten we dat niet uitbreidan tot situatie& waarin je van aan dreagkraehtproblaem niet kunt spraken en dat kan zich voordoen in een gezin
met drie Minimum inkomens.
MiJnheer Varhaul.
Met de toalichting dia da haar Rietkerk heeft gagaven over hat eerste
voorstal dat van de co•miaaia heeft Wasaanaar gaan behoefte o• zijn •••ndement in te dienen. Zij trekken het dus terug.
Mijnheer Houwing.
Ik hoor mat varbezing de haar Rietkerk zijn batoog aan. Dat zal ongetwijfeld inhouden als dit amendement ven de vrouwen in de VVD niet wordt
aangeno•an. Want ik kan me vooratallen dat het amendemant van vrouwen in
de VVD kan worden geintarpretaard in de zin van ook dat het bedoeld ta
nosaan de zelfstandig lavende manaan dia aan zelfstandig eigen sociaal
minimum inkomen hebben. Ale dat amendemant niet wordt aanganomen •at dia
invulling dia ik ar aan geef, dan houdt dat autometlach dua in dat
zelfstandig levende pareonen dia laven van aan sociaal minimum uitkering
op dit moment gakort kunnen wordan door de VVD.
Mevrouw vd Stoel.
Mijnhaar da voorzitter hat voorbeeld wat mijnhaar Rietkerk aanhaalde
daar wil ik toch wal aan opmerking bij maken. Wannaar ik nog thuis zou
wonen met k!Jn miniaum inkomen, mijn oudera zoudan dat ook hebban dat
wil niet zaggen dat ik miJn oudera mee ga onderhouden. Dan laaf ik hele•
maal apa~t an dan warkan wa toa naar ind1vidual1aering dus dat vind ik
wat mijnhaar Rietkerk zegt toch niet terecht.
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Dan beperk ik het tot de beide echtgenote, de beide ouders, daar kan aan
dubbel minimum inkomen in zijn waar het redelijk van ie dat ook zij een
badrage leveren aan de noodzakelijke aanpassing.
Mijnheer Lewin.
De sociale comNissie kan met de interpretatie ven de heer Rietkerk zeer
wal meegaan wannaar radaktionele wijziging daartoe nodig is zijn wij akkoord.
Mevrouw Blom.
Wij handhaven onze principii!• bezwaren want dan kriJg je toch weer
strafkamphuweliJk of misschien huishouden.
Dan zijn we nu aan de stemming toa. Ik denk dat het a•ende•ent van de
organisatie vrouwen in de VVD het verst gaat dus daarover ate•men we het
eerst. Oranje voor het amendemant van de organisatie vrouwen in de VVD.
Oranje voort tegen. &roan voor, tegen. Gaal voor, tegen. Dat is verworpen.
Dan zijn we bij het amend .. ent van de commissie sociale zeken dat wordt
overganomen door de coMmissie. Ik neem een dat stemMing daarvoor niet nodig
ie. Niemand vraagt stemming. Tekstuele aanpeaaing ia afgeeproken. Dan
zijn we bij het amendemant 413.
Meijeran.
Voorzitter er zijn amendamenten ingediend om punten ta schrappen, die
zijn niet als amendemant opgevoerd omdat ar over punten apart kon worden
gestemd. Ik zou de vargadering in overweging willen geven om 412 te
bezien. Enerzijds omdat dat nogal ver in technische detaile gaat die
niet zozeer in een verkiezingsprogramma passen. Anderzijds omdat het
slot ervan een niet makkalijk afdwingbaren en niet makkelijke te eontralaren of het bedrijfslaat op het bedrijfaleven legt. En ik zou dua willen
voorstallen om 412 ta verwerpen.
We kunnen stemman over 412, niet over praten.
Mijnhaar Rietkark.
Haal kort voorzitter, ik geloof dat ar acht aan sanering van dia WAO
nodig ia. Ik wijs ar maar op dat er zeehonderdduizend uitkeringsgerechtigden in zijn en ik zou het zeer batreuren als we die koppeling in het 2a
daal van dit lid aan de uitbreiding van plaatsingamogelijkheden voor
batrokkenen zpuden loslaten.
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Ik moet dus het betoog van de heer Meijaren zaar bestrijden.
Mevrouw vd Stoel.
!k zie ia het ook hier niet andarstrep66g motie de Korte
mindar validen.

5~

opnama ven

Het is een wetavoorstal dat in behandeling is en dat strekt er toe om
dnar waftr Je beperking van die toeloop tot die WAO tot etend brengt
tegelijk de plaatsing ven betrokkenen in bedrijf, bij de overheid
te bevorderen.
Ik interpreteer de interventie ven mijnheer Meijeran als een voorstel oa
412 in :ijn geheel te schr~ppen. We hebben erg weinig tijd. 413 amendement
van de coamleaie eoeiele zeken wordt ontraden en het a . .ndeaent van de
afdaling A~stelveen ook. Heel kort mijnheer He1Jmans graag.
Zowel de sociale commimeie als de sociaal econo•i•che com•iaaie zouden
graeg zien r.l!lt dit amend-.nt aanvoffrd werd. WlJ vinden dat Ja raet dat
soort aangalegenheden zeer zorgvuldig •oet optreden en dat Je wal
genuanceerd aoet ~ddelan. WiJ denken dan apeciaal aan meneen die perio•
diek aan ziektenbeelden liJden ~oala bijvoorbeeld . .neen die
allergtin
zitten en het zou toch erg on.illijk zijn ale ziJ talkena een eerete
eerenedag zouden •oeten inleveren.

••t

Mijnheer Riatkerk.
Nee ik ben niet tegen uitzondering. Allee" als Je die weer voorop gaat
etellen dan loop Je het gaveer dat je zo'rt maatregel die toch bedoelt
sen deg zelf voor e!~en rekening te laten weer ga~t ontkrachten. Vandaar
dat we het hebban ontraden. maar het is niet zo dat dat betekent dat er
geen enkele uitzondering mogelijk zou zijn, dat is natuurliJk ook niet
bedoeld. Op baaie van medische verklering bijvoorbeeld.
Dan geen wa ste•men over 413.1 wat door de commlaaie sociale zaken aterk
wordt aanbevolen en waar de haar Rietkerk niet van wakker ligt. Zo moet
ja het geloof ik forMuleren. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen.
Geel voor. tegen. Det amendement la aangenomen. AMstelveen wordt ontraden
door de commissie. OranJe voor, tegen. Groen voor. Tegen. Geel voora
tegen. Verworpen. 414 ondercentrale weetaliJk noord brabent wordt ontraden.
Mevrouw vd Stoel.
WiJ vinden dat menaan Maken keuze o• te gaan trouwen en de keua• oa
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kindaren te kriJgen. Daar aoet je dan ook de konaakwantiae van aanvaarden.
Wij vindan hat een oneigenlijk gebruik van sociale wetgeving. Het la
voortgakomen uit een eoort fokpra•ia. Wa achten dia tijd achterhaald.
WiJ hebban niet gezegd moet nun afgaachaft worden. WiJ vindan dat ar
aan afbouw Moet plaats vinden.
Ih dank dat we ar direkt over kunnen stammen. OranJe voor, tegen.
Groen vnor, tegen. Geel voor, tegen. Het woord ia aan de haar Swert.
Mijnheer de voorzitter els wij anal gaan ate. .an dan •oat u de konaakwanties daarvan ook aanvaarden.
Er wordt vanachter da tafel in de zaal onduidelijkheid gaeignelaard en
de haar Rietkerk die proteataart dat hij hat woord niet heeft gehad an
zo wae de afapraak wal. Maar ale u nog iets inhoudelijke wil zaggen
krijgt u daartoa nu de gelegenheid.
Van baak afdeling Maarhazan.
Op dit moMent ia •ada door ona ingediend. WiJ dachten dat kinderbijalag
in de huidige tijd gaan •iddal Maar ia oa te koaan tot inko•anaharvar•
deling. Het wordt etaede vaker gebruikt ale aiddal daartoe. WiJ dachten
dat ••t de verandarinoen dia hebban plaategavonden de kindarbijalav
ale inetituut voor de raden waarvoor het ia ontataan ia aftadean. Dat
houdt in dat tot een afbouw aoat wo•den gakoaan en bijvoorbeeld alla
kinderen na een jaar van nu af geen recht •••r hebban op kindarbijalag
en vendaar langzaam het eyeteem af te bouwen.
Ven Dieeen afdeling Tilburg.
Er is in Nederland een baleetingheffing neer draagkracht. We hebban dat
voor wat betreft kinderen afgeschaft door aan vrije voet voor gehuwden
en niet voor extra kindaren te verhogen. De kinderbijslag ia op dit
moment het enige middel om dat dreagkrachtbagineal kracht te gaven en
ik zou willen vragen om het aaandament te verwerpen.
Mevrouw dan Ouden.
Mijnheer de voorzitter ja kunt pee apreken van afbouw van kindarbijelag
ale ar een goed etuctiefinanciaringastalaal voor jonge meneen ie.
Dan ie het woord een de haar Rietkerk.
Ook kort voorzitter. Ik maak bezwaar tegen da atallint in het begin dat
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als een soort fokpreMie zou zijn bedoeld. Dat ia nooit
bewe~an, dat ia niet za en ook de cijfers ~ijzen uit dat dat daar geen
invloed op heeft. Dat ie punt een. Punt twee wat •iJnheer van der Dieeen
zegt ia volko••n Juiet. Wij hadden vroeger kinderaftrek in de belaatingen
op grond van aan volstrekt gezond draagkrachtprincipe. Dat gezinnen •et
•••r kindezen Minder belaeting behoefden te batalen vanwege de draagkracht.
Die ie hel••••l afgaachaft en vervangen door kinderbijelagen oa daarMee
via toalagen dat draagkrachtbeginsel toch tot zijn recht te laten ko•en.
wennaar wij dat nu zouden gaan afschaffen zouden we dacht ik hela varkeerde dingen doen, want dan zouden we een door onze partij altijd onder•
achraven principe dat wannaar je meer lasten hebt qua draagkracht je
•indar hoeft te betalen lange deze weg overboord gooien. Ik voeg er nog
aan ·toe dat kinderbijalag op geen enkele wijze een extra tegemoetkoming
ia in de zin dat ••n meer inko•en heeft. Het ia een additionele tegemoetkoMing in de koaten van kinderen en ik dacht dat wij altijd daarvan hebben
gestald niet daar wij daar nou zo'n geweldige voorstonder van zijn Maar
wel dat het in een aantal gezinaaituatiea ook wat betreft het inkoMenabeleid een bijzondara nuttige bijdrage ia o• tot redelijke inkomensvarhoudingen in dit land te koaan.
da

kin~erbijslMg

vd -atoal.
Wa hebben niet gezegd afachaffen, we hebben het over afbouwen gehad.
Wa hebban ook gewezen op het feit dat ala jij de keuze ..akt kinderen
te willen hebban daar ook de gevolgen van •oet dragen.
Mav~uuw

Can kunnen we tot ata. .ing overgaan. Oranje ka ·rten voor hat aaandeaent
van wastalijk Noord Brabant. tegen. Groen voor, tegen. &eel voor, tegen.
Het aMandaaant ie varwprpan. Dan zijn we biJ 417a een nieuw punt van de
undarcantrala Haarl••• Aanbevolen. Gaan at•••inv. Dan zijn wa bij 418
commi&sia aociale zaken werdt ontraden.
De haar Lewin.
Mijnhaar da voorzitter een onderwerp dat politiek radelijk galadan ia dient
zorgvuldig gafor.uleerd te zijn. Over aan ding kunnen wij het aana zijn
de organisatiewat sociale varzekeringen draagt da overheid op om da organisatie ter hand te namen en te handhaven. Het punt dat nieuw ingevoerd
i& ia dat het kostenpeil baheerst dient ta worden, ik dacht dat iedereen
hst daarover eana ie an dat dat da overheid dient te verzorgen en niemand
andere. Zoele de oorapro k~lijke teket luidt in 411 ••9 nieta varanderen
aan da ptaitia van de eoeiele partnare an het staat vaat dat dat zal verandaren of aan nu het aan of het andere vooratel zal aanvaarden.
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Riatkerk.
Ja voorzitter ik heb tegen de eerste twee zinnen van de commissie geen
bezwaar dia komon ongeveer overaan mat wat wij ook in de tekst van het
concept-programma bedoelen. Het zi* hem inderdaad in het laatsta punt.
De karnvraag is deze, wij hebben sociale verzekeringen die opgebouwd zijn
uit organisaties, uit instellingen waar het bedrijfsleven, werkgevers
en werknamars zelf aan belangrijke plaats in heeft, ziaktawetverzakeringen
bedrijfsverenigingen etc. Nu is de vraag of ja dia plaats van werkgevers
en werknemers in dia instellingen moet gaan inruilen voor een zaggenachap van de overheid op dat gebied aet zoals da commissie stalt daar
dan ook nog wel wat batrokken blijvan bij of dat je stalt dient het
badrijfsleven bij de uitvosring batrokken te blijvan en dat staat tegenover
de stalling van de commissie dat het nodig ia dat die sociale partners
de huidige plaats bij die uitvoering behouden. Dat ia een nogal principieel
punt an ik dacht dat wij vanuit onze liberals benadering wij hebben
zojuist nog van aan ander punt een amendement aangenomen altijd stellen
dat daar waar de maatschappij bepaalde zaken zelf kan regelen de overheid dat niet over moet nemen. Wij zijn voor batere coördinatie, voor
betera beheersing van die kosten, maar dat hoeft niet gepaard te gaan
aet een uitsluiten van de sociale partners van het beleid van de sociale
varzekaring.
Mijnhea~

~

Dan gaan we over tot de stemming. De commissie ont~aadt dit amendement.
Oranje voor, tegen. &reen voor, tegen. &eel voor, tegen. Verworpen.
41SA ia een nieuw punt ven de kamercentrale Overijssel wordt door de
commisais aanbevolen. Iemand stemming daarover.
Mijnhesr Swart.
Ja we hebben zojuist bij 411 iets aanganomen over wet ene nodig lijkt
op het terrein ven de sociale zekerheid. Het lijkt miJ erg ongelukkig
om nu te auggareren alsof wij met graagte de sociale witkeringen o•leeg
zouden willen jagen. En ik denk dat dat nou nat de dingen zijn die wij
als VVD uit ons hoofd meeten laten. Dit soort punten in deze formulering
opnemen in ons verkiezingsprogramma. Wij hebban biJ 411 heel gedetailleerd
aangagaven waar bij ons prioriteiten liggen als het teruggedraaid moet
~rdan. We hebben ook heel genuanceerd aangagevan dat het voor ons iets
is wat we anthcuèiast doen, maar wat we doen omdat het een bittere noodzaak is. En als we dan dit punt er botweg bij zetten hoe zal dat dan
overkomen. Hoe hypocriet wirdt dan niet dia tekst op die affiche daar.
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Mijnheer Houwing.
Mijnheer de voorzitter ik vind het bepaald een zeer ongenuanceerd standpunt det hier naar voren wordt gebracht. Ik ban ook bliJ aan de hand van
het relaae van de heer Rietkerk biJ punt 4t1 em~ndement nummer 1 t•
kunnen conetsteren det de commiseis in dia zin er niet tegen ie dat ze
duidelijk heeft aangegeven wet de VVD zou moeten gaan bepleiten, wat
de VVD voor beleid zou moeten gean voeren. Ik dank ook dat het op zich
noneene ie om dit nog eens een keer in da stelling ta verwoorden.
Mevrouw Jo.
Er wordt in punt 418A niet gesprokan over het omlaag brengen van de
sociale uitkeringen. Je zou hier net zo goed uit kunnen bagrijpan dat•
de lenen omhoog gean. Het gaat om het verachil tuesen lonen en sociale
uitkeringen. In punt 411 amendement 1 wordt uitsluitend gasprokan
over minimum inkomens, dus wij vinden het wel degelijk van belang
dat dit in het pertijprogramma er in komt.
Mevrouw den Ouden.
Mijnheer de voorzitter wij moeten toe naar een aitwatia in dit land dat
alleen de menaan die niet endera kunnen op het witkaringastelsel ziJn
eangewezen. Als wij daar als liberelan ons doet op richten en wiJ komen
tot zo'n stelsel dan gelaof ik dat het onrechtvaardig ia oa die groep
meneen dan af ta straffan met een loon dat leger ie den hat •ini•u•
inkomen.
Mijnheer Labon.
Ik ondersteun het .betoog ven de heer Swart met name voltedig an wanneer
mevrouw daarnat zegt dat het niet alleen gaat over de minimua inkoaana
den zou ik dus toch willen aanvullen dat Je zegt Juiet de hegara inko•ene
ie het verschil in feite al aanwazig en wanneer daar geen varschil aanwezig dan ligt dat alleen voornamelijk in de minimum inkc•enaafeer.
En gezien het standpunt dat we op 411 hebban aangenomen geldt het in
feite alleen daar.
Het woord ie aan de heer Rietkerk.
Voorzitter we hebben in de oorspronkelijke toalichting op dit programma
gesteld det wiJ die baperk!ng van die sociale uitgave bij voorkeur
na moaten streven via volumebeleid. Allerlei maatregelen die minder
mensen in die verzekeringen doen komen. Dat hebben wa doen volgen mat
een zin dat indien die koetenbeheereing onvoldoende zou zijn, wallicht
aan een zekere koppeling op afstand niet te enkomen zou zijn.
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!k u~laaf dat het ••~liJk is oa te zeggen dat in ons aangepaste aceneiio
wij oen bepaalde post hebben opgenomen nu vanwege de verolechterde
1'ir1;;1nciele u! tt<omsten waarin wiJ tot de conclusie ziJn gekomen dat
een u1kere ''at "'iJ noemen koppeling op afstand dat ia duo niet ontkoppelen. maar wel een ieta groter ve~echil noodzakeliJk zal ziJn.
!k vind een de andere k~nt ale Je hier dit amend.-ant wat wiJ dus niet
in ons programma hebben staan 2:o opneemt het da indruk kan wakkan dat
Je daar maor ongenuanceerd naar toe moet gaan. UiJ voo%zien dat een'
zekere koppeling op ~f't>t;:;nd niet te vermijdan zal zijn. Maar ik zou ••
kunnen voortstallsn dat we conform wat we zojuist hebt probal'an d•z•
gedachte in dit programme dat te verwoorden en het niat •et daze
betrekkeliJk V&~ het moet gebeuren. Nee wiJ zaggen niat het moet
~ebeuren, wiJ vrezen dct je in aituatiee kunt koaan dat Ja er niat aan
kunt ontkomen. Dat ~• met zo'n nuancering proberen daze gedachte die wa
cverige~s eerlijk willen brengen cok in het programma tot uitdrukking
te brengen.
Iemand van u nog heel kort in tweede instantie.

MiJnheer Swert.
7.cu het mogeliJk ziJn die tekst vanavond te •aken an nog
congree voor te leggen.

ao~gen

een het

Ale hat nu zou mo;en den zou ik vooratellen dat die tekst luidt aan een
groter verschil tueeen lonen en eoeiele uitkerin;en zal niet ziJn te
CJI"1tkotnen.
!k denk dat dit in ziJn elgeaeenheid net zo ongenuanceerd ia ele die
van OveriJesel. tk denk dat het nou juiet zo belangriJk la dat wiJ aangaven dat \'l'ij det gericht zoeken zoale wiJ dat in 41 t-t hebben aanganaaen
zoJuist. Ik denk dat dat de karn moet ziJn.
Dan zou dear ingevoegd kunnen worden dmv koppeling op afetand den hou
je wel die koppeling in etend.
meer ik denk Juist voor een aantalaapecif'ieke groapen an dat Ja dat
juist een moet gever. in 4t1. En dat het niet over de hele liJn ale een
autometisme wordt aangevoerd. Maer alleen voor die groepen die deer
inderdaad geen recht op kunnen doen gelden.

Jf!

Ik denk dut het beter ie om een het begin ven de avondzitting over een
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even van gedachte te wieaalan. Wij zijn nu bij 418B

een nieuw punt V3n dt.~ afdeling f . :rnhem. Geen tnslichtin~.

r1ijnh;.;cr Ri.;;tkerk.
Ja hier wordt oen aparte rekmnka•e~ voor da Roeiale verzekeringen voorgeateld. Ik galoot nie~ dat we aan een dargeliJk nieuw instituut behoefte
hebben. ~el ~~et er natuurliJk meer gecontroleerd worden meer det moet
bij v.:;orkeur Lij !:lestaande ineJtallinGen els algemene rekenkamer etc.

OranJe voor, tegen. Grnen voor, tegen. Geel voo~.
tc;,gen. Verworpen. 418C een nieuw punt ven de co~Utieeie sociale zaken.
Dun gaan we

stem~en.

Nurnenu de soci"le commissie en namens do eocieal economische com'"ibe!u
moet ik unsn!em vorkleren an met nadruk zeggen dat de invoering van
een algemenG loonde~v.i.nga:regeling en daorm• de mogelijkheid van een
vrij~illige a~nvullende ver:ekerin~ een balenorijk punt la oa ta koa•n
tot vernieuwing van het sociale zakerheidaataleel. Wanneer de individuen
de meneon die hun aanvulling moeton regalen daarvoor zel' de initiatieven
nemen betekent dat uiteraard ter zaak dat ook de pramlee daaraan moeten
wo:rdon sangepaut. [n het spreekt vanzelf dat de middengroepen daar niet
de dupe van magen worden. Het ia aan ingang om het eoeiele zekarhaideetelsal te vernieuwen. Vandaar dat wiJ arvour •laiten a. dit in een verkie:ingsprogram cp te ne•en.
rüJnheur Rietkerk.

Dit ès sen heel belangrijke meer zeer ingrijpende zaak. Wij zeggen niet
dat deze etudie niet nodig is. Wij vinden het alleen te anel en te ver
~aan om nu als p~rtij uit te spreken dat elle l~ondarvinuve~zakeringen
wetteliJk mooten worden teruugebracht nanr minimum uitkeringon. Oat
implicoett dat al diogano die e~n inkomen bnvon het miniMum hebben op
basis ven daze wet geen procentuele uitkering meer zouden ontvangen.
Ik geloot dat det julet voor de aiddeninko•ene dia werkeloos, ziek of
arbaidsonQeechikt worden een bij~onder nadelige en moallljka zaak kan
z!Jn. Ik voeg er nog ~•n toa dat J• h6er bovendien het p•oblaeM biJ
hebt dat Je ook noo mnet bepalen wie dan voor dia reete~ande wet de preale
z:Jl gaanbstt.Jlan. Ook det punt is op generlei wijze uitgewerkt. Wij
zagg~n niet d~t js na~1r een horstructurering van die wat niat zou •oeteft
hijY.tJn. ma•:u: Hij v!nd~n het te ongimual'lcesrd om daar nu za op dit ogenblik een beslissing over te namen.

---------
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lan zin nou ik wil banad~kkan dat aat n..a hat va~lavan van de p~..iaa
ook ..de tot tavolg kan hebban dat het zwa~t wa~kan wat op v~ote achaal
tabeuct dat dat alndar aantrekkaliJk wo•dt aangazien •~ alnda• ingahoudan
wo•dt ovec de inkoaena en iedacaan zijn P•••iaa of zljn va~zaka•invapz..iaa
aoet betalen afhankallJk van da vazzakaclng dla hlJ zalf kiaat.
Riatka•k
Ala ~ aanne..t dat wat wiJ nu kannen tot aan da lnkoaana van aan 10.000
guldan aan •adallJka loonda~lnt bladt van dla I~ en u gaat daar aan
vrijwillil •n aan wattaliJk daal ln aakan an dat wattaliJk bapeckan
tot de ainl.. dat apaazt dat vaan p~aala want dan aal dla batcokkana
••t aan hot•• lnkoaan aan vclJwllllta varz•ka•lnt aoatan afalultan dla'
ln het alg...an vaal duurdar la dan wat hiJ nu betaalt aan pr..la.
Dua er koat oaen praala•aaultaat.
Waaroa zou dat duurder aljn.
Mat lk aan vooratel dean. Ik ban hat ..t u aena dat ar wallicht •••• 6nda~
zoek nodlt ia .... we kunnen dat dan toch ln lader veval ln hat varklaalnvaprovr...a opn...n dat ar eaatraafd zal wordan naar aan aoclaal
varzakarlnoaatalaal waarbij alni~alnkoaana wo~dan eaga~andaard an nog
biJverzekerd kan woeden vaoraovar aan dat lndlvlduaal wanat.
U.t la aan haal endara fazaularint• Voorzittee lk zou art vraat ln ov•~
waelng wlllan ••van dat wlJ .., alkaar dl\ p~ablaaa op ko~ta ··~ijn
aana goed ultaplttan an daar wat alJ betreft aan partiJraad op korte
tazalJn over houden. Raar nu ao daaa ultap•aak daar heb lk tcata •••••lintan over aadat dat nog wat varda~ .aat wo~an ulttediapt. Ik ban
dua nlat teven dla hacwaardarint, ..ar laten we hat niet doen volgana
daze no~an waarbiJ da hela praaiakant niet b..prokan wordt, da poaitla
van de alddanlnkoaana dia naar aijn ooadaal ernatil achede kan vlndan.
Ik taloef dat we daa~ vaal te anal ... handelan oa dat nu ao uit ta
ap~~kan.

•1Jnhaar Lantaln.
MiJnhea~ da vooraltter ik dank dat dit ..n zodanie balant~lJk liberaal
•unt la dat J• da aanaan allaan ..a~ va.,lloht a. zich voor aan •lnlaua
te va~aakeran en daarvoo• ook.de oreala ve.,lioht •oatan afd~atan dat we
aakar zoudan aoa\an traehtan oa voo• vanavond tot ..n ooaproaia te
koaan en dan daaalfda prooadu•• te voltene ala t.v een aa•da~ punt.
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•Ik

kan aiaachian heel eenvoudig ale wa vantevoren zaggen ar koat aan
atudia ter nagaan van dit tot atandkoatng van de alt•••n• loondarvlngareealint dan zijn aijnhear Rietkerk en ik het volkoaan aena.
Ik ban voor dia studie.
Ale het zo in het prograaaa koat ia da ooaaiaaia hat ar

~ok

••• aana.

Dit ia aan aoailijka procadure want nu kriJgen wa aan ..andaaant op aan
aaandaaant. We kunnen hat avernaaan wannaar we daar aan redaktioneel
punt van aakan. Dua we aakan ar via de radaktie aan punt van studie van
an dan brenten we het in ataaaint hat aaandaaent •11o. Oranje voor, taten.
&roan voor, tatan. laal voor, tatan. toaplaat ••t radaktiepunt aanganoaan.
Dan ziJn we biJ •1tA een nieuw punt van da afdaling Wageningen. Mat woord
ia aan aavrouw dan Ouden.
Ja •iJnhaar da voorzitter naaana de afdaling Wataningan an ook na•ana da
kaaarcantrala lalderland in het daaaiboak voor vandaag ataat dit aaandaaant ontraden want het ia onduidelijk. Dat da co••iaaia dit adviaa
erbiJ gaaft kan ik •iJ vooratallen want de helft van het ••anda•ant
ia waggavallan. Ala aan daar achter naast legt aaandaaant 121 uit da
baachriJvingebriaf voor da baginaalvarklaring en u lagt daarnaast hat
liberaal •anifaat hoofdetuk arbeid an u baaiat dat het aanifaat taldt
voor aan pariode van tien Jaar dan zult u toch op hat tabled van de
arbeid de invulling van het batrip arbeid, de richtlijnen dia 2 partiJ•
convreeaan hebban aantatavan in daze pariode tot aan uitwerking •oatan
brengen. Dit nu behalet dit aaandaaant voorzover u dat niet dutdalijk
waa an dat ia da raden waaro• ik hat van harte in uw aandacht aanbeveel.
Mijnhaar Maijaran.
Voorzitter uit aijn hoofd gazatd ataat het niet in de baginaalvarklaring
•aar wal in aan ontwerp voor het liberaal •anifaat dat tian Jaar aoat
duren. Ik zia dus niet in dat hat punt in da aarsta viar jaar hat zou
in da koaanda zaa daarna ook kunnen gaaien daze taket dacht ik dat hat
aoaat wo~dan verworpen.
Mijnhaar Labon.
Mijnheer MeJJazan artikel T dat zou u not aan• na •oatan lazen uit de baginealvarkla~int en dan kunt u hat haal duideliJk volten. Ik dacht dat
Ja Juiet •iJnhaar da voorzittaz in aan P•~ioda dat ar etaede •••r aan
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toenamend aantal werkalozen gaat antetaan dat het zelfs wordt barakend
met de varborgen werkeloosheid van 1,5 miljoen dat wij in onze beginselvarklaring en in het manifest hebben gezegd dat arbeid aan funktienale
taak heeft in het laven, dat daarnaast arbeid niet betaald hoeft te
zijn, maar dat ar ook vela arbeidefunkties zijn dia onbetaald zijn
dat je daar ale een partij die dat nastreeft niet aan kan ontkomen om
zoiets in je verkiezingsprogramma op te nemen.
Mijnhaar Riatkark.
Ja voorzitter ik weet wat we bij het beginselprogramma en bij het manifest hebben afgesproken. Ik dacht dat we over het manifest verder nog
komen apreken due dat komt dan aan da orde. Ik moet u zeggen dat ik deze
tekst gewoon niet duidelijk vind dat in vrijwillige arbeid een alternatief moet wordan gevonden. Ie dat betaalde arbeid. Betekent het dat wij
diegene die een uitkering ontvangen naast dia uitkering ook nog een
inkomen uit arbeid willen laten houden zonder dat dat afgetrokken maat
wordan zoals vaadaag gebeurt. Dat betekent aan zorgvuldig ccntroleetelsel. Ik ben er heel erg voor dat wij zinvolle vrijwillige arbeid ook
voor menaan dia een uitkering ontvangen bevorderen, maar ik geloof dat
ale ja dit zo formuleert het of alleen maar aan intensieverklaring ia
die vandaag al kan, maar waar we alleen met alkaar nog hardar aan moeten
trekken. Of het gaat verder en dan kam ik tot grote probeleman. kortom
deze formule zo geformuleerd is mij volstrekt onduidelijk en ik geloof
niet dat wij hier onduidelijke uitapraken moaten gaan doen.
Kunnen we tot stemming overgaan. Ik wou u even er op wijzen dat we op
eendarde van de amendamenten zijn op tweedarde van de tijd en dan houdan
we halverwege ergens op en dat ia ook erg varvelend want dan kunnen we
straks helamaal niks maar zeggen. Dus als we ons nu vaat wat beperken
in eersta en tweede instanties dan komt dat denk ik de behandeling van
het totale programma erg ten goede. Dus ik zou voorstellen om nu tot
stemming over te gaan van dit punt tenzij ar nog iemand iets zo belangrijke heeft dat u vannacht niet kunt slapen.
Mijnheer lantain.
U bagrijpt toch wal gezien ook de discussie tijdens het liberaal manifest
dat dit een uitermate belangrijk punt is. De heer Rietkerk kan zich
vindan in de intensie van hat ••uk. Het ia daarom dastemaar ta betreuren
dat hij verzuimd heeft in het verkiezingsprogramma iets daarover op te
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namen. En daarom zou ik het amendement van Wageningen van harte willen
ondersteunen.
Mevrouw den Ouden.
Iets anders niet ik vind wel en ik houd staande dat je in deze periode
van vier jaar in samenwerking met andere partijen zult moeten komen
tot een andere invulling van het begrip arbeid dan wij totnutoa kennen
en in dat ande~e begrip arbeid zijn dan opgenomen ik citeer het voor de
haar Meijaren htt menswaardige beataan dat verzekerd moet worden voor
hen dia vrije maatschappelijke dianaten willen verrichten en dia vallen
buiten het normale productiepatroon. Wij zouden ons volstrekt ongeloofwaardig maken als we nu varatak lieten gaan.
Dan gaan we nu over tot stemming. Oranje voor het amendement, tegen.
Groen voor, tegen. Geel voor, tegen. Verworpen.
We gaan naar amend.. ant 420 kamercentrale Gelderland. Aanbevolen. Gaan
stemming gevraagd. 421 ook aanbevolen. Gaan stemming gevraagd. 422 ia
ontraden. Gaan probleem vnor da commissie sociale zaken.
Mijnhaar Lantain.
Ja mijnhaar de voorzitter de commissie heeft miJ gevraagd namens aan deel
van de commissie en ook aan deel van de sociaal economische commissie
dit te verdedigen. Wanneer de vorige artikel 421 ia aangenomen dan ie
het wat opmerkelijk dat in de artikelen 422, 423 de VVD eigenlijk bijna
qaan openingen biedt o• Juist die betrokkenheid van de werknamere bij
het ondernamingabeleid ta vergroten. Dit ie juist aan van da punten miJnheer de voorzitter in het verkiezingsprogramma die mogelijkheden bieden
om op het immeteriele vlak een eenvulling te lavaren die ook duidelijk
eensluit bij de Maatechappelijke ontwikkeling. Ik dacht dat gegeven de
opmerking van de •!nieter van e6cciale zaken uit de hoek ven het CNV
een andere daskundige dat het zeer wel mogelijk was om de tekst van da
sociale commissis over te nemen.
Mijnheer Rietkark.
Voorzitter over dit vraagstuk voorzover het de raden van commiaaarisaan
betreft heeft de Telderaetichting zeer onlangs een nogal uitvoerig
en goed gedocumenteerd rappo~t uitgebracht. Daarin wordan een aantal
varbeteringen aanbevolen. In dat rapport wordt overigens afgewezen
de gedachte om een rechtatraekee vertegenwoordiging van dia raad ven
commissarisaan tot stand te doen komen.
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wiJ hebban als partij ovar dat rapport nog gaan standpunt bepaald. Het
hoofdbaatuur ia daar••• bazig an ik ban van maning dat wa dia hals problematiek van dia vardara vertegenwoordiging hoe we dat moeten structureren. Naar mijn idaa zou dat erg goed zijn an da partij ia het ook van
plan om daar mat alkaar nader over te studeren. Hier wordt al in principe
dia vertegenwoordiging els uitgangspunt gestald. Ik zou dat gelat op dia
studie dia gaande is en waar wa nog maa bazig zijn op dit ogenblik zo
niet willen uitspr~kan. Ik heb nog twee andere bezwaren mat dit voorsta!.
In de earata plaats ~ind ik het bijzondar vaag. Ala het gaat over manaan
in warkaituatiaa dan zou dat ook bijvoorbeeld op ambtenaren batrekking
hebben. Batakant dat dat ook vartaganwoordigingan van ambtenaren in da
tweede kamer zoudan moaten wordan opgenomen. Dat is ook een toazichthoudend orgaan, Kortom die probl .. atiak ia naar mijn oordaal met dit
amandamant ook onvoldoende uitgarust en in de darde plaats geloof ik,
maar dat is aan zuiver technisch argument als dit zo in 422 zou wordan
opganomen dat dit in strijd zou zijn mat 423 wat niet geamendeerd wordt.
Dan gaan wa ovar tot da ateaming.
Dit is een onjuiata voorstelling van zaken. Artikel 423 waarin inderdaad
gepleit wordt voor aan tripartita vertegenwoordiging ia helemeel nog
niet aan dB orde. Het gaat ar hier alleen maar om dat da sociale commiseis wat andere wegen wil openlaten dat de huidige weg. Bijvoorbeeld dat
werknemers ook gekozen kunnen wordan in da raad van commiaaarisaan. Dat
soort zaken dia willen we hier open laten en het lijkt da commissie
loudwatervraes van de commiaeie juiet gezien het rapport van da
Talderastichting wat ie uitgebracht.
Mevrouw Jo.
Het amandamant waar hierover gasprokan wordt staat latterlijk in het
ELDprogramma wat ook aangenomen ia door de VVD.
Mijnhaar Rietkark.
Dat laatste dat staat mij zo baaliet niet bij. Wij hebban aan eigen
structuur.
Mijnhaar de voorzitter op bladzijde 25 ven het ELDprogramma in aan vrije
maatschappij moet iedere warknamar de kans krijgen om deel te nemen
aan da basluitvorming in en de ontwikkeling van het badrijf of ds in-
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etslling waarin hij werkt.
Mevrouw dat ia nu juiet het punt, u citeert ieta waar ik het van harte
mee aana bant maar ja kunt bepaalde formuleringen nu voor ja krijgen
en over moeten beslissen waar heel andere kanaakwantiaa aan vaat kunnen
zitten. Mijn voorstal zou echt zijn lAten we nu daar over dia ingawikkelde probla~atiak, wa hebben ook nag heel andere gabiaden waar die deMocratieering verder gestalte moet gaven niet zo op dit incidentale moment
aan beslissing nemen. Laten we afspreken mat elkaar aan de hand van het
Teldaraatichting rapport die problematiek verdar te baatudaran. Daar
els partij goede evenwichtige vooratallen over te komen en niet nu zonder
fundamentele discussie dit zo aannemen.
Dan gaan we over tot de stemming. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen.
Gaal voor. tegen. Dat ia verworpen. Dan zijn we bij 423 de afdalingen
Enschede. Zeist en da commieeia sociale zaken.
Mijnhaar Swart.
Ik galoot dat de commiaeie hier ten onrechte bij zet dat dit de polarinetie zou bevorderen. Het voorstel is heel duidelijk om aanderde deal
ven de vertegenwoordiging door da vertegenwoordigera ven werkgevara
sorry van aandeelhouders en werknemers gezamenlijk te laten aanwijzen.
Det vormt een goede waarborg tagen polarisatie. let creëert binnen de
read ale zodanig aan blok wet zich ook zeker niet mee zal laten gaan
in allerlei faontl!Jnepelletjaa. En verdar vind ik het getuige van bitter
.~ainig vertrouwen in de mens om dit soort uitapreken a priori op te nemen.
Mijnheer Verhaul.
Ik zou de heer Swart eraan willen herinneren dat nou juist over dit onderwerp de congreasen van het liberaal manifest twee dingen haal duidelijk
hebben gemaakt. Ten eersta efwijzan dat ondernamingaraad het hoogsta
orgaan ia. En op da tweede plaste gesteund het vooratel om de dubbale
coöptatie en daarmee dus afgewezen de eenderde-eenderde formule. De heer
Swart leze da door de vergadering aanvaarde taket na van het liberaal
manifest.
Mijnheer Houwing.
Liberalen gaan uit ven vartrouwen in de mans. Duidelijk is ook op dit
mement dat erg veel werknemers materieel in moaten leveren. Dat iedere
werknemer rnatoriaal in zal moaten laveren. Ik dank dat ar iets zal moaten
gebeuren om ook op immat••taal terrain da werknamars ietwat maar te
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bieden dan op dit moment het geval ia. Ik dank dat het ~baoluut geen ba•
langenta~anstrijdighaden mat zich meebrengt, dat het ook niet polariaarend
werkt. Ik steun dan ook namens de JOVD graag dit vnorstel.
Mijnheer Riatkerk.
Voorzitter ik heb de vorige stemming zo versteen dat we het allemaal met
elkaar over eens 2ijn dat we op korte termijn de2e problematiek geen
uitdiapen en met goadewanwicht6oa vooratellen komen. Laten we nou
deze variant nok in datzelfde kader batrekken en daar nu geen uitapraak
over doen.
Dan gaan we over tot de etamming.
Nee ik zou deer op willen reageren. De partij mankt nu haar programme
en stelt nu hnar beleid vast.
Tenzij de partijorganen zelf op dit ogenblik een rapport in studie hebben
die juist over de problem@tlek gaat dia in een andere richting gaat
en op dit ogenblik ook da sociaal ecano•ischa raad, het bedrijfaleven
norJ ~en het adviseren is aAn de ragering over deze prnblemetiek.
Oranje kanrten voor 423.e, tegen. Groen voor, tegen. Geel voor, tegen.
Afdeling Zaiet wordt ook ontraden. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen
Gftel voor , tegen. Verworpen. Dan zijn we bij 3 eoeiele zaken zijn
overgenomen en toagevoegd aan 422 daar zullen zeker geen bezweren te9en
zijn. Geen stemming. Den zijn we biJ 4242de amendemanten ven de
kamercantrele Gelderland, da afdaling RiJnsburg en de commiaa!e sociale
zaken. Ie daar iemand dia daar het woord over wil voeren.
Mijnhaar Rietkerk.
Ik zou me kunnen voorstellen dat we mieschian baginnen bij eoeiele zaken
omdat naar mijn oordeel die omschrijving het verst gaat en dan ook
daar in dat licht de andere amendemanten kunnen worden bezien. Voor
wat Gelderland betreft ie het probleem van die formulering dat daar
alleen voor het recht op betaalde arbeid feitelijk plichten wordan
geformuleerd. Dat wringt met alkaar terwijl Rijnaburg een vooratel
doet om dat naar ons oordeel overbodig ia omdat dat juist al in de divaree
teksten is opgenomen.
Gaan we eerst stemmen over 424.3. Wordt aanbevolen door de commissie.
Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. Geel voor, taqan. Aangenoman an
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daarmee ziJn Geldarland en Rijnsburg niet meer nodi~. Dan zijn wa bij
425 wordt aanbevolen en geen stemming over gevraagd. 426 wordt het
amendament van da cammissie sociale zaken aanbavolen en van Rijnsburg
ontraden. la er ismand die daar het 11011rd over \dl voeren.
Leiderdorp.
Waa~ het om gaat is juist om die monopaliepoeitiaa van dia arbeidsbureaus
wat te doorbreken. Het is natuurlijk dat het wettalijk op dit moment
niut mogelijk is, maar het geat er juist om om voorwanrden ta schappen
dat dia m~gelijkha!d er wal komt.
nietkerk.
Ik heb het zo begrepen, de apraker die weet dat de arbaidabamildeling
bij ~~at aan dd overheid ia n~gadraggn en ik kon toch daze zin ntst
andara zian dat dat nu ook andere inetanties zouden moeten gftan doen
en dat waa dacht ik toch niet aanbmvalensw~~rdig.
~ijnhaar

Dan gaan we over tot de stemming. 426., wo~dt overgenomen, dat ia geen
probleem. Dank U. 2 wordt ontraden. oranje voor 426.2, tegen. Groon vaar
tegen• G~el voor, tagan. 426.2 ia verworpen. 427 de afielingen Amstelvaen, Holten en Dalft. Amstelveen en Holten worden sanbevolan. Holten
als uitbreiding, daar hoeven wa niet ~ver te stemmen denk ik. Delft
tt1o:r:d t ontr.sdan.

Boelens van de onde~centrale Delft.
Hat ia duidelijk dat de ondercentrsle Dalft o~k geen voorstsoder ie
van netionaliaaring van de pansioenverzeke~ingan. Ale Je deze zin
schrapt blijkt dat ook niet uit de tekst. De quintisence van dit amendement zit hem in panaieoenveralichting en de ondereantrale Delft Meent
dat het niat des liberaula ie om die verplichting op te nemsn.
Hijnheer Rietkerk.
Voorzitter wij willen dat vraagstuk van dia parlsioonbrauk nu juist op•
losaan door wettelijk aan algemene vor~lichting in te vooren dis dan
natuurlijk diegene die voor dia penaioenen zorgen ook gaat binden.
Wat hierbij wordt uitgaaproken door de commissie ie dat bij die regeling overigens de partikuliera varzakeringameatachappijen batrokken
moeten blijven. Dat dat geen zaak moet wordan die daa overheide wordt.
Alo u nou voorstelt dat te schrappen dan maakt u die kans toch weer
groter en vandaar dat ik er erg tegen bant om dst ta schrappen.
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Dan gean we over tot de stemming. OranJe voor, tegen. Groen voor, tegen.
Geel voor, tegen. Net niet mat algemene at...en verworpen.
Dan zijn we bij 429 wordt aanbevolen, gaan at..-lng gavrsagd.
431A wordt aanbevolen ook gaan at...ing gevraagd. •33 wo~t ontraden.
la e~ nog iemand voor. We gaan over tot de ata-.ing, a~dal!ng Woudanbarg
wordt ontraden. Oranje voor, tegen. Graan voor, tegen. Gaal voor, tagan.
Ie: vorworpcn. 436A wordt aanbevolen en dal"l:r zal gaan probleem over zijn.
437 RotterdaM wordt ontraden. Iemand die een toalichting wil geven. Niet.
Mijnheer Rietkerk een toelichting van waarom niet.
Het is ontraden omdat we het overbodig vonden. want het ia al garegeld
in 430.
Dan gaan we over tot de stemming. Oranje voor, tegan. Groen voor. tegen.
Geel voor, tegan. Ve.t'W1:):rpan.
Ik wou stemming over 438. Ik denk dat er aan aantal onderzoeken zijn
van geraspactaarde ingtallingan als het 050 on het nederlande economisch
instituut dia duidelijk aantonen dat de jaugdwerkalouahaid niet wordt
v~roorza3kt do~r da hoogte van het jaugdlöon, maar door struotu~ele
faktQren op de arbeidsmarkt~ door het feit dat jongeren altijd uiteraard
rn~dat za niauw zijn san zwakkere paaitie op dis arbaid3asrkt innamen.
A~n dQt probleem doe Ja niks door eon verlaging van het jeugdloon.
Es" tweede problaam i~ gawo~n het fait dnt er Gbarhaupt te weinig banen
zijn en dat pak Je a11aen ra aar aran via andere delen van het veJ:>kiezingapcog:s:aM:?t<~h Tannlott::t m1jnhattr da voozozittor ia mat dit l.lrgtll'llent al aan
ktter I-tot jeugdloon '\eruggaqchroefd. Het lijkt me wat te gortig worden
als wiJ de Jo•o•ron ula parapactlaf voor da Jaren 80 in dit programma
bieden dat kun inkaoen tot de uiterste •ini•a zal wordan tazuggedrukt
~mdat het z~ goed ia vco% hun werkgelegenheid. Dat lijkt ma een beetje
ovordravan. Ik dank d~t hst nu wal ganoag ia geweest mijnheer de
VOElJ:Zittar en dat wa dit punt nu kwnnon schrappen.
Mijnheer Rietkark.
lk ben het aat do haar Swart valetrekt eens. Eens dat dit niet de hoofdoorzaak van de Javgdwarkelooshald ia. Dia ligt in da alteNene problaaen
in het fait a~t we te weinig banen hebban en dat meneen die nieuw op de
arbeidsmarkt koman dus de grotare mo$ilijkhedan dan andere. Uaer hebben
we dacht ik in d!.t programma over hst hal" front aan aantal pogingen
gedaan dia algemene situatie te verbeteren. Dat alles neemt niet weg
dat in bepaalde aectoran haal duidelijk maar plaats voor jongeren zou
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ziJn, lk dank nu aan het alddan- en klalnbed~1Jf wanne•• dia een wat
logere beloning aen die jongeren zoudon kunnen oevan. Er zijn onderzoekingen
die in de negatieve zin zeggen dat dat niet la aangetoond. Ik dacht dat
als Je om je heen kiJkt en Je oor te luisteren legt met name bij het
midden- en kleinbedriJf het aan heel rella zaak ie det wanne•~ dia
loonhoogte iets mindar zou ziJn er •••r kanaan voor Jonga~an koaan o• wel
oen de sla~ te ;aan. Daar gaat het hier om.
Mijnheer ten Grave.
He:t ene punt hoef't da heer Rietkerk genoemd, maar er is ook een andere
kant ean de medaille, aan heel belangrijke kent. Ook een kant dia ook
bij de kamerfrekt!e ook waleens !a basprokan in gaaprakken uat de JDVD.
Een punt dot wij als liberalen er altijd vooretande~ van zijn dat menaan
~ich zelfstandig kunnen ontplooien. Voor aalfetandiga ontplooing ia va~aiat
uoonruimto en ia ook ve~eist ean financiele poaitio zodanig dat je je
zolf'stand!g kunt pntploo!.an. Inderdaad aansluitend op datgene op wat de
heer Swa~t ook heeft gezegd, de minimum jeugdlonen ziJn el aangetaat.
Het ie acht de vrA•9 of wij ale liberalen altijd qaplAit hebbende voor
zelfstandige ontplooing ook van jongeren dat we nu opnieuw door dit op
te namen voor aan beperkt deal van de aarkt, de haa~ Rietkerk heeft allaan
rnnE~ het ~iddan- an kleinbedrijf genoemd ook d~t atast nog tor d!scuaaia
heeft ook nnda~zoeken uangegevan of wij nu dlt hele bsgineel van die
:talfstandige ontploning enk voor Jongeren overboord mcotetn gooien allaan
mnAr voor aan klein gedeelte van da werkgelegenheid. Ik :!OU de v•roaderl.ng
echt willen vrauan OM dit serieus te overwegen.
MiJ nhaer Swart.

Mijnheer Ri«ttkwrk heef't fJtl?egd ja maar als wiJ die lonen verlagen dan
zijn ar toch wal plastaan te vindan waar d!e jontaren e•n baan kunnen
vind•"• NatuurliJk ~1Jnhe•~ Rtstkerk, masr er zijn in dit land ook aan
heleboel vrouwen werkalooa, maar ik hoor do VVD nog niet vooratallen
kam "'e maken voor VJ'ouwen maar sen lsgu minimum loon of voor niet keet•
winnare aan leger m!nimu m loon. Dat zouden wiJ met recht een achendaal
vinden omdat voor liberalen niet valdt allerlei woaete toeatendan van hoa
drukken we iemand voolr een mirtimumprija in een baan. 11aor galijk loon
voor gelijk werk.En ik dank ven dat uitgengepunt uitgaend redenerand
mijnheer de votu••Ltte:r dat hat ook zo ia det de minimumtarantie voor
jongeren op dit •oment al een keer is teruggedraaid en dat het gewoon
onverantwoord 1~ om ~an de ene kant te bepleiten dat mensen wel de
volledige pr!je voor hun huisvesting betalen en aan de endere kant za
niet de mogelijkheid te geven om ook inderdaad dat minimuminkoMen te
bereiken wee~••• za dat waar kunnen •aken.

Band
Blad

2
40

Voorz.! tter Roffel 'lieu\lierk•rk ad Ij ••el.

We praten hla~ over het punt 431. Wanneer wij hier pr~ten over de jeugdlonen dan mag ik aannemen dat hier ook bedoeld warden da m1nlmu• Jeugd•
lonen. Die mintmuM jeugdlonen die kan ik echt niet and•.- alen dan alla
endere ain!mum in~omene en we hebben net afgesproken dat we die mogelijk ..•
tJ!je op aratand zouden koppelen. Mat endere woorden het punt C31 la een
totaal ~verbodige zaak.
Mijnheer Houwinu.
De heer Rietkerk la een enthousiast vooratander van ondereoeken !a
mij net gebleken. Ik dank dat het dsn nodig la ook vonr de VVD om tot
ondertoak te komen daarvnn o~ tot besla daetvan aet adequate aaetregelen
te komen en d!t punt nu nlet ln at...!ng te brengen eaar gewoon te
~chrcppen. Of elth8nl na etom~ino te schrnppen~
Mnar er te Juist om steMming gevraegd, dat ia het

p~oblen.

M!jnhaor Rietke~k.
Er wordt vezegd het gaat ons om de zelfstandige ontplco!iog van de
jongeren. Je van harte mee eens. van ellea ean doen. Ik vrang alleen wel
$On het congrea. •~ar.nacr k~n eon jongere zich beter zelfetnnd!q ontplooien roet een iew lnçnr lo~n t-nmrb!j h.f.j aktief in de maetBchapp!j
r.lnelnnemt or mat aen ui tJ~ttr.ing.
Dan gaan we over tot de stemming. Oranje keerten voor het handhaven van
dit runt 438~ tegen. Green voor, tegen. Geel voor, teqen. Het ie blijvan
stnen. Dan zijn we biJ 43!11. af'deling Haarlemmerliede, wordt ontl'adan.
Vraagt niemend ..
van de afdelinu Utrecht.
De subsidie waarvan spraJca !o is aan nubeidie in de 1conkm.atan voor
de anderne•er en do ~ubsidie koRt niet direkt tan goede aan da jeugdige
dia ettn gewoon jeuydloan ontvangt en afgezien val'\ dat punt ia het zo dat
het Dmendement een goed voorstel !a.
D~rtels

Mijnheer Rletkerk.
Ik heb elv u nrrmekt over subsidie en u apreekt den l~ter dat diu eubeidie
var.baterd cl!ent te wnrden den nsem 1\t: aan dat det diezelfde Ruba!tfie
wae. Vandaar deze opmerking dnt wij op dit~t trutnier niet te ~~erk moeten
gaan ale advies !a in de stukken opgenomen. Ik zou u wel willen vragen
u stelt hier voor de schoolvarlateraaubaidie te bevriezen.
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Dat betekant dus dat u ..n achoolverlote.. die vandaev een ultkertnv

entvanven dat u dia hogue uitkarlftven wUt g.von.

Ja 11aer echaolv•rletes-atnabsidf.n ziJn nus- ik betrSJp hlu de uitkearlnpn
unn de achoa1varlete~ of badaalt u dat nte~.
U bedoelt ••n beten eteun aeft htlt bed•ijfelevan

OM

oehoolvezolaten

up te vengert.

tk wil heis wel even uJ.tleQven. De achoolva:~"1atarsauba1d1e la een •&.lbeldle
aan het ondernaMera voor da loonkoeten.
Dan is dat een ~&Yo~•tand hij hnt bekijken. !k vind det wanneer ar flnanciole ADtel!JkhedAn vnor zijn d• bevordering van echoolvawlat~•
plaateenbevo:tder!nq otc. det daor dan 1ou CJ••n afa'edaftd advlee zijn.
Wurdt ove~uonomon. Niemand otc:a...J.ng. Dan a!Jn wa blJ 439A nieuw punt
van de afdaling TJ.lbu~g wordt ontraden. Vraagt iemand daarover at..-J.no.
Ja vao:zittar 1n da tCNlichtlnQ attutt det hat ink11naekwent ia. Het :el
inde: daad inkonaakwent zijn, maar ik ,;il. wal duid!lllj k

opt~t~rken

dat

het a~n a~tikal ia gawa$st in da aarie die l~u•di.nd zijn doo% d• k...2con'tJNal• en dat het er ap wil wij zan dat da parliJ ~ ,,ou ...,.,.
ki•z•n voor do pa~ticulle%e sacto~ hsndheven van de koopk•aaht. En
d<lt wiJ in de eants pluts bezuiniging 1110"t :roekim 1n ct• coUeot.leve
sector.

lk wil hiaz nog aan toevoeten het

gevae~

ven het ..titlntatandene die

ar op dit momant in Nederland hae%at. Va habbeh al vier J••~ 1•••
doen we ona uit•~•te best lm lade~ Jaar de lnkoaane te ve~lagen. W• zien
dat di~•kt daarop de balastingen te~uolopan. dat di~ekt dae~p de
~t~tadlngen te~glopen, dat di:ekt daaJ."op de afzet van de bedriJvan
J.n da p,roblemen komt. D.i t artikel bedoelt aak er een .t.nkcmena•e·U.e!nt
te r•el!sann,
waartichuwt voo~ het vaJ:IIinde:rttft van de tcooplcs-Hht.

•••Jr

Rl•tkerk.
ik moet hier toch acht avan bij aeggan dat wat hie~ staat
be\ak•nt dat •~ geen koopkracht varaindezing zou •ogan plaat• vinden
in da koattnda J ann,

Voorzitta~
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Ik aou htrt contX"aa w•l even willen vanrijzen nu• unw •can&l'ia wauin wa
mat biJzcnda• vaal •aaita van Dllbuivinean en beatd.nitint daaondanka tot
da conoluaia kOMen dat aan zaka~an koop~achtva&'ainäa.1ng onva~dallJk
zal &.i.Jn.

Os:anJ• kaaJ:t.n VOO%, tegen. G~n voo.a., wgan. laal. VORt . ,. . . YaiWeapen.
441 afulin.g Naa.~:dun. Hat wo&'dt ala aanvullint Hnkvo~. Gaan •'-'"••

MiJnhaar Swa•"·
Tan aarat~ wo~t hia~ waae iata va~:andaad tov wat aan afdalint h..ft
voo~:gaabl.d, .... ,.. loa daaJ:Van we fMabban in het li.àuaal aanifaat haal
duidallJk aaneegavan walka oai'*z'- biJ da vaabtelliftt van f.nk-n••
ve•houd1noan •~ten ..aapalan. Dat was:en ,.. ..htvaa&'ditheidaovaaweointan
dat wat:an niet •rok-t.ov-..:waeinian. Op d.ia unJ.u wo~:dt allaa waii wiJ na
lang di*Cuaaie~:an in ha\ liberaal ..nifaat hebban vaatt..teld waaa in
da prullabak v•eootd.
Ri&tka~;k.

ik galoof dat het Juiat ia ~t hat niet ala aanvulling ....
ir. de pla&ta van daaa hw.ldiwa bepaling opn..an aen wazenliJk pun\ ia.
lk taloot dat da~ ind•~oaad ova~ uaataad moet wc~dan allaan de •a.•iaaia
sdviaaar\ &cwal he~ ana 5la hat anua~:e c~ita~iu• in het p~o;~•--• op
Voorait~

'tlilo naMn.

MaiJecan.
NaaJ:den haaft gaan ba&waeJ: om het a1a aan aanvulling toe ta voeten ofaohoon
de inpaaa.ln; van ~ ~edaktia dan even wat da ••~••• plaat. bateaft
natuuJ:ljJk ba&ian acat wccdan. En wat da vocloa u.l.tapcak•n bat.aft dacht
ik dat dat bapaal.d daai'H8 nll.at in abiJd ia. Daal' ia wal dataliJk ook
op daaa aapactan ;aaoa1~.
Riatka~:k.

Ik zJ.a f\aaali.Jk in da

pl'og~:.... fonul.uing

op aioh ,..,.

tevanet~:fJdlthe.l.d

nu woJ:dt vooJ:t.. \ald.doo~ Naacdan. Allaan NaaJ:dan la aan uit•
b~a1ding en daa~ habb~ wiJ veen beawaaa \eten. Allaan dat aoaant op d•'
vuil en onaanganaaa ~•l'k ia wal aan balangciJka &aak.

.., wat

•~

ala hat nou niet in het 1ibaJ:aal aanif••' a\ond dan vind ik het
toch wat ~··~ sla wa het •~ nou plo~aaling biJhalen want het waa aan haal
waaanliJka àiacuaaia daa~ an dLa opaoa.ing d8ac waa wal dageliJk uitputtend.
&c weaden n.lat. allulaicl lngan dia u nu biJttiPlakt kunnen wo•ct•n gana..t
Maa~
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WQnt dan weet ik er aok nog wel aan paar.

RietkeJ:k.
U etalt het toch zelf voo%, ulthene u bepleit hat to.h.
Uue rd.JnhaeJ: Swart OM hot niat op te nusn. w•nt die :egt biJ het Uba..
~aal aanifeat hebban \"0 ietts enda:a bealatan.
Daal' hebben wa.haal duideliJk aanveveven hoe we het wel willen hebben.
Dan vaan we ovu tot de atemad.ng ven wel of niet eenvullen " ' van de af•
daliny Naarden. OranJe vo~. te;an. Groen voor. tegen. fiHl voo~, taoen.
Aantano~tan. 442 1. 2 an S. t ...nd dia dat wU toelichten.

HaiJnan BRD.
staat in da oanbevaling van de cammieale ontraden vo~v..telde teket
.wenwichU;e:. Ik dank dat dan onze bedaalint waovelt nameliJk wiJ
vindan dat CJ.J: voldoende biJ de hogere inkOAMtna al bezuinigd ia. WiJ
vindeh ala ar bezuinigd moet wo~dan dat iada~aan daar een steentje een
muet biJd;a;en. WiJ vindun dus dat dieasrste zin weg moet vallen.
Ala dia eerste zin opg*"nutnon .Xîlt.l wa:d11n dan is di~J erg onduideliJk den
~ouden wo moatsn daf'in.i!l.rln wat we nutt hogeara inkOfftCina en grntsre bijd2ege
b:.adoelan.
~

Koopman afdeling ?a~nJrscht _ kt"tntel'cent.J:ale Dcu:d•echt.
Wo hobbsn er be4waa~ t~yen dat u zagt da' hat vaarstel van d• kamerc•nt=~ls evenwichtige~ • u niet evenwichtig 1a. WtJ vindan dat het wao•d
d11 hoge.t:e '• vaag is en daeJ:<HI1 hebben wiJ geaegd du hoopte .t.nkatJan•.
Want ~·• aiJn ook al tegen de nivella:ring als llb.enlen en al• u het
ga•d aiat dit huls ut!kel dan ia daze hela zin de ee2:e'\a zin Hk ln et•iJd
~•• do tw•ode waa~ ~ da nivolle~ing afwijst.
VO(U:bUJ:Q.

We wiUan hot vo'ilJ:atal van da bandaapwbllek afdellnt taarne ondentaufttlft.
E;r ia ui tgebzdd oveJ: taap:okan biJ ons en wiJ •nan dat ve ln de ko~t•u
k•r•n ..n 2• taxo~.us4~ond• nodig h•hben of ieta ande~a willen we ..n

he=induat:ialisatia :ealiae2•n an een affactiave:

ave~heidsappataa1

kl!'iJgan.

MiJnhaa% Lantain.
Ha; ik .ven wa\an

~t

da ccmiiasia het aaand...nt van de

~~~-··-----------------------

ondazcen~rala
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Amstelveen aanbeveelt of afwijst.
Het wordt ontraden.
Dan wil ik graag toch pleiten voor eanne•lng van het amande•ent ven de
ondercentrele A~etelvean o~det toch decht ik in de bv1d1ge meetschappelijke verhoudingen voletrekt duideliJk ~eet ziJn dat wiJziging in de
inkoaanaveJ:howdingen een integraal inkoaenebalald vergen. Dat ta ook
el biJ de vestetelling van het liberaal manifest zo geconetateerd.
Als we geen kijken wet er de laatste Jaren gebeurd la dan praten we een
paar Jaar geladen over eer. inkomeneverhouding tueeen het •iniaala netto
en het hocgate netto van 1 op S. Ale wa nu gaan kiJken ~•t het 1• dan
batekent het dat 90~ van de arbeideinkomens tussen 1 en 2 keer het
minimum nttto inkomen zitten en ik denk dat we dan inderdaad aan kaar
de moed moeten hebban ale liberalen om te zeggen dat dat een keer efv•~pan moet aiJn en dat we daar aan keer integraal naar meeten kijken.
Mijnheer de voo~zitter ik denk dat_ dit amendement van de afdeling of
de ondercentrale Amstelveen een van de meeat wezenlijke zaken die er
op dit moment in de reeks van amendemanten voorko~t. Ik kan me niet
anders voorstellen dun een integraol loonbeleid dat dat een van die zaken
ia die het op zich acceptabel zouden kunnen ~aken voor de mansen die
hier en daar in te gaan leveaen. Ik kan me niet anders voorstellen den
dat hier een fundamenteel principe aan ten grondsleg dient te liggen.
Los daarven is dit oen van de zaken die is aangenomen ten tijde ven
de behandeling van het liberaal manifest.
Mijnheer de voorzitter half Naderland heeft gebaald van het hap-snep
inl~omensbelaid. ledereen begint ertegen te protesteren, liep er tegen
te hoop. Ik dank dat dat met een integraal inkomensbeleid goed is aan t•
pakken. Betreft de amendeaanten J en 3 zou ik willen opaarken dat den
do VVD zich wal heel atv ontmaskert. De uitkeringstrakkere Ja die moet•n
bloeden voor aan bet.er r~sdarland en de hegara inkomens ach laat die •••r• .
Vandaar dat de kamercentrale Dord~echt de ondercentrale waterweg Noo~
zegt van lr.JB zijn ale VVD bereid de slogen in te gaan dat de breedsta
schoude~a de zwaarste lasten moeten dragen. Niet nogere inkomens daar
gaat het niet om. De bJ:eadste schouders, de zwaerete lasten. Dus de
hocgate inkgmana moeten een grotere bijdrage leveren daar staan we voor.
Niet op ainimum inkomens zitten te besnibbelen.
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fUjnhoer RietkEmk.
Voorzitte~ ik ban het ••na met alla eprake~• dat wtj xo langz ..erhand ln
Nede~~and met de lnkamonsn!vallarin9 aan de grenzen toakoman. Dat zijn
e!jfe~ dia det uitwijzen an ook vezqelekan Met and•~• landen hebben ..
h!er hela al !ngedrukta lnkanaenavezohoudinven. Ale daft ook kritiek wo::rdt
~ena~end np het fait van hoge=e !nko.ene dat daa.mea varondare,eld zou
zijn de+. d!rekt boven mtnlmua al qen!vellae~d zou wo~en. dat !• xek•~
niet de bedoeling. We hebben alleen ln dlze zlna~e aan wlll~ geven
etm atutcje !nfcomanabela!d waarnaar gevraagd wordt bij A•talveen zodanit
dat w11 du!del!Jk tot uitdrukking laten kaaan dat wf.J maabttgdan die

u!t z!.fn va:nwega de daar te oeven mat!•
vnrtng afw!jzan. D~tt moattm wa n!et doen. Dat .._t •n de endeN kant
niet weg dat er ftltufttiea kunnen zijn dat Ja b!jd~qe aoet vraten waa2biJ
alleen mettr op de

n!vt~ll•r!ng

hartgr.ta :!nkomf!trls ~•1 degelijk lftto zou kunnen doen .. WiJ
vnnden dun ant~t1n het nu uafo:nuleeu etaat IWeMilchtlg, uar ala en llc
?.nu daar voor w~t dat integraal tnk~enebale!d aan toa willen vo...n ale
daaftl8a bedoeld wordt te zaqpn dat wij vaantander zm.tden z!jn bijvoo..bonld van een enmrlate oeltd.de loonpoli t!ek !n de ktmtende J ...... dan
dacht ik dat wa d!s we~ niet op zouden moeten gaan. We k~ljgan veal
mnm!1!jkhedan. Htt ~an b~"t r.!jn dat dle overhold noo varde~ mowt
ingrijpen, mner ik go1nnt dnt we tneh n!et 2ovar "oeten ~enn dat wa . . .
dmt Noord t;rl!.ntegret'!r.od !n~otttent:~ba!a:td Mn rieh~!n~ u!t Zl"tudan f}ann die
!nr1!r.eert dat de overh~!~ gaAt bape1en op alla ~anten wa~ w!a waar
mng verdienen. !n die genet zou !k dan toch dat amendement van A.atal•
vtten n.!at w.tl.len nntfe~teunftn.
js

v~n ho~ere,

nftn

Me beQ!nnen met ha~ aMendo-.n~ van de
nndercentHle 1\Mtelveen. net le een w!jziotnu. Ale ..... WOI'IH aanoen-dan kan het wavvnllen vervelleft. W!e 1• vao~ hei .-.nd..ant ven de
gn~n ~

nver tGt

ft~amA!ftQ.

enderenntrale Amete!vean ttrnnje vonr,

uoen.

lroan

VGOff• te~.

Geel

voer" tegen,

u toeh willen v~~ oa de et~ng epftleuw te doe"
plnats vlnde" l'!t~n~Jtt:t:f~an !k btu·wnnr nank teven de wijaa wtusrop de ha••
P.!otkaJ:"k ueeeqeb'd
op dit _,.,d-.mt. Dat kan •1• De he•r
"ietke• die qeeft R~ een heel andere batekanis aan dan de woerden die
e~ !n vervat ~!j~. MIJ praet over een ge!nte.reerd ln~oeaeebel•!d do~
d~ ovdrhel~ te regelan en dat etaet hela"aal niet in h•t amendeM•nt.
!k wtl dutt trna~ dear bezweren tat}an maken.

Vnn~2itter 1~ ~au

'*'''

.... ..

._.I

.........

111 h..., taln ;aaetd dat het ao ia, ik helt tnettl indien det dia atnkkint

aou hebban zou ik

daa~

tagan ziJn.

Nou a!Jnhaa~ Riatka~k kunt u dan &o aaggan indian wiJ hat aaova• ..na
alJn ..t z'n allen dat een intagzaal inkoaanabalaid alleen .... be'takant
dat da ovazhaid biJ hawJ: .i.nkoaenabelaid ~rekanint houàt H'i alla g.voapan
en alla fektozan an pan' niet all.ea v~~i.J ft wiJ.t u '-" dan
ovun-.n.
Ale .t.n'hgzaal inkDihanebele.ld in dit -ncl~'i beukant dat de ovU"haid
•••• 110at dz:agan voo.r: ao wenwichU; aoplJJka ink...,.avu:huu&U.nean
eva ct• hela Unie dan hab ik aa: gaan •oei tra .... Ha~ "- V&'Mf ia ~ui••
wat •• ... bedoeld wozdt.

In ala wa aan toch aen 2a taa:aiJn k~LJgan voo.r:&it... weac ik daa.r:nat da
. .letanhalid nia't vooJ:> hu dan &ou ik paag IJL.jnh... G.i.a'ike~k willan Vl'a;ttn
wat hiJ • ..._.... heeft dat de b.r:Mdat.a •chouuaa:a da awaa:ata laaten

..n.n

dragen •

..........k.
Ik heb daarvan Ju.i.at uezavd dat wiJ dia gadacht.a llllt. die earate zi.n
ln 441 habb•n trachten ta van.oo10dan ~onda~; dat. wa ven inkoaanan.i.va.l•

le•int

te~11la

van da

nivalla~inv.

Cn .,.... onuaadt u dan de ka. .nantcala

llo~cht..

RietkaZ"k.

lk ha• dat aoela w u•hoozd zul.t. hebban niat. ontaedan OMdat. Lk ga&a;d
halll dat wiJ lt8t hegara n.iat. bedoelen t.a .ïlavgar; d&t vanaf hat ain.i.mualocn
al ..nivalle•z:d m~>at ww:den. Het dat. hota.r:a ia bedoeld •t ctS... inkoaena
die dia laaten kunnan dngan but •n baatJa
1101.,. aoea. In ala 4a

••a-

vu..cleaint

d•t in da vn• van haoga\a ink...na wil td.t.pa:ektm dan heb
ik dau wainie _ , , . - · W.t .la uta anftn dan oabadaft • u wJ.J hebban
tMlt .....1 Gl't\a:adllft olldat. wiJ httt totaal. van de MkSiï van 442 gelei; op
de da'- vaaachi11anda wiJ&igintan in aLJn tahaal .wanwlehiitac vondan •

.._

k~iJtan

we da

ate••lnt•P•ooad~a opni~

en nog

in.-wlkkalàa~.

Het woedt nu 442.t wo%dt. aanbevolen mat aan takatuala
in .. linke• kolo••

~alichtine.

uitlat
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En in die zin zoals nu ie uitgelegd in aamenepreek tueaan de heren Swar~
en Rietkerk zijn kunnen we er dan wellicht met elkaar voor ziJn, elthane
in me~rderheid op edvies ven de commissie ook. Dua oranje voor 442.1
gllet op de uitleG die net gegeven ie, tegen. Green voor, tegen. Gaal
voor, tegen. En toen wes het aangenomen.
44212 ie daarmee vervellen. En 442.3 kan ock werden eenbevolen ook waar
met een toelichting in de linker kolom. Goed geen toelichting. OranJe
keerten voor het aMendement. Sorry het ia helemeel vervallen het hoeft
niet meer. 443 wordt eenbevolen geen stemming gevraagd. 444 wordt ont•
reden wil iamand daarop een toelichting geven.
5ellareat afdeling Oea.
Mijnheer da voorzitter da afdaling las heeft zich gebogen over die t•endbeleid. Dat trendbeleid ie juist ook weer een van de autamati••• die
ons zo de nek breekt economisch. Het achreppen van het woo~d in bavineel
dat wil dus eigenlijk zeggen det we het trendbeleid zonde~ •••r hala•aal
handhaven an dat lijkt ona onJuiat. In een amandament van onze afdaling
overgeno~an daar de ka•ercantrale ia zelfe vezaed hat trendbeleid dient
te worden herzien o• aan te geven dat het andere •vat. Dat ••endement ia in de ruilbaura er toch uiteindeliJk eruit gevallen wat we toch
batreuren en dat beter aengeaft dat het trendbeleid niet varvalt maar
wel moet worden herzien. Ik zou dus ten eersta eigenlijk willen pleiten
cm in die bewoordingen het aan te na•en en ela dat niet zou kunnen of de
wargadering det niet zou willen den toch in beginaal dat dient dan te
blijvan etaan, went endara hpuden we zondarmeer het automatisme.
Mijnheer Swart.
Ja wij hebben dat amende•ant voornamalijk ingediend om nu inderdaad ta'
ontdekkan dat dit amendament moet worden gelezen ala het trendbeleid
wordt in de komende Jaren aangetast. Daze conetatering ia ons genoeg,
het !a geen hard punt.
Mijnhaar Riatkark.
Voorzitter in 444 wordt geatald det hat t~andbaleid in beginaal gehandhaafd blijft ale Je dat woord in beginaal zow achrappan zoele voo~gaetald
wordt betekant dat ook bepaalde noodzakelijke aanpasaingan niet •ogeliJk
zouden ziJ"• tk geloof dat dat onJuist was en daa~om zou ik aan willen
bevalen de oorspronkeliJke tekst te handhaven.
Dan gaan we ove~ tot de atamming. O~anje kaarten voor het a•enda•ant,
tegen. &~oen voa~. tegan. Gaal voor, tegen. Verworpen.
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444 A een nieuw punt ven !,rkel en Rodenrijs wordt aanbevolen. leen
etemming gevraagd dank u wel. 447 zel~de varheel geen ete••ing. 448
wordt ontraden het verschil ie niet duidelijk.
Voorzitter Korthuis uit Rotterdam.
Het verec~il is wel heel erg çroot. !r eteet !n het origineel gehuwde
vrou~, het vooretel ie om deerven te maken echtgenoot o~ echtgenote.
Ale we het voorstel niet over zouden nemen zou dat betekenen dat we
Heer ontzettend rolbeveet1.gend geen werken dat de qehvw.te man de
kostwinner. ie, dat de ~ehuwde vrouw er een beetje bijwerkt oMdat ze
een het huishouden niet genoeg zou hebben. En ale we het vooratel zouden
overnemen zou dat betekenen dat we dat rolbevestigende eruit zouden
helen en dat hee zou betekenen dat zowel de gehuuwde Man al• de gehuwde
vrouw ale koetwinner znu kunnen optreden.
Voorzitter ik zou greeg terug willen kamen np •46. Ik zou ~~aag et...ing
willen hebben op dat pwnt, het gaat nogal ver. Het lijkt •ij gawenet dat
dn vergndering zich erover uitepreekt. lk ben if ieder geval zal~ tegen.
We zijn nu bij 448. We moeten het even nverzlchtelljk houden.
Mijnheer Me!jeren.
Voorz!.ttar, mevrouw heeft preeles begrepen wat de kaMercentrale Heerle•
hee~t bedoeld, dsnr heb ik niets aan toe te voegen, Meer wel dat het
oorspronkelijk amendement dAt later dan ook ergene op de weg wet veranderd
ie, deer stond ook niet echtgenoot of echtgenote maar daRr stond levenapartner en dat geet don nog iets verder in de gelijketelling van andere
eemenlevingevnrmen. Ale u dat redaktioneel wil noe~en mag w het veranderen
maar !k zou het in ieder geval in deze vorm toch willen aanbevelen.
Rietkerk.
Heel kort voorzitter, wat hierNee bedoeld ie dat ie dat op dit ogenblik
de inkometenbeleetingheffing over de inkometen van de meewerkende gehuwde
vrouw nesr ons oordeal verbeterd moet worden. Oet ie het enige wat wij
%eggen en dat heeft nlete te •eken •et rolbeveetltlng of wet dan ook.
Ik vrAag ~e af WP"ro• de gehuwde vrouw vunet!ger •eet worden behandeld
d~n nu. Ik wil er op wijzen dat u deer. .a
Rietkerk.
Het gaat over de meewerkende qehuwda vrouw in het bedrijf ven een zelf•
etend! ge.
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Dit is niet de algemene !nkomatanbelastint, dit is ds mae~we~kanda
gehwwda vra~w die op een bepaalde manier fiscaal wordt behandeld en
damr moet varbetering in ~oMen.
Zoals mijnheer Rietkerk waarschijnlijk zalf weet kan er rolverwiaaelint
~nngevrasgd worden. Dat houdt in det d! vrtluw de belanst!ngvrij s voet
krijgt van d• ~an en de Nan de belastingvrije vost van de vrouw. Dat
houdt dus in sla ar gehuwde vrouw zou blijven staan dat dat in dit geval
niet van toepassing :Zt:tY :ziJn dia rolverwisseling.
vd Boa.
Hat punt is ;awoon ~ijnhasr Rietkerk dat w volgens de !EG varplicht
bant om niet aaanc!petorischa wetten zodanig te wijzigen dat za dat·
wel worden. Dat is het aasantials punt. lsl!jkberachtig!ng van mann•n
en vrouwen valgans tra.
~ijnheer

•••r

Jawel
als u de haffint van !nkomstanb•laat1n; van de zelfatandlva ...
opzich geen discriminators elsMenten bevat en die van dia vrouw dia daae
meewerkt wal dan is hst toch radal1jk dat je ze;t dat dat t~v d!a
vrouw verbeterd moet worden. Dat heeft toch niet mat rolbevestiging
ts t~alcen.·
Dan gaan ws ovsr tot da stemming over 448. Oranje voor Haarlem, tegen.
Graan voor, t•gen. leel voor, tegen. Aangenomen. 449A nieuw punt van
de afdaling Roerm~nd wordt ~ntredan. ta er iemand dia een toelichtin;
wil geven.
Afdeling Roermond.
We hebban d!t punt toch wal zeer belangrijk gevonden omdat hier naar
voren wordt gebracht dat tot nu toa de kleine spaarder het gal~g heeft
betaald van de geldontwaarding.
PHjnhaer R!etkerk.
Voor:z!ttar wij zijn het niet met daze vadechte oneens, 1'1te!ler wij dacht-en
dat dit opgevangen wordt door de wat algemenere foraulertnv van de
belaettngcoamteeie waarbij ik overigene nog wel enit• kanttekenint
moet maken bij de fiecele mogelijkheden ed.
lent
!Jan

~

bereid om het in te trekken.

~aan

wa ste1111an. OrenJ• vaar, tegen. Gsooen voar, '•••"• leal voa1',te.-•.
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4491 afclallnt Zoet••••••· la •• iaaaad clie aen toaliahtlftl wil t•ven.

Mawaouw Delwoa afdelint z.. ta~e•••
WiJ -.nan dat hat ... kweaita wan eazllJkhald ia wan ~llliJkhaid dat
biJ een ~ed•at clat uiteteat hataiJ biJ da owezheid naaz de bwzt•• toa
of DMfekea•d dat •• naai" twee kanten toe zanta wo.ctt ~ataald. Mat taat nlat
•• ~. •••• of de alncla• op~aent•t aaaa .. aan kvaatle van billiJkheld dat
ala J• ae~ld 'hebt of een andea heeft aan aehuld aan Jou dat daaz •ante
ovez betaald wo•ctt.

NiJRhae• 'e•taJfte•
MiJnhaea de voo•zitta• het taat hl•• ov•• punt 449A, 4491. lp balaatint•
aahuldan an vo•daalntan dlant •enta t•v••d••d en ~ataald te woadan.
laaa we•dt wan eazatd dat het het woadt ont•adan oMdat het ••e• de
V#aat ia of de voo• af nadelen daaavan al duideliJk ziJn, Ik kan het
allaan ••a• ond•••taapen ..dat hat op dit ....,., een aodanlta •evolutiowai••
wiJaltint zou alJn dat dia naaz •lJn aanint ••e• tewazen ..t al•h ...
zou ~••ntan dan het tatandael.
Dan taan wa ovez tot da ata..int• Net waadt
e ...iaala aan~evolan.

d••• aan ....dazheld van de

Vool"zittal" vool"ctat u tot ,,,..,,., ovazvaat •at ik al" wal lliaaahlan awan
ap wiJzen dat •• op dlt otenbllk al wel dooz dl balanatlntdlaftet ••nta
tave•da.ct woadt op uitetaande belaetlntaahulden, ..az
••nta
va-eoad wo•dt an dat ia ••• onbilliJkheid.

••1 1•••

l•n taan wa owa~ tot da at...int• D•anJa kaa•ten woo• het a•and..ant,
teven. •~••• vea., tatan. leal
tatan. Aantanoaan.

v••••

411.

MiJnhaa• Lantaln.
Nat ik •iaachian ate••ing·owaz punt 44' aa4at da ....laaie wolat•akt
va•zw1Md heeft toe te lichten hoa za dit pwnt dankt ha•d ta ..kan.
Jan taan wa ova• ••' at....n. lzanJ• kaa•tan w••• het handhaven van 44,,
tatan. l•oan •••••
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Lentetn.

Mljnhee~ ~• woozzttte~

zou

de bedoeling wee uiteree~d dat de ••••laaie even
toallehtan hoe ze dankt dit punt uit te voeren oadet •~ in de tekat.

'~'•• •ijnh••~ Rietke~k

zal het toelichten 449 weero• dat •oat blijven

etaan.
Vaarzitter hier wordt t••tald dat het nodig ia een hard•~• aanpak van de
zwart geld ••loop en van de-tene die belaatingwetten ontduiken. Ik kan
nu niet uitvoerte uiteen taan zetten wat we in de aftelopen tijden
op dit punt hebben aanbevolen. WiJ zijn van •enint evenzeer ale dat wij
ander •iabruik beatreden willen zien dat ook belaatintontduikint beatreden
behoort te worden. Daar zijn op het departe•ant van financtin •aatretelen
voor genoaan. En ook daar waar ••n
allezlei ontduikint••otelijkheden
h•t zwart geld alraiut groter laat worden vindan wiJ dat daar •aatragalen
tetan teno•en aoeten worden. Dat kan op allerlei terrein. Er zijn -op
dit ogenblik etudiea gaanda biJ tinancien o• dat te doen. Ik ta nu niet
uitvaerit in datalla want dan zou ik ook call•t•'• daarover •oatan laten
apraktn, •aar het ia dutd•ltJk dat hier de uitapraak wordt eedaan dat
•labruik ontwikkeling op dat gebied hardar •oet worden eantepakt en er
zijn vale aogallJkhadan.

••t

Dan gaan we over tot de eta..int• Oranje kaarten voor het handhaven van
dit punt, teten. lroan voor, tatan. leel voor, tegen. Jank U.
41t zouden we aa••n kunnen bahendalen ••t 414e. 411 wordt aanbevolen
door de ca..iaaie. Kunnen we daar over at..•an.
Mijnheer Mouwtnt•
Ik dank dat het aan principiala kweetie ia. Ik vind niet dat J• bij
411 no9 aan aantal zaken ext~a zou •aetan nae•an. Ik zou hat vaa~atal
willen doen o• aarate t•deelta van de zin ta handhaven ala a•enda•ant
en na zoala weg te laten.
Riatkark.
Nee want daar zit Juiat
na•en ook biJ zelfatandit• badrijven vaak
de pijn~ Ik taloof dat dat er 8Dht biJ •oat o• aan te duiden in welke
richtint wiJ dit problee• tereallaaard willen zien.

••t

D•ar hoevan wa niet over te at••••n• 411 ia aanteno•en. Cl'a ook t••n
ata..int• 4111 wo»dt ont~adan wan de efdalint A•eta~d... la e~ ia•and die
het wil '••liohtan.
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MiJn naaa la Mau~• van Aaata~daa.
Dit ••tlkal atalt hal..aal niet da balaidav•lJhald van da diva••• gaaaanta
in diacuaaia. Intevendaal hat bepleit aan atalaal van balaatlno of aan
balaatlngatalaal van v•ota duldallJkhald. Het la canfo.- het hoofdetuk
da grote etadan dat in hoofdetuk 1 nog aoat wordan behandeld. Da •abi•
litalt van da warknaaar wordt hiardao• bevorderd an dat ia ~ala•aal
confora 427. Verhulzinvan gaan vaak niet daar OMdat ..n naa• da , ..aanta
•oat
aan hot••• onroerend ooadbalaatint•

••t

MlJnh••• van dar Scha•••
Hat bezwaar van da co..laa1a wordt niet andarwchravan door da commlaaia
bouw• en huurbeleid, avanain dao• da aociaal aconoaiacha ca.aiaala.
lalde coeaiaaiaa onda.ataunan het aaanda•ant van Aaata•d••·
MiJnhaar MaiJaran.
MiJnhaa• Riatka•k•
Wat aoat ik ..t zoveel daakundlga adviezen. Voo•zltta• wa hebban bagrapen
dat dat toch aan wiJzitint zou ziJn in aan beleid waarin .., n..e aan
, ..aanta aan atuk rulata op •tv•n balaatlnttablad zou wordan valatan.
ten liJn dia wiJ altiJd hebban onda•achravan en dat la de haofd.-dan
waa•a. wiJ dit af•adan.
MlJnhae• vd Schaar.
Kat ••tu••nt ia niet van toapaaalng, het la aan a~tu•ant dat van toepaeaing
zou kunnen ziJn. •aar da ga•aanta kunnen baat akkoord vaan ••t aan
vewlJalgda ravelint waarbiJ punta18ta.. takoppald wordt aan aan haffinoe•
eyetaa• waarbiJ vaan vareahil tueaan huu•dara an altenaren van een
wanint due algenaar bawana•• baataat.
Dan gaan we over tot de ata..int O•anja vaar het a..ndaaant van da afdaling A.. tardaa, taoan. lroan voor, taoan. laal voa•, tegen.
Aangana•an. 45ZA wordt aanbevolen gaan ata..ing avar. 414 wordt aak aan•
bevolen ook taan ate..ing. 414a wordt ontraden ook veen at...lng.
MiJnhaa• da vaarzitter ..and..ant 454a ia vallJkluidand aan ..and..ant
711a wat later nog ter diacueale ka-t. Ik heb vezien de o~••rklnten die
u erover , ..aakt hebt, het kan allaan in lllva~band wa•dan v•~•aliaaa~d.
U waet dua al hoa het aoet var..liaaerd worden, dua ia op zichzelf aan
Juiate zaak. Een ..ntal lillanden hebben het al. Qnza duitee libe~ala
v•iandan hebben ook in da aftalopen va~lazlnvac..pagne dit etendpunt
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inganaaan. Het ia belangriJk dat we de uitapraak ale zodanig doen en
zorgen dat het in EE&varband wordt garaalieaard.
Lo•an Wor•ar.
Door daze •aatragel wordt ontduiking voorkoaen. Tevens wordt daardoor
beperkt het aantal a•btenaren wat ••t toezicht aaat warden belaat.
MiJnhaar de voorzitter een ding tegen dit vooratel alhoewel ar schijnbaar dingen voor zijn. Auto•a rijden bijna nooit dia etaan het groatate
daal van de dag stil. Een groot van ona naderlandea wagenpark staat op
de weg stil, koet vaal tald, Het zou eigenlijk fout zijn o• al die •anaen
•aar gratie daar te laten etaan op de weg en dia niet te haffen. Daaro•
lijkt het •iJ toch dat J• dit waleens nader •aat bedanken.
Wil•ar afdeling dan Haag.
Het ia zeer af te raden o• dit te eteunen 454A, het werkt geheel de varkaarde kant uit, want het leidt ongetwiJfeld tot aan gigantiecha laetan•
verzwaring van het baroapegoadaranvarkaar.
Mijnheer Riatkerk.
Wij dachten het ie een feit dat Ja dit allaan in Eliverband kunt doen.
WiJ achten het niet realietlach te verwachten dat Ja dat op redelijke
teraijn voor elkaar zou krijgen, dat zit er niet in. Dat ia aan overweging geweest. Het tweede la toch ook wel het feit dat Ja je goed
•oat realiaaren wat Ja doet. Ja gaat feitelijk de verbruikers, de gebruikere
anor• zwaar baleaten en dat heeft ook nadelive gevolgen.
OranJe voor het aMandaMant van Woraer, tegen. lraan voor, teven. lael
voor, tegen. Verworpan.4541 wordt ontraden.
Mijnheer Talama.
Ik ben voor het aaende•ant na•ena de sociaal ecana•iache ca••iaaie.
Het erguaant dat daze regeling niet uitvaarbaar zou zijn anijdt naar
onze ••ning gaan hout. WiJ zouden ar zalfa voor willen pleiten dat in
de toako•at biJ de varatrekking van kanatakanbawiJa daal 3 nog maar dan
allaan de varzakering biJvaarbeeld ook de wagenbelasting vantevoren
garegeld waa ter vereenvoudiging. Het ia zeer goed uitvaarbaar en wiJ
pleiten dua ale coa•iaeia atark voor aanna•ing.
Riatkerk.
Ale het ~•lal uitvaarbaar ia hebban we niet zoveel probl..en.
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llad
Dan wordt hat ovarganoaan. Nia•and vraagt dan toch
454C aanbevolen wordt ook ovarganoaan.
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nog ata•aing.

Mag ik daar wat ovar zeggen. Ik wil waarachuwen voor de gevaren dia
hierin zitten. Ik vraag •• ook af hoa datr garagald •oat worden.
Als ar vier erfopvolgara ziJn en aan zou in het badrijf blijvan an
drie aoatan uittekocht worden. Ik dank dat ar over ankale jaren raparatiewetgeving nodig is oadat ar allerlei sli••• trucs varzonnen zullen wordan
oa op daze •aniar da auccaaaiabalaating te ontduiken an ik vraag •• af
waaro• var•ovan balagd in aigan badrijf gunstiger aoat wordan behandeld'
dan varaogen belegd in aandalen van andara van andere ondernaaaingan dia
ook werkgalaganheid bladen.
Riatkerk.
Voorzitter we hebban dit aanbevolen oadat de atrakkine ervan la dat
ar fiscale aanpasalngen koaan zodanle dat de erfopvalging in badrijvan
in radalijkhaid •ogaliJk ie. Nou wie kan daar tegen ata..an.
laan we over ateaaan. Oranje kaarten voor ~14C wordt aanbevolen.
Tegen. Groen voor, tegen. laal voor, tavan.
454D wordt ontraden. Oranje voor, taean. Groen voor, taean. leal voor
taeen. Verworpen. 414[ wordt ontraden. Voorkeur voor 45t an dia hadden
wa al aanganoaan dua daze la niet aaar aan de orda. Dan zijn wa bij 454r
niau~ punt van de balaatingcoaaiaaia. Wordt ontladen wordt ook waar
naar da atvdia var..ean aaar aijnhaar vd Scha wil ar iata over zeggen.
Ala u aan atvdia wilt vind ik hat baat, dat la bepaald een positief geluid
an batar dan aan afwiJzing. Da aanaan tot 47.220 krijgen noraaal
gasprokan gaan aanglftablljat, dat ziJn ar 100.000dan dia hebban gaan
enkal idaa over hoa ona flacala stalaal werkt. En wat belangrijkar ia
voor de aanneming van dit amandamant la dat die •••••• aanaan ook niet
in aanaerking koaan voor da vale aftrakragalingan ale za ar niet
apaelflak oa vraten. Dit ia dua wal dageliJk een aaandaaent dat badaalt
oa te zorgen dat aanaan dia recht hebban op aftrakregelingen daar ook
gebruik van kwnnan aakan waardoor wat ar ook toa bijdraagt dat het
hala balaatinvayataa• ale zodanig voor aanieder dutdaliJker wordt.
Mijnheer Riatkerk.
Voorzitter hat grootsta problaaM ia dat ala Ja dit zou doen ja algenliJk
da loonbelasting zou afachaffan. Now dat zien we echt nlat relal.
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Mijnhaar Swart.
Ik heb een vraag gestald aan de haar Rietkerk of hiJ genegen ie ale aan
studie-obJect in het pa-oor••• op te ne..n wat al eerdu biJ andere
onderwerpen la oedean.
Riatka~:k.

WiJ hebben in het advtee gezegd dat aan deroalijka baaliaeing zondar
nadere studie ta ingrijpend ia. Het ia iets andere dan dat Ja zegt ik
vind dat we het •oetan doen aaar paa op baaia van atudia. Want of we
het •oatan doen dat batwiJfel lk ook nog.
Voorzitter aan dargelijke atudla ia al aanvevraatd biJ aotla in da ka•ar
ingediend door da haat Portayna naaana da partij an financtin heeft indar•
tijd dia studie toevezagd en we willen nou dat ar oonorata zeken
uitkONn.
Zondar concrete zaken vraag ik .. toch af wat voor zin het heeft in een
varklazingaprogra..a el teveel te warken ••t dinten dia wa niet eohiJnan
ta weten en waar we etudie over willen. Ik dacht dat we dat n6at
moaten opna•en an ook het •••nd..ent niet ..aten steunen.
OranJe kaarten voor, tegen. lroan voor, teven. laal voor, teven.
Verworpen. 415 wordt ont~:adan an ia overbodig iv• lOt. Hoeft dus niet
•••r over gaaproken te worden. CSTa een nieuw punt ven Voorburg wordt
ook ontraden.
rrautalt Voorburt•
Voorburg acht 41Ta aan ebaoluta voorwaarde voor het door u aanbevolen
punt 4171. Ik ••1• u verwiJzen naar een •atia van de haar lolkeetayn
onlanta in da Za k..ar aaneeno..n.
Rietkel'k.
Yoorzltta• we ziJn het al' niet aae onaena. We dachten allaan dat het el
elders atond. Maar no..aala inhoudeliJk teen bezwaar tatan dit voorstel.
Ik aoge o~k ve~iJzan naar het reppo~t van da caa.iaeia Vonhoft. Daze
axpo•tbavo•de•int ia aan MUltldepe•teaantaeengalaganhaid an daar ont•
b•eekt nota1 wat aan.
Maar de partiJ heeft opdracht gatevan oa aan ko•t en duideliJk varkiazlnge•
p•oor.... ta achrlJven. Concreet, kort en duideliJk.

•
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Va gaan hierover ••••••n over 4!7a. Wie vondt dat het opgano..n •oat
wordan. Oranje voor, tegen. lroan voor, teven. laal voor, tegen.
Lentzaa• opnieuw. Aanvano•an. Dan ziJn we biJ 4171 wordt aanbevolen en
zal t••n •t•••lng over nodig zijn. Dan zijn wa bij 417C ook aanbevolen.
Einde van da vooretalling van hoofdstuk 4. Het woord is aan de haar Co•b•.
Da••• an haren op de •inuut ia op tijd gawiasald. U heeft dat voortratfalijk gedaan. Ik hoop ook dat dat in de voor ons liggende 2 uren mbt
hoofdstuk 3 ook het geval zal zijn. Aan de orde is punt 30t. Nia•snd.
Ie aanbevolen. laan et•••ing. Aangeno•an. 302 ontraden door de coMmisaia.
302 het voorstal van de co•miaaia juridiache zaken is o• ook het lokaal

niveau uitdrukkaliJk in het varkiazingaprogra••a ta vermelden. Welliawaar
maakt de wat •• mowelijkhaid voor de o•bud•••n o• op lokaal niveau te
werken, maar daar ia nog voor nodig dat ar een alga•ana Meetragal van
baatuur ko•t an de bedoeling van deze aanvullino is dat dia meetragal ar
dan ook gauw gaat komen.
Mijnheer Korthala-Altaa.
Aan de commieaia ia gevraagd om aan kort en bondig varktazingaprogremma
te achrijvan an dua geen zaken op te n..an zo hebban wij het varataan
dia el garegeld zijn. Het ia bij da wat garagald. Er kan een algemene
maatregel van baatuur komen. Wij vindan van belang a• aan de kiezere
te laten weten dat de ombud. .an nu aan het werk aoat an willen de zaak
nlat verdar uitbreidan en vartroabalan.
Mag ik vragen gaan we ata. .an.
Nee ik wou nog wat zeggen. De &raaf afdeling Aaaen. Ale de haar Korthela
Altea heel teracht zegt dat ha• ia optadragan o• aan bondig verkiezingaprograMMa ta achrijvan dan lijkt het mij dat ik daar da halpende hand
bij kan biedan door voor te stallen oM het hela artikeltja te achrappan
oMdat het natwarlijk al valetrekt duidelijk ia dat dia oMbudsman er gaat
komen. Ik batrijp niet waaroM we nu nog •oatan uitapraken dat dia ombuda•
man ar teat koMen. Vooratel wag.
Wa staMman aarat over het ••andaMant. Oranje voor, tagan. Groen voor,
tagan. &aal voor, tetan. Ie verworpen.
Korthala-Al tas.
Da com•iaeia atalt atallit woar dit punt te handhaven het ia aan wan da
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balengrijke zaken dia gebeurd ia en nu maat dia OM~ude•an ook aan het
werk en dat is iets dat zal zich pas na de varkiezingen voordaan an
daar moet aan nieuw kabinet voor zorgen dat dia ook banoe•d wordt,
Dat ia wat hier ataat. WiJ handhaven de tekst.
Wij stemmen over het handhaven van da tekst. Oranje voor, tagan. lroan
voor, tagan. laal voor, tegen. llljft etaan. 303 wordt door de commiaaia
ontraden. Vraagt iemand ate•ming. Niemand. 304 aanbevalen ale aanvulling
door de commissie. Wenst iemand daarover het woord.
Mijnhaar Talama.
Ditmaal namens de juridische commissie. In het advies van uw commissie
staat ten onrechte bij aan commissie juridische zaken dat moet zijn
commissie binnenlandse zaken. Ik zou willen apraken over het derde amendement dat staat naast da aarsta twee amandamanten die zijn dacht ik gaan
alternatief. Waarom heeft de commissie juridische zaken dit voorgaatald.
U stalt wel voor om de tekst ovar te namen in de linker kolom, aaar wiJ
achten het uitermate belangriJk dat het ook ln de door de vergadering
vaatgestalde varkiazingaprogra..a staat. In de oorspronkeliJke tekat
staat in 304 de burger behoeft rachtabaacherMing en in 30d de overheid
moet aantastingen tegen gaan. In de tekst dil hier wordt v~orgaateld
en die ook door de aanifeetvargadering ia aanvaard wordt een vaal
genuanceerdere benadering aangegeven. Ten eersta de overheid moet er op
toezien dat verouderde watten en regelingen worden aangapeet af afgeachaft.
Dan ia ar aen genuanceerd verhaal over burgerlijke ongahoorzaaaheid wat
aan signaalwerking kan hebben. Ale daarna toch parlament of ander overheidelichaam baaliet dan ook aaat de overheid de rechtaarde handhaven.
Zonodig aet de sterke arm. Juist in deze genuanceerde benadering vindt
dan die gezagahandhaving zijn legitimatie en wij zouden dit verre de
voorkeur gaven boven da oorapronkelijke tekst an dan traat in de stellingen.
Ik dank dat het toch principieel onjuist ia om de strekking van aan
a•endamant door de varendarde plaatsing aan da linkerkant wat het
achiamigste deal van de tekat ia te ontkrachten. WiJ baaluiten ale
vergadering over het rachterdeal van de tekst. Dat ia waar het a• gaat.
De Jong van de afdeling Snaak, kaaarcantrale Friealand.
Wij hebban voorvestald oa de versnelling van de rechtaprocadwres toch
wel doorgang te doen vinden. !r wordt in uw varhaal biJgeze~ dat dit
financieel waarschijnliJk onaogalijk zal zijn.
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Ik dank hierbiJ toch wal aan het ve~wiJnen van de neeatieve liJat ven
de Aarop per ' Juli •••• en ik zou toch echt willen aandringen dat
onze ka•arleden zullen pleiten voor een verenelde aooaliJkheid dat
het niet alleen •aar in den Haag bliJft biJ de Raad ven State. WiJ zitten
nu •et een beroepeteraiJn van twee Jaar of lanoer en ik geloof dat
dit voor de •eeete ••neen atraka een onaanvaardbare te~lJn zal wordan
zeker ale we •eer procedure• kriJgen dan op dit •o•ent al aan de gang
ziJn.
MiJnhaar Ma1Jaran.
de apraker dia zavt ela we het aan willen namen wat ik
Geheel eena
vraag zou willen aanbevalen punt 3 dua de co.aiaaia Juridische zaken
dan aan de rechterkant. Ik had achter een vraag tav de genuanceerde
opatelling van deze tekat. Zou dat niet late teveel genuanceerd ziJn
als het woordJe wal bleet etaan in de laatste zin. In zou u redak•
tionael ertoe kunnen ko.en dat de overheid het recht heeft oa de rechta•
orde te handhaven en niet met het woordJe wel daar toch een zekere diacueale in te bzengan. De overheld heeft achter het zecht de rechtaarde
te handhaven.

••t

Nee de taak ataat ar.
Boelene ondercentrele Delft.
Even in het kort over de drie aaendemanten. Het aerete punt, het liJkt
ona dat 304 oorepronkeliJke tekst vaal varder 1••t den het ••endeaent
en dwe de voo%kewr ve•dient. Wet het tweede punt betreft de leetata zin
liJkt het ona dat J• toch de zorgvuldigheid van proeeduree en de reohtazeke%heid van de menaan in acht •oat nemen en dat zou door aan varenellint
van de procaduraa nog waleena in gevaar kunnen koaen. Het darde eaande•ant liJkt ona op zich niet eleoht aite 304 •••• blijft.
Utrecht.
Voorzitter aag lk u vooratellen oa hat eaend ..ent van de kaaercantrala
Friaaland inderdaad ala aan aaanda•ent op 304 ta baachouwen. Het aaende•ent van de •ur1d1echa co•mlaaie ta beachouwen ale een nieuwe teket
voor 30,.
Korthala-Al tea.
Zo atond het ar ook algenliJk al in het advlee van de a...iaela.

a.nd
llad

3
59

Mijnheer TalsBa.
Dat laatste is uit•takand voorzitter. Als de vergadering 304 apart
wil handhaven dan heeft da juridi•che com•issia daar gaan enkel bezwaar
teven.
Dat maakt dan onze raaktie iets eenvoudiger. Wij stallen als commissie
dua voor het voorstal van binnalendsa zaken 43.33 over tenamen bij punt
304 als aanvulling. Wij blijven als commissis tegen het amandeaent van
de kamercentrale Friseland adviseren om de doodeenvoudige raden dat wanneer
ja die barospeprocaduraa wil varkorten wat wij o~ allaaaal wal willen
dat dat mat zich maabrangt aan haal eterka uitbreiding van de desbetreffende collages. Dat kost een macht aan geld vooral wannaar we ook al
niet willen nivelleren zoals ik daarstraks bagrepen hab. Dat ia volkomen
in etrijd met datgene wat we aociaal aeonaaiach hebben vestgesteld als
het kader waarbinnen zich helaas onze wansen moaten uitstrekken. Wat de
juridische commissie betreft, gaan bezwaar langer tegen het voorstal
van de juridische commissie mits dat inderdaad niet in de plsats van
30• komt, maar in de plaats van 306.
Voorzitter ik wil toch bezwaar maken tegen het aanvoeren van da ventuele
koeten en het uitbreiden van da aabtalijka organiaatiee. Ale ik daarbiJ
betrak punt 305.2 waarbiJ wannaar Man ten onrechte aan beroep zou doen
op dit soort procedures ook toch zalf voor een daal van de kosten in
aanspraak kamt.
Ko~thala-Altea.

Dat etaat ergens andere garegeld die koatenkweetia.
laan wij over tot stemming 304.1 pranje voor, tegen. Groen voor, tegen.'
leal voor, tegen. la duidelijk aangenomen. 304.2 kaMercentrale friealand
Ze deal is daarvan aanbevolen met dia restrictie die nat ia gemaakt.
Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. Geel voor, tegen.Ia aangenomen.
Dan de derde takat. In de tekst de linkarkolom die wordt dus nu ala
nieuw punt 306 door de co••iaaie aanbevolen. Oranje voor, tagan. Groen
voor, tegen. Gaal voor, tegen. Aanganoaan. Wij gaan naar 305 wordt ontraden. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. Gaal voor, tegen.
Dat ia verworpen. 305.2 Rottazdam. Niet het woord.
Da com•iasia staat hier wat ambivalent tegenover zoele ia toegelicht. We
hebben gaan absoluut bezwaar, maar wa vinden het wat vandaag~ Dus vandaar
dat ar gesteMd aoet wordan over wel of niet.
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ik wil g~aag even toalichten wat Rottarda• hiermee beoogde.
Het kan een beetje aan lang varhaal worden.

Voorz~~~er

Naa hat gaat aroa wat wa in hat varkiezintaprogra• zattan. late veaga at
niet, of wal. I
Ik zal hat punt even toelichten. Het ko•t vaak voor dat aktiegroepen
voornaaslijk hun woonplaats hebban in het zuiden das lands. In hat noordan
das lande ia een plan o• iata te doen. De aktiegroepen uit het zuiden
daa lands gaan daartegen in baroap. Daardoor wordt vaak onnodig uitetal
varkragen an hat ia de bedoeling o• dat soort procedures tagan te gaan
door de akt.. groepan uit het zuiden dea lande ale dia in het ongeliJk
wordan gestald o• dia daar aan badrag in da procadurakoatan ta laten
betalen. Dat ia wat ar••• beoogd werd.
Ja •aar daar ia aan regeling voor, want Ja hebt allaan het recht van
baraap ale balenthebbende organiaa~ia.
Maar dat ia ta•alijk vaag. Ik badaal ia•and kan ar baat tegen zijn dat
ar in hat noordan daa lande argana aan banzlnapo•p ko•t o• •lliautacniacha radenen en dat hiJ zegt Ja daardoor kan •iJn laafMilieu in
het zuldan daa lande aantataat worden.
Mijnhaar Kok.
Voorzitter ik dank dat het op zich volstrekt duideliJk ia wia op aan
gavevan •o•ant in beroep kan gaan af wie bezwaar kan aantekenen.
Niattaain zou •iJn afdallnt tegen dit aaand ..ent willen at••••n 6adat
wij het aan onjuiata zaak vindan dat wannaar ar sprake ia van rechtabaacha.aing daar bepaalde regelingen voor zijn. Dat dagene dia daar
bruik van •oatan ••kan aan bepaalde koatanafwagint zou aoatan gaan maken
of hij wal af niet in baraap zou willen gaan.

v•-

Voorzitter van Sluis, Rotterd••·
Het gaat alleen o• kennelijk an%edelijk an dua in dit geval ••
Ik zou toch tan eterkata willen ontraden •ijnhaar de voorzitter. Het
recht op beroep ia zo'n krap betinael in ona rechtebastal dat ja dit
ela•ent er niet moet inbouwen.

land
tlad

3
'1

Korthala-Al tas.
Het recht wo~dt niat ontnomen, maar ook nat recht kost geld ia de atal•
ling van Rotterd••·
Maar w introdwcea~t aan buitangawoon •oeilijk ta hanteren begrip an ik
zou daar varra vanaf willen blijven.
We brengen in stemming 305.2. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen.
Gaal voor, tegen. Verworpen. 307 aanbevolen en daar ia. Naa 307 dat ia
de politiekwastie daar zijn 1 aaandamantan op ingediend an in volgorde
van belangrijkheid moet daar atraka over geataad worden, maar ar moet
eerst over gadiacusaiaard wordan lijkt miJ.
Mijnhaar da voorzitter mijn naam ia Schut afdeling Arnhea. Ik wilde
graag aan plaidooi houdan voor het aaendaaent van de varaniging van da
staten- an raadaladan. lk zal 2 argumenten nog aan keer daarvoor opnoeaan.
NameliJk da damocratiacontrole op hst gahala politiebeleid dient zo
dicht mogeliJk bij da burger plaats te vinden. Dat kan dus in de vorm van
da gamaentepalitie. Als .2a argument zou ik nog willen nosman in het
algemaan zow het varman van aan provinciale politie in at~ijd zijn
da door àa praktijk ZD uawanata deeent~aliaatia. Hier ZOW ik het V00%1Dpit
bij willen laten.

••t

Ik vind het standpunt van het hoofdbaatuur buitangawoon v.-emd. Er wordt
aanbevolen om van da bondarepubliek het amandament te steunen dat stalt
een provinciale o~ganisatia en als dat niet lukt dan het vooratel van
Snaak. in dat gaat dan over aan samenvoeging van rijke- an , ..eantapolitia, maar daar apreekt het hoofdbaatuur zich niet wit af dit een
gemaantalijk dan wal aan provinciaal bahaar wordt. Waar kiest nou het
hoofdbaatuur voor.
Mijnheer Laban.
Ja mijnhaar de voorzitter het ia een tagangeatald punt, maar mij liJkt
dat da varaniging van staten- en raadsladan een zaar genuanceerd standpunt heeft inganomen in daze. Wij streven naar decentralisatie. Wij
streven ernaar om de politie zo dicht ~ogalijk bij de burger ta brengen.
Het ia uitarasta moeilijk en dat ia aan belangriJk karnpunt om bahaar en
beleid van het politie om dat te achaidan. Dat ia bijna niet ta doen.
Wannaar aan politie warkaliJk gaasantelijk georgenisaard dient te worden
dan dient ook nat bahaar bij da gaaaenta te blijven om het zo dicht
aogelijk biJ dia burger ta laten liggen. WiJ zoudan sterk willen aanbaV

velen om hut amond..•nt van da
doza te ondersteunen.

va~aniginv

van staten- an
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l1ijnhaar de voo~zittar daze diacuasia haddan ~iJ hia• va.wacht dat ia
aan van de voorneemate ~danan gawaaat waarom wiJ dit ..and..ant habbln
ingediend. Onze ..ning ia n...liJk laten wiJ gaan uitap~aak doen hier op
dit oongraa avar de organiaa;ia. WiJ ziJn allaan van ..ning dat ar iata
uaoat ;abauran. Dat habben wiJ ale afdaling Sa1aak in dit amandaaant
meegegeven.
Mijnhaar de Bruina.
Voorzitter hot amandamant van Snaak zou sen aploeaing kunnen ziJn wannaa~
wa nov aan begin zoudan moaten •aken met aan interna diacuaaia daarover.
Nu dia diacuaaia inaiddala binnen da partiJ hebban plaata ;avonden,
nsma plaats gavendan hebban binnen da varaniging van staten- an raadaledan dan zou ik a: toch voor willen pleiten om tot duideliJke uitspraken
ia gekomen. nu binnen dia vereniging door raadsladan ook een duidelijk
kaua ia g. .aakt, dia keuze nu ta volgen. Het ia geen abeoluut standpunt wat de varaniging van staten- en readaleden in ziJn amand~ant heeft
naa~galagd. Men bepleit ;~ondan die zoeven door voorgaande sprakara
ziJn aangevoerd en waar ik zaer erkentaliJk voor ban, men bepleit op
dia grond zoveel MogeliJk de zaak t11 laten biJ gemeente.

••t

Commissie binnanlandua zaken graa;. Handhaven van het vaa:etel wat wa
daar hebben. Het ia acn variant op wat u heeft gezegd agglomeratie
zou hebben, de ag;loaeratia ia varvanwan door g..aanta. Nat even inhakende
op wat daarnet aan da andere kant 13 gezegd da zaken volledig bij de
gemaantea laten doordankende tot in da meeat kleine gameante van ons land
~ntataan dan waar de aamenwarkingavarbandan. Die aamanwarkingavarbanden
ziJn niat ingabat in het baatuur en dat ia het bezwaar van ona. WiJ willen
de zaak egaplaat inbedden in hat takazen baetuua.

Korthals Alt•••
Er zijn vzoa;an guteld avu wat de c::tmmiasia nou praci&B hi:ldoalde aat
bepaalde Gdviazen. Kat ia za dat de commiaaia haal duidoliJk heeft
gakozan voor het etandpunt dat in da partij ia ontwikkeld door de
coa•ieaia binnenlandse zaken. Er ia een aubco.miaale politie aan het
werk gewaeat, dia heeft gaadvieeerd tot het bah••~ ven het politieapparaat biJ de pzoovincia. En in aan aantal grotara geaeantee wat wiJ dan
ganoamd hebban agglo•a~atiaa op g..aen~liJk niveau. Maor duideliJk ••n
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afstappen van de tweedelint l'ljkepolttia, t•••entepo11t1a. Dat la het
etendpunt van de pertijco.mlaale. Dat ia het staadpunt dat da redakttacommiaeia en het hoofdbaatuur hebban ovarganoaan, waar wiJ achter etaan.
Dat ook verwoord ls door de IRD dia daal' de kweetie van da aggla.a~atiaa
af heeft gehaald, dat aaakt het late duidelijker wat araee bedoeld le.
flet gaet dua om de vraaç prcvlnclaal beheerde poUtl.a met het de taak
op gemaanteliJk niveau bi.J de burgaaaeetar ale het gaat o• de openbare
orde. Ook de verantwoording op gemeenteliJk niveeu in de gaaeanteraed.
Det la dus 1n entwoord op de vragen, dat ia nog niet eanval'dedlvlng van
hit etendpunt van de commieele, aaar dit OM da diacuaa1a op dl.t punt
ao dutdelijk mo;ali.Jk te houden.
Dia vraag die zou ook lk toch wal at vraag beantwoord willen hebben van
~at nou de comaiss!e vindt provinciaal af geMeentelijk.
tet heb ik dua gezegd
M~er

p~cvlneleal.

dat zeçt Sneek dus niet.

Nee dat zegt Sneek n!at, dat heeft dus ook niet onze marate voorkeur.
dan bovendien no; komt dat het punt van de eggloaaratiea, ik vind
dat êat eerst eene opgaloet moet worden. Ik ban ar heleaaal niet voor.
Ik zeg dan liever gemeentsltjk.
Wea~blj

Gezien toe~ de diecuseiee hier zouden wiJ ons aMandeaent willen aanbevelen oadet de diecueale hier toch aan de vang blljtt. Ik zou u dan ook
willen vooratallen om atrake eerst ons amand..ent in ate.mlng te branven.
De heer Nljpale.
In t97G heeft de kaaer na aidneloza diecueales b..lotan a. te klazen vaa~
aan heel duidelijke ••naoortlga politie. In 72 en 77 hebben we ln onze
partf.Jprograamtl'a ona ook heel duideliJk uitgesproken voor het amendemant
zoaL9 het nu door ~nza duitae vrienden la geformuleerd. Op baste van one
verklazlngspr~gra.-a ie in het regeerakkoord ook heel duidelijk gekozen
vool' een reo~ganlaatie ven de politie tot een eensoortige polltie
waarbiJ het bah••~ door provincie zal geachteden en het geza9 biJ de
v••eente zou bliJven op baaie van het .-;ee~ekkoo•d h..ft dit kabin•t een
voorontwerp geproduceerd en nog voor de verkiezingen zal het voorontwerp
zal een wetsontwerp werden. Het gaat biJ de reoegan1aatie van de polltie
om twee kwesties. Beheer en gezag. Da rat•~lnt en onk de la k-#frakU•
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haaft in het va~ladan vakaaan voo~ het vaatlaflan van het bah••~ blJ da
p~ovincla an voo~ het vaatlagvan van hat t•zav biJ da , ..aanta en zelfa
voo~ het verata~kan van het lokale gezag en dua ook de invloed van het
lokale baatuu~ op het polltlavalaid. Wat dat betreft haaft de poeltie
van da officier van juatltia aangetoond dat v•••t en bah••~ niet p•~••
in aan hand hoevan ta zijn an daar.. zou ik ook haal ata~k willen
adviaa~an o• voo~ hat aaand..ant van da bondarapubliek te ata..an.
Ja aljnhaa~ da voo~zlttar ik dank dat da kauaa dia nu voor ona ligt
tueaan twaa uitaraten in blijkt ta lltvan. Of aan at~van naa~ aan
aaxi~• van gaaaantallJka daaoc~atla of klazen voor aan politie dia
totaal aan v~ota lnatalllno wordt. Ik dank dat dat laatata .. te batinnen
onwanaalijk la. Dan kl'lJt ja aan haal gl'ota anonlaaa organlaatla waar
ja ale burger kunt aankloppen. Ik dank dat dat het leetata la wat
wij ale liberalen aoatan bepleiten. Ik dank dat hatttagandaal aan
varanipparing over alla~lal f8•••nta dat dat avan•ln •~1 reellatlach ia.
Ik valoof ook niet dat hat zinval la oa allerlal kunataatiga achaldlngan
tueaan beleid an bahaar te conatru•~•"• Dat la in theorie aardit aaer
in de praktijk aijnhaar de vaa~zittar leidt het tot vrota ellende.
Want dia dinvan zijn aat alkaar verweven. Dat kun ja c iet uit alkaar
halen. Ik dank dat daar.. het vooratel van da varaniging van etatanen raadaladan, vooratel 3 of ~ndara het vooratel van de c~laala
binnanlandaa zaken vooratel 1 vaal beter het aiddan houdt dan da voor•
etallan waar nu aanzijdit altenlijk voor vakaaan la.
Mijnhaa~.

Nog aan apaarkint voorzitter. Mat ia verwondarliJk ale Ja in aaand..ant
311 ale varvadal'inv gaat uitap~akan over hat p~••• van varaaatachap•
paliJking van politie waar laderaan ••• baalt la aa dan anarzljda ta
zavoan het baharen van polltie aoat lnaana naazo pravln•l.• toe. Twaa
andezozlJd•• varaeatachappalijklnt van da poli,la wil na•tzoavan •• dat
zo dl.oht aoeallJk bij de burv•.. ta branoan. No..aala baheer an beleid
zal ln da pJ:"aktiJk blijken uita~ate aoalllJk te echeldan ta ziJn an
da invloed van de haezo NiJpale nat zatt van da ••-•ntaa biJ het bahaar
biJ de provincie zal uiteresta aoalllJk ta realiaeren ta zijn.
HalJnen BRD.
0. alla alavaratendan avan uit da wav ta J:"ul.. n. Ona vooratel hebban
we in onze onachuld blljkbeeZ' in da liJn van da kaaerladan van de VVD
tabzoacht. WiJ dachten vawoon dat de efficiency van da polltie •nora zou
vazohogan ale ja dia tweedaling weg zou halen. Ik dank dat da politie-
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niet va~anda~an. Mat ande~• wao•dan da politieagent blijft in
hetzalfde politlebu~••u en ik denk dat de bu~o•~ ook biJ da burger aan
kan kloppan ale er wet wit de hand dreigt ta lopen.

bu~aaua

MiJnheer Korthela Altea.
Wat de coaaiaala heeft gelald biJ het volgene van de partijcoaaiaala an
het hebban van een voo~kau~ voo• het vooratel ven het ..anda•ant van da
bonderepubliek la dat wiJ vinden dat nadat de partiJ aan en ande.-.al tn
aan varkiezlngeproor•..• heeft uitgeeproken dat ar aan politie aaet
koaan en dat wiJ af aoatan van die apllteino dat wanneer da 2e kaaerfraktla en het kabinet op dia weg dia wiJ ale VVD aardar ziJn lntaalaven
nu alndaliJk ia voo~tgegaan. Wannaar •~ nu aan ontwa•p ligt dat ln ovaraanata..lnt la aet ona vorita verkiazingaproor..•a dat hat dan volkoaan
onJulat zou ziJn a• nu de zaak waar te vaan terugd~aaian wat da varenitint van ataten- en ~aadaledan wil an waa~ taruv ta gaan naar dia gaaplatenheld van t••••ntapolitia voo~ dia o••aantaa dia g~oot genoeg ziJn
en ~iJkapolltie voor het overgrote daal van de o••••nta in Nederland.
Want va~gaat u niet het liJkt haal aa~dig dacant~aliaatla doo~ t•••antapalitia, •••~ voor het overgrote ..randaal van de g..aanta geldt dia
dacantraliaatia niet. Dia hebban rlJkapolltlak Dia la in aan hand an dat
la da riJkahand. Wannaar J• het bahaar gaat dacant~aliaaran over da
provlnciaa den koat •~ aan rati•• in alla p~ovinclaa. Een ~•ti•• dat
ligt dl•ht biJ de v••••nta en , ..aantabeaturan. Mat bah••~ van de politie
en het gezatf alJn wel dataliJk I volet~ekt va~achlllanda dingen. Het ia
naa~ onze •ening duideliJk dat hier een duideliJke liJn loopt tueeen
dletana die ko•en ult 1••••nta waar ••n , ..aantapolltla heeft en daa~van
on1aarne afatend doet. WiJ hebban gekozen voor diavena in het. voetapoor
van da coaaleala binnanlendae zaken dia kiezen voo~ de , ..aante die nu
••t aan •lJkepolitie zlttan. WlJ alen hier due wel dateliJk aan dacantralieetla ln en ook een duideliJke ~•telint dia ook voo~ da ~•chta•
poeltie van de polltie in het hele land dan hetzalfde la. Overal ia
aan provinciale polltie en vaan v•~•ohll •••~ tuaean riJk en t••••ntaLabon.
Het la Julat ao goed wet de varanitint ven atatan- an raadaledan zavt
dia willen nu Juiet die rlJka• en , ..aantepolltia ea•anvoatan. Dat wordt
duideliJk ook ln het aMandaMent weergegeven. Dua het ia hela•ael niet
aan bahoud van de oude altuetla.
Een tweede punt la dat wannaar u zavt Ja wa hebben in voo~gaande va~
klezlnvaprogaa..a aan bepaalde liJn vaatveetald en het zou zo wonderliJk
MiJnhaa~
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zijn zijn oa daarvan af ta stappan waarvoor zitten we hier dan aan varkiazingaprogra••• vaat ta stallen. Oa nu aan var• ta kiazan dia past bij
da var• an biJ de dacantraliaatiaforaula dia wiJ ale VVD aak probaren na
te streven. Dus wat dat batraft ia het niet wandarlijk aa biJ aan nieuw
varkiazingacangraa aan nieuw standpunt na ta atravan.
Mijnhaar da lruin.
Vaarzitter ik zou het graag plezierig willen houdan aaar ik vaal •• toch
wal varplicht ta protastaren tagan da voorstalling van zaken zoals dia
door da haar Korthela wordt gagavan. Daar waar dia atalt dat de veraniging van atatan- en raadaledan da zaak zou willen terugdraaien. Ik
aaak ar bezwaar tagan dat valt in lader geval niat op ta aakan uit da
taket zoele dia door de varaniging als aaandaaant ia ingediend. Meer
het valt nog alndar uit ta laldan uit de uitvoerige diacuaaiaa an hoewal
ik za hier niat aag harhalen ••1 ik ar toch wal naar varwijzen oadat za
ook gepubliceerd zijn die door raadaledan en op dat gebied toch niet
ale aaataer.astuurdars zijn aan te aarkan op dat punt gevoerd zijn.
Mijnhaar van dar Wijk.
Ja voorzitter ik wil graag op datgene wat de partijvoorzitter nat heeft
gezegd nog aanvullen het varschijnsel van de landelijke diensten. De
landeliJke dianaten dia biJ wannaar ja het baheer overbrengt naar de
provincie duidelijk gadacantralisaard kunnen wordan waardoor dia landeliJke
dianaten ook hun varant\•oording vindan binnen het gakazen bestuur. Daarnaast ia ar nag aan ander artikeltja in het voorontwerp wat ergene achetst
dat biJ alg•••na.aaatragal van baatuur nog •••r van dargelijke landelijke
dianaten kunnen wordan in hat laven garoapan. Dat zijnnzakan waar we
tegen waarachuwan. Dat zijn zaken dat wannaar hat bahaar terug taat
naar de provincie, dat zijn zaken dia duidelijk gadacantraliaaard
kunnen wordan dia bij de provincie kunnen wordan gebracht.
Mijnhaar Vonhoff.
Ik zou toch aat grote kracht da vargadering willen vraten oa het standpunt van da varaniging van staten- en raadaledan te ondersteunen. Ik dank
dat dat aan haal arg goad standpunt ia. Er kan •iJ aniga ervaring mat
lokale politiezorg niat wordan ontzegd dacht ik ,an het ia bepaald zo
dat wia aat de dagelijkse gang van zaken van het politiekorps naww
batrokkan ia dia weet eenvoudigweg aan aantal dingen. In da aarsta plaats
ook tav de baatrijding van grote en zware cri•inalit~it en dat
het
ergw•ent dat gehanteerd wordt ia plaatselijke kennis voor een goede
politiezorg onontbeerlijk. In de 2a plaats ook bij grotere politieoptradans ia het absoluut noodzakelijk dat ••n da oraep vanuit plaataalijk
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en t•••t aovaal aovaliJk kan vaathoudan. Andaza anteteat plaata
v~a ..da ta t~ootaahaliga aooa-tv~aaad politiaopt~adan an daaa- ia ni ..and
... tediand. In de da~da plaata t••••nta~adan an da haaz da lruina
herinnerde •• tarac•t aan ziJn •••~ wel vaachikt oa op aan evenwichtige
wiJze hlaaova~ te apraken an dan ia het ook haal duideliJk dat davaan
dia daar vawantwoazdaliJk vooz ia ziJn aivan vazantwoazdaliJkhald aoat
waanaken en dua ook duideliJk de liJn ' ' de tatan 110at houdan over
datgene wat ziJn eitan va•antwoozdaliJkhaid bliJft ook al lavt hiJ var•
antwooa-dal!Jkhaid ovaa- ziJn daden af. En den aoatan wij dat niet tillen
naar aan niveau waar het niet thule hoort an waar dit uiteluitand
naar leidt tueaan tzotara afatend achappan tueaan politie en bevolkint
waa• niaaand ••• vadland ia. Ale aan het aat de daoantzoaliaatia azonetlt
aaant dan liJkt alJ dat aan de , ..aantazoadan aoat vertrouwen. Al te zeer
•nkt aan •••• dat hogere nivaaua varatandloer ziJn.
bah••~

MiJnhaar NlJpala.
Kern van batoot van de haar Vonhoff ie dat wa aan polltie in Naderland
naaa ook aan
aoatannhabban dia dicht bij da burv•• ataat en dat we
polltiaopta-aden aaatan hebban dat vaat..ld ia op kannla van de plaataellJka ••••nlavint• Mat wetaontwarp zoala dat door da raga~ing op dit
aoaant wo~dt voorba~aid voorziet in dia twaa zaken. Op da aarata plaata
la hat zo dat het wataontwarp haal duideliJk het aovaliJk •••kt dat
het gazav van da plaataallJka ova~hald oa aan palltiaoptradan wo~dt
varv~oot en op da twaa .·a plaata la het za dat ln da dieouaaiae over da
politie ledara kaa~ waar bahaar an gazav haal duideliJk dao~ alkaa~ woa-dan
gehaald. Da offiaie~ van Juatitia haaft in Nada~land al Jarenlang gezag
over da politie ••a~ hiJ haaft nlat het bahaar ovar da politie an ar
la gaan ankale offiaiar van Juatitia in Naderland te vindan dia aiah aalt
haaft beklaagd ova~ het feit dat hiJ het bah••~ van de polltie niet haaft.
Waar hat ona ala f~aktla en vaar hat de pe~tlJ kanneliJk ook in het v•~
laden ia vataan dat ar aan bepaalde lnafflciantia in het bahae~ pzobaa~t
te voarkoaan, dat we daat het bahaar naar da provinale toa brenten en
wa hoevan den ook niet te praten over p~vinclala polltiet wa pzatan allaan
•w•~ polltie dia provinciaal ia bahaard en ~aar hat lokale vazag
gewoon ziJn gewone invloed op kan bliJvan ult,af..-n en zalf• da lokale
overheid ziJn gazaa via het wataontwarp varvraot kan zien. Vandaar dat
ik aterk zou willen pleiten voor het beleid van wat wa ook in hat varladan hebban gevoerd, aan balald zoele dat ook tot uitdrukking kOMt in
het ..and..ant van da bondarapubliak.

••t
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Kotthala Altea.
u.... en ha~an ik taloot dat biJ de leetata twaa ap~akara nu duideliJk
het voo~ en tegen naa~ vo~an ia t•b•aoht an wa tot at...lnt aoatan
overgaan. Ik aoat nog aan antwoord teven aan da haa~ Labon. MiJnhaar
Laban dia heeft gezegd we zitten Juiat aan protr...a opnieuw vaat te ata11an OM da via~ Jaar. Dat ia op zichzalf Jul.. •••~ wannaar wiJ vier Jaar
tileden iata gazatd hebban waar het kabinet nu zo var ia dat •• aan ~t
ia ingediend dan aoatan we ona haal ooad raali••••n wat we doen, want J•
kunt natuurliJk niet oe da via~ Jaar da atoal onder Ja aitan aanaan uittrekken. Dat kan da badaalint van daze vertedarint niat ziJn. Ale wa
taan klJkan naar het oorapronkallJka vooratel dan ia ongetwiJfeld het
a..nd..ant van de atatan- an raadaledan datvena wat van de varata
atrakkint la. Dit wordt doo• da com•iaaia ontraden an koat het aarat in
at...lnt•
OranJe kaa~tan voo~ da varanlgint van atatan- an raadaladan, taean. a~oan
voor, tagan. '••1 voor, tegen. Opnieuw. Aanganoaan. Daa~•• kunnen alla
andere a•and..antan buiten beaohouwint bliJven. Dan eaan we naar 310.
Afdaling Araavalda. Wanat niet het wao~d. la ooaalaala ont~aadt dit a•anda•ant. OranJe voor, taean. &roan voo~, tegen. iaal voor, tegen.
Verworpen. 311 ale toavoeting aanbevolen door de ooa•iaaia. 312 ie ook
aanbevolen. Nl..and. 311A ia gaan bezwaar la niet aanbevolen. WiJ
brenten het in at...lng O~anJa voor, tegen. G~oan voor, taean. Gaal
voor, tegen. Aaneanoaan. 313 dat la ont~adan. Lioht Naardan dat toa.
MaiJaran.
WiJ batriJpan niat dat da ta~ toalaten ~adaktionaal onJuiat gabruikt
zou ziJn. Het ia aan •••nd..ant dat hatzalf4a woo»dtebruik hentaart ala
het ontwerp varkiazintapaog•..••• .... e• ziJn twee dingen toagavoatd•
Miaachian Ju•idlaoh niet hala..al nodit, ..a• voor da nor•ala bu•o•r
toch wel oa hat bagriJpeliJk te ••kan. lan toelatingebaleid voo• ..naan
uit de EEG dat kan dacht ik niat galden. Daar ziJn bepaalde ••t•linean
voor an daaro• ataat er dat da •lJkaovarhaid baaliet eva• da toalatino
van vraaadalingan van buiten àa liGlanden dat la de ana aanvulling van
ona ••and..ant. 0• het duideliJk ta ..kan Jualdiach •laaohien niat nodio.
En het twaada la dat ar aan tazughoudaNtoalati,tabalaid onvaraiJdallJk
la an wlJ dachten dat het baat zaaa ta•uvhoudand zou aogan ziJn. Hat
ia nlat aan grond dia in hat wa•kboak ataat an wa zoudan het wal willen
handhaven.
Ik zou aan op..~klng willen ..kan over de ••••t• zln, het la niet Julat
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dat manaan dia uit da !EG koaan uit ta zondaren. Jn principe ia het zo
dat iadara vraaadallng voor drie aaandan in Naderland wordt toegalaten
ala hiJ aan geldig paspoort haaft an van haa varwacht kan wordan dat hiJ
de tiJd dat hij als toarist hier ia op zichzalf ook kan onderhouden.
En ook dat facet van toalichting naaalijk het vragen van Ja paspoort
wordt ar gaan ~ndarachaid gaaaakt tueaan aanaan uit IEl landen an
aanaan uit.
OranJe kaarten voor, oranJe kaarten tegen. Graan voor, tagan. Qaal voor,
tegen. Verworpen. WiJ gaan 314A da afdaling Norg. Wordt ontraden.
Wa hebban da laatsta tiJd aasgemaakt dat ar bij divaras galagenheden
door laden van atriljkrachtan an politie op.. rkingan ziJn gaaaakt tegen
het gezag, tegen de uitvoering van de taken dia door het bevoegd gezag
ia opgedragen. Het ia aan alnder vriendelijk, aaar wal duidelijk standpunt dat Norg naar voren brengt. En ik dacht dat wij als VVD erg duidelijk
moaaten zijn. Zo goed ale wij anti-vreemdeling zijn, zo goed moeten wij
dacht ik juist pro gezag zijn.
Korthals Altea.
Ik wou namene de commissie dit toch stallig willen ontraden. Wannaar het
o• haal kleine mindarhadan gaan in politie en in strijdkrachten dan
aoatan we daar baslist niet in aan programaa dat juist zich tot hoofdpunten zou aoatan bapal•n aan dargeliJke gaspierde paasega opnamen,
want dan lijkt het alaaf ar haal wat •••r aan de hand ia dan ar aan de
hand is. Daar la da comalaaie baaliet niet voor.
Ik denk •ijnheer de voorzitter dat we ale liberalen ook wel d6ideliJk
•oatan Maken dat hoewal wa uiteraard aen tazagagetrouwa partiJ ziJn
voor ons dienet namen bij lager of politie wal tata aaer inhoudt den
befahl lat bafehl. Er ia ook nog zoiata al• aan indivdvaal gawatan. In
wat de meeat gapaeta wijze ia o• dat te laten apraken dea•ovar kun Ja
diacuaaiaren, ••ar zo'n atellingnaaa als Norg nw vooratelt vaat acht
ta var.
Korthela Altea.
De tijd brengt mat zich ••• dat hoe prattil het ook ia a• ateun te ondervindan ik u toch Moet ontraden o• dat al te vaak te doen.
De co•Miaaia ontraadt dus. Oranje voor, tegen. lroan vaar, tegen. &aal
voor, tegen. Verworpen.
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afdaling A.. talvaal, afdallnt Adua~d Ezint•• afdalint
lunaohoten an onda~c•nt~ala waatll1Jk noord b~abant •
o~d•

..~thala Alt•••
Aastalvaan komt ar niet op ta~g. Aduazd lzlnga la ook taan aanvulling
wozdt ook ont~adan. Koat dia •~ op te~g. WeetaliJk noo~d b~abant
vaan ba&waa~ dat kan dan zoaa~aan in at..ainv. Dan kunnen wa ova~gaan
tot da ata..ing op 1 an 3.
aan zou ik wil iata willen op•arkan. lk bagriJp niet waazo. de coaaiaaia t ontzaad. Ik batriJp nie~ hoe wiJ ale liberalen ooit kunnen
ziJn voo~ p~oceduzea dia gaan gazantiaa biedan voo~ o,ti..la zaohtaeazantl .. vooz aan individu.
Ova~

Ja daa~oa ia hat za'n open deur en wat ia optiaaal in dit verband. Dat
kan nieaand duidelijk ultlatven.

Nou, ik dank dat dat wal dageliJk aoteliJk ia, ••a~ ik denk dat het toed
ia OM dat in iade~ taval ta vazaaldan dat dat voor ona ook biJ vraa.delingen in het veding '•·
Mev~ouw tappa~na.

Het vaat o• wat vooz preoleza for.ulezlnt Ja vaat t•b~ikan ta~ o•achriJ•
vint van dia optiaala zaohtabaaohazaint• ten optlaala zechtabaachazming
zegt op zichzalf hela..al niata, geeft vaan inhoud. Ja •oat dan gaan
baaliaean hoe daproeeduzee zullen ~lJn of az blJvoo~beal achoraanda
werking aal ziJn, dat iedeza lllavala vzeaadallng in Nade~land kan
blijvan totdat die p•ocadu~• tot in hoog•t• inatantla la ateahandald.
Dia dinoen zou Ja dan exact aoatan aangaven. Ik zou dat zo onvenuano•••d
niet willen ondazaehriJvan an daaroa galoot lk dat aan bate• van dit
aoo•t ale•••n• terainologie kan afzien.
Nu gaan wlJ at..... 311.1 wazdt ontraden. OranJe vooz, teten. Gzoan voor,
tatan. Gaal vooa, teten. la vaawoapen.
Wat nu. .ar 2 bat~aft la waar dia v~a•dalintan waaz wiJ ona tooh voor
•oatan hoeden a. dit aoaat uitlatinwen te doen ale hia~ etaan. 311.1
baaneen we dua nu in ate..ing. O~anJa voor, tetan• lroan voor, tegen.
&aal voor, tegen. Verworpen.
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Korthela Alt•••
Wat 315.3 betreft hebben wiJ geen bezwaar voor wet betreft het konaakwent.
NetuurliJk aoat het konaakwant ziJn, uar ook hias- la het waar de toon
dia de muziek Maakt en ik ban zo bang dat de .uziak altenliJk niat da
Juiate is, En daarom hebban wiJ tazagd ;aan bezwaar, meer ik tandaa%
tat ontraden,
Dan gaan wiJ in at..alng brengen 315,3 OranJe voor, tagan. Graan voor,
tegen, Geel voor, tegen, te verwol'pen. WiJ gaan nau 311 • .4 dat ia ala
aanvulling wel akkoord mitawa het fOad hebban dat hat aan varvolgint la
dool' hat opanbaal' •J.ni•taria en nlat andan. Wordt ovargaft...n.
Dan taan we naar 315A wo~t aanbevolen. laan ate.aint• 3'6Aenbavolan.
Wa ziJn biJ 31' twee punten dan Haldal' wil het kieancht aan in het bultenland wonende varbliJvende naderlandara dat la veltene one wat ~ al
ataat, Da commiaaia binnanlandaa zaken beperkt dat klaaracht voor in hat
bultenland wonende an verblijvende naderlandars tot voor da 2e kamer en
dat lijkt aan Juiata aanvullint•
ik daar wat op zaggan. Ale aan van· de di~akt betrokkene voo~ wat bat~aft
dit punt, wij atrijdan al Jaren voor het klaaracht van naderlandars dia
!n het bultenland verblijven. We hebben nu uiteindelijk gakragen aan
krakk ..lkkerita regeling om ta kunnen kiezen. We hebben dia ravelint dia
beateet voor de Za kam•r en voor het auropaaa pazola•ent. Nu zie ik
hier dat er uitaluitln;en vaan ta•akoman, mat nau aan recht wat wa raeda
vark~a;an hebben voo~ het europaaa parl...nt wordt hier niet ..er oeno..d!n tan tweede zie ik helemaal niet in waaroa dit zich zou moeten beperken
tot alachta het aktlave kiesrecht. Waarom zouden Nederlandars varbliJvend
in het buitenland vaak in ovarhaidsdienst ook niet kunnen vallen onder
het paaaieva kiearaeht.
Mag

"av~uw

Capperna.
Het paaaiava kiea~acht vaar nedarlanda~ in het buitenland dwa naderlandara
dia dua niet ln Naderland wonen baateet al. Ir wardt n...llJk aan k....ledan niet de eie gesteld dat ziJ in het land wonen. Due u kunt ruatlt
tot tweede kamerlid pkozan wo~dan. Er ia nu aan krakkaaaikkezoige ntelint
dat oaef ik hela..al toa, •••r we hebban nu Juiat in earat lezing van de
trendwet een bakraohtieint aantabrecht waardoor het aaoelijk wordt oa
aan alle nederlande~• in het bultenland het aktiava kiesrecht te vavan.
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En als dia grondwetswijziging wordt aanvaard in tweede lezing na de
varkiezingen dan zal daarna een uitwerking komen in de kieswat en dan
hoop ik dat voor de volgende 2a kamerverkiezingen alle nederlandera in
het buitenland kunnen maadoan.
Jawel maar wat u nu hier aanbeveelt in dat atuk van binnalandee zaken
Dat ia een misverstand. WiJ bevelen aan om dat aktief ar in op te nemen
omdat het gaat um toekennen. tiet passief klaaracht hoaft niet te worden
toagakend dat hebt u al.
Waarom praten we ar den over, waarom aeggan we niet gewoon hst kiesrecht.
Om duideliJk •• maken dat het paasieve kieeracht er al ia en dat hoeft
dua niet te wordan toegekend. Tweeda punt ia dat u galiJk hebt dat die
beperking tweede ka•er ta var gaat. dat het europeaa parlament daarbij
hoort t• staan en in die zin zou ik h8t ook in stemming willen laten
komen dat als het al nodig ia om het aan tevullen zoals de commieaie
binnanlandae zaken het heeft gedaan en den Helde~ dat dan het au~opeaa
parlement erbiJ •~•t komen.
Dan breng ik 316.1 als zodanig in etomming. Oranje voor, tegen. Graan
voor, tegen. Geel voor, tegen. Aangenomen. Dan krijgen wo 316.2 door da
commiasie duo ontraden van da afdaling don Helder.
Korthals Altea.
In het buitenland varblijvende naderlandars dia ar niet wonen hebban
hat klaarecht al dus dat hoaf ja ze niet toa to kannen daarom is dan
Halder niet nodig. Dan hoevan wo or ook niet over te stemmen.
317 ia aan belangriJk punt waarvan ik u nu m•adaal dat de afdeling
Bussum als aerate in atamainv zal moeten koaan als datgene wat van de
varsta strekking ia. Wie wil Bussum toelichten.
Ik galoot eigenliJk dat de toelichting nauwal!Jke nodit is. ln de aera\a
plaats ia het aan typisch liberala gedachte om buitenlandara dia hier al
langer dan viJf jaar wonen ook het recht ta gaven o~ ••• te doen ln dia
bealiaaingan dia over hun eigen woonomgaving batrekking hebben. In de
tweede plaat& ia hst za dat buitenlandars zoals u w•at ne vijf Jaar eventuaal nedarlandar zoudan kunnen worden. Op dat •o•ent zouden ze ook
natuurliJk als nadarlande: voor da tweede kamer kunnen zijn, Wij ziJn
van maning dat we het libaralà de verdraagzaamheid dia hieruit blijkt
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die halaas niet bliJkt uit een groot deal van onze rachter vlau~al. Wij
dachten dat wiJ dit tot uitdrukking moeeten brengen door dit meer nau~
ga%atta gogevan. Uitgabraider dan het verkiezingsprogram•• voorstal
reeds geeft.
MiJnheer de voorzitt•r ik heb aan punt van orda.
Ik heb bezwaar tegen het feit dat u atelt dat het amanda•ant van Bueau•
van verdere strekking ia.
lk heb me vargtat. Waterweg noord moet eerat in

at~ing.

..

Mevrouw te~~.,~
MiJnheer de voorzitter ik zou dan ook graag willen toalichten dat de
afdeling Al..lo voor 317.2 is. En wel om cla volgende redenen. Er wordt
voorgaatald dat buitenlandara na vijf Jaar hier gewoond te hebban aktief
en pasaief kieeracht mo•ten hebben in de g..aanteraden. WiJ vinden dit
een ontkrachting van de naturelis~ti&wat. Elk• buitenlander die onafgebroken vr!Jf Jaar in Nederland woont heeft het recht om zich te naturaliaeren an kriJgt dat dan ook. Ale hiJ ziJn buitenlandse nationaliteit
behoudt clan zou hiJ wel het recht hebben om gemeentereden om die te
mogen kiezen en ;ekozan te worden, maar hiJ zou biJvoo~beald niet de
plicht hebben om in dienst te gaan. klij vindan dat de rechten en
plichten in de Juiata varhouding moaten zijn. Het twaada argument dat
wiJ hier voor hebban is dat als wiJ dit toaetaan en. Het tweede
argument dat ons doet pleiten voor 317.2 due tegen kieeracht van buitenlandars zolang zij buitanlandars zijn ia dat als dat gebeurt krijg J•
een belangenvert•gcnwoordiging in ieder geval dia kana loop ja in de
gama~nteredan en juiat de VVD is ar tegen dat poli·tiak een b~langenver
tegenwoordiging ia, maar dat mo$t een politieke filosofie zijn. Det
bevorder je hiar niet mee. Tan darde bavet de gemsantewat de mcgaliJkhaid voor het echappen van een commiasle artikel 61 wat vale gameanteraden ol hebbon gedaan, ~aarin de buitenlandara vertegenwoordigd ziJn
en op dia manier hun rechten kunnen bepleiten.
Mevrouw Coppeyne.
Het ia mieschien aardiger ter afwisseling o• nu aane de een en dan weer
het andere etendpunt andere wordt het wat eentonig.
De Groef Gfdoling Assen.
Ik heb wat probelamen een standpunt van miJn afdeling en van •iJzelf ie
dat wiJ voor~tandar ziJn van het amendemant ondercentrale waterweg noord.
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Ik dacht ook dat daar aan groot aantal zeer zinnige aro-menten voor een
ta dragen zijn. Mijn voorgaande apraaka••r heeft het al genaamd. Ik zou
ar npg aan aantal aan \lllillan toevoegen. lk geloof dat hut in alle ataata•
r~cht~lijke ayatcaen za ia dat het kiaarecht ia gekoppeld aan hat
ataataburgarachap. Ik dank dat het aan principieel punt ia wat ik van
grote waarde acht en ik heb ar dan aak bezwaar tegen om aan niet ataataburgara het kieeracht te varlanen al ia dat voor de ga•eenteraed. Ik heb
•~ bovendien beawaer tegen dat het allaan voor ds gameentraad zou gabau~•n
en ik vind het ar; inkonsekwent. Ik heb bGvandian nog aan ander punt an
dat maat mij van het hart. Mevrouw Cappayna is aan ka•arlid wa~ biJ •iJ
in hoog aanzien staat, in zaar hoog aanzien en ik ban dan ook gat~offan
duur het fait dat zij ~iddele da para maant te •oatan debatteren
het
congraa. ttet haaft mij onaanganaaa getroffen ik ga ar zalf van uit
dat het aan fout is. Ik kan ma niet vool:·etallan dat aan karaarlid ale ••vrouw
Cappayna ciie ik zeer hoog acht op daze manier roat aan cangz-aa wil da•
butteren en ik hoop ook dat %8 dia zaak mataan zou will 8 2acht zattan.

••t

Over het aanzien geen discuauia.
Mijnhaar de voorzitter Mag ik ale indiener van dit araenàaraent, vartaganwoordigex van watarway noord da vergadering dringend varzoeken het
allaan ta hebban om de inhoudelijk punten. Ik heb geen krant gelazen
an ik praat ar dan ook niet over. Ik heb grote ~aardaring voor hetgaan
wat de aprakers miJ in aardara ronde al verteld hebban en ik hab daar
niets aan toe te voegen.
Mijnhaar WiJ~enbeak.
Ik ap~aek hier uitdrukkaliJk nan•enti de ELD. Zowel in ons proyraNma voor
da auropeea varkiezingen voor 1~79 ala op dit Moment binnen da auropaaa
gemaanschap wordt uitdrukkaliJk gepleit voor het toakannen ven at••~echt
in aan lidstaat van de EEG ve~blijvande bui•enlandera. Of dia nu van
binnen of van buiten de EE' komen. Ik 'ou het congraa d~n ook om in liJn
te bliJvan mat de eu~opaae voorstallen van harte willen aanbevalen dat
hetiDakennen ven dit ataazacht afgazien van dia viJf J••~ die •~ biJ
ons niet biJioozt, valtene ona nis• biJhoort oa dat \oa ta kennen aan
hier varbliJvende buitenlanders.
MiJnheer de voorzitter in dit pro;rau.a staat onder 6046 en daar ia niet
tegen g&amendaazd varwarpinv van diacri•inatia en erkenning van Mindarhaden ala volwaardige burgers
gelijke rachtln an plichten in Gnze
geechakea~d• ••~•nlaving. Ik denk dat ala je dit aanneemt an als uit-

••t
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kiest voor J• minderhadenbalaid~dat Ja dan goede ·~vu•enten
moet hebban om iemand het kiea~echt voor een gemeenteraad ta onthouden.
Want ik denk mijnheer dw voorzitter d•t het voor liberelan een uitgamaakt~ za~k ia det daar ~aar baalieaingan wo~dan genomen over •anaen, dia
menaan ook hat recht hebben om bij die beeliaaingan ta wordan betrokken.
Om daar over mee te praten en ik denk det die betrokkenheid haal eroo'
is ook op ga•eenteliJk niveau. Ik dank dat het haal voo~ da hand, dat da
dienetplicht hat minet voor de hand liggende voorbeeld ia wat Ja nu zou
mouten noemen, maar ik dank c!at Je aoet kiJken naar dingen ale betalen
van bolaating. M•gr ook baaliaeinvan over huievaating, bealiaeingan
over allerlei welaijnavoorzianingan. Dat zijn zaken dia buitenlandara
in Nadeu:land direkt x-aken woel' aan ;aaoantar:aad ova% basliai. Ijaar: willen
wiJ dan die manaan zeggansehap onthouden. Dat lijkt •iJ aan uiter••'e
banepen standpunt. De~ batekant dat we bij voorbaat ona hela •indar:•
heidabulaid ongeloofwaardig Maken. WiJ geven
da linker:hand en wiJ
namen mat da ~lehtar:hand.
gengupun~

••t

~~evrouw

dan Ou dun •

••t

Ik ban ha\ valetrekt niet aana
de ar:vu•antatia van de afgavaar:digda
uit Almelo. Hst in onjuist on; hut aktief en paaeiaf kiaaracht voor de
g•maenteradun ta va~binden uut de diaestplichten vour het hela land.
Als libazalan ziJn wiJ ar vocr:utand•z van dut manaan in hun laafsituatie
zovaal mogolijk hun eiçen inbreng kunnon tlebben. Dia inbreng habban'
rr.enaan dia dtHJ4 I..' ltS bel ai cl naar dit lund gahaald ziJn en den gaat hat
niet allaan om de gastarbaidar:a vanwege het vuile werk, Maar: ook de
hooglera~en die uit het buitenland gehaald moeten wordan oMdat wiJ
in Nederland ze niet Meer: kunnen vinden. Het lijkt •ij volatrakt
onjuist om meneen die viJf jasr lang in deze aarnenl~ving participex-an
en loven hun hat recht ta ontzegven aktief zowel ala pa~uiaf cM ~ich
varteçenwoçrdigd te zien in de gemeen,eraad, wan\ d~urio wordt bapaMld
hoe zij zullen leven.
Annslies& vd Stoel wastaliJk noozcl brmbant.
WesteliJk Noord lr:abant haaft ook de voorkeur of gaat uit naar het ae.. ta
amendement. WiJ ve•wijzen ook naM~ het doo% M~rco Swart al geno~de punt
ever discriminatie wat verdar in het progra•aa ateat. Het ia volat~akt
belechteliJk dat wiJ aaneen die hier al lange pooa zitten dia we hat
recht zouden cntz&Qgen om over een direkte omgaving hun alven invloed ta
kunnen u!t~efenan.
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Da haar vonho·rr.
MiJnheG& de voorzi\ta: h•t ie goeJ als hartatochtan door aan congres gaan
zeker ala ze daartoe tiJdig worden op~ewekt, Maar het ia betreuren•·
~aarèi~ als men daa~3oor •nig zicht op de problematiek zou ;~an verliezen.
En ~•ar het nu biJ daze problematiek o• gaat ia dat er in toanemende
cate rakenint gehouden •eet wozden dat er hier aenatn ziJn, een termiJn
van viJf Jaar wo•dt genaamd, dle dusdanig ••• 1aan lntagraran, Moaten
integ&a.ten in on.ta st.adalJ.Jk• en niet atadelijke ;••••nta en samenlevingen het uitermate onverat.andi; ia om aen de rechten en de positie
dia ziJ in clJ.e ~laatseliJka gamaen•chappen hebban onnodige beperkingen
aan te brengen. Die onnodige beperking zit er bepaald bij het enthoudan
van het kiesrecht ~•l in. D11erorn denk ik dat \<lij in onze samenlaving waar
wiJ zeer bellist one rakeneehap moeten geven van· het fait dat veelklauri~hsid niet aan k~eatie ia v~n gecom~liteerdhtid maar verrijkin;.
Dat wij die vaalkleurigheid ook in het staarecht tot uitdrukking moeten
laten koaten.
Mijnhaar do voorzitter het lijkt er op •••
Nee

mijnheer

Ve~heul

krijijt het woord.

Cr zijn dttu zeer balungriJka thema'a biJ dit vorkiozin;aprogrc~ma.
De asrate 1985 an verde~, dat is toeko~stgsricht. Eon tweede ie cnmen
uan het werk an cleuu~bij •oaton we ook dankan aan degerut die in grote
etaden en induatriele ~oaplexen rond 20~ van het werk verrichten.
Er is eon derda theMa dat ia dat nieuwe ontwikkelingen moeten wordan in;eze'l an verstarringen raceten ~ox-den doorbroken. Wie dankt aan de grote
hoeveelheid buitanlan~oru dia hier werken 1 wie denkt aan de pluriforme
aamanlaving van Vdrd~c,u1Q~öi:imhuid en uen bat.t"olt:kenheid domocraitia, dle
inderdaad vardu~ Wil kijkun Jdn Bn, dia indardaad nieuwe ontYikko!ingen
voor wil zijn die atemt voor het eerste amendement.
Hsijnen van du DRD.
Ik ban iem~nd dia dat van de andere kant meemaakt wonend ala nedarlander
in hst buitenland an wa hebban hst eigenlijk nog nooit acht r.slrs een beperkiny gozian dat wij niat in eengame~Jnta:aad kunnan zitten, noch daarvoor
kunnen stammen. Er ie namelijk ook men oplossing via de raedsco.mteeiea
an ale dan het argu~ant gehaald word·t zo dicht mogolijk hij de leefaraatondighadan dan denk ik dat J• het aardar bij commieaiae Moet zoeken
dan biJ de gerAeanteraad. Wij hebben daar erg goede ervaringen mse.
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korti'Hal& Al taa ..
Dëull8S an heren ik cl oe u een dringend beroep, we moaten ook de andere ond•l'•
~erpan. Dit ia uitermate b$lang~iJk, ruaar laat u nu de coamiasie aan

het ~:;,;,.rd un lattm wa dan stemmen• w&nt alleen als u acht ieta nieuwe
aan da di~cusaie toavoegt wat nog op gaan enkele wiJze ia gezegd dan ie
h~t wat andera, maar dat is op dit moment niat meer h•t geval.
Ik h2cl nog e1n v raaw =nisschien kar~ die metsen meeganomen werden.
VoorstQnders van het ~e.r•t~ aru~ndemant zoud~n ciie kunnen uitleggen
~eilro.n hun c;;.rgu.ncanten 1.1i t&~lui tend galder• voor gemeenteratideverkiezingen
en niet voor andere verkiezingen, net beleid, het vrea~dolingenbeleid
11t~ w~•~t. Jui:itt &.:lp een hogcu:· niveau bapaalti. Ik begrijp ni11t waarom ciat
uitaluite~d zou gelden vo~r gemeenterabda
M~vrou~ Ceppe~ne.

ik cle gal~genheid àa•rtoe kriJg zal ik dat g~aag doen en ik wil
beginnen ~•t te zeg;en dat ik het zeer op priJ• stel om hie~ in dit
congrao met u t• diecussi•ren. fk pleao gaan berichten in k~anten te
zetten. Wat daar over •iJ wordt gepubliceerd daar ~aag ik zelf geen
ve;:umtwoo..:dalij kheid vtJox·. De 2• kam•z:fx·aktie heeft biJ de behandeling
van ~•n Ltuk van de bag~o\!ng ~•n da g~ond~e\ewiJziglng gestemd voor heimtOEI.lan ven de a.ogeliJkheid ORt kiefu:ech\ tCJe te kemnen aktief an paaaief'
ean vraemd~lingen en ~• hebbun deer ove~ gedacht in de trant van het
~mendemant Bus~um, namelijk dat men hia~ eerst een tijd legaal moet
hebban ~erblavan biJvoorbaelcl viJf J••~· Dat ia een goede termiJn o~dat
men dan in da gelegenheid is o•~•••t oa een keer zo'n varkiezing biJ ta
~onen on 108& te maken. na bedoelingnia dat v~•••celingen die hie~
lung .tiJn en di~ vu~moudeliJk niet naar hun land zullen terugke.um. maar
het ~rootsta ged~elte van hun leven in ~ederland varblijven om die aeer
invloe~ te Q&van, Di~ hebbon ziJ op dit ~omont niet. Het zitten in
raadac~miseisa çaeft niet aan de individuen enige politieke invloed.
Dat heett do p~aktiJk mat da aigrantanxaad in Ut~echt bewezen, Die
is ni&t bevredigend ge~aaat. Het ayetaem wat ~iJ voo~etaan ia eigenlijk
het spiegalbeeld van het toekannen ven het kieeracht aan naderlandera
in hot buitenland. Cr is de opffleLking gemaakt of het eigenlijk niet
een doo~breken ven de natuxali&Atiewatgeving was. En dat de v~eamde
lingen die hier in ~ederlanQ langer d3n viJf Jaar ziJn eigenlijk maar
zelf da kauza moetsn maken nf za nedaxlanclex willen worden. Welnu wiJ
çevan 6an Nederlunders in het buitenland kiesrecht hia~ voo• de 2a ka•er
eigenliJk zou ja dan in dia ~•danering moeten zeggen an dat hebben de
tegenstandara niet gadaBA dat ia een doorbraking ven n•t natwralisetia•
Al~
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principe in ~nt andere land. nut hebben wiJ due niet gedaan. Wij hebben
gezegd nednrlondern mogan daar k!nsreeht hier krijgen voor de 2a knmer
on \'d.j z!on d::t ~danrec:ht he~l u! ttfrut~kelijk ve:r.bondcn !.lan de nst!ona1.1 teH; er. de d!r:mr.t~lieht o:~k. Op het ni.veau vnn de gemeenteraden wordt
besliet ovsr hst beleid !.n da ~laatse!iJI-:e MHJGVin1J. Het \ionen, de
rr,er~et!a, het wal~ijn, de openb~r• orde dat zijn alleman! dingen dia
onk voor vreemdelingen belen~r!jk zijn. Als men die meneen geen kiesrecht
geeft v:~or de neme~ntAroden en ~e ni~t het idee geeft d~t ze volwaardi9
mee nogan doen in de naderlendr.e meet~eh~pp!j w~t de politiek betreft
dnn !~ er een gevcnr vr.n isolement. n~t hebt u ~et!en hij de Molukkers
waartoe dat ken le!don en d!t kieeracht voor ds gemeente~aden zal dan
nnk hn~! u!tdrukkel!jk Mede u!tgae~~enrl kunnen worden d~~r rl~ Molukk~re.
Dnt geldt evenr.e6r vnor de euri"~mer~ ~et eur!neeMee net!onelite!t,
vnnr bu1.tcnlP-f"!dse werknetnorst manr c~k vorr nlle vretflftrlel!ngen uit de
overigr. l!dstPten ven de ft& die hier •~gen komen werken en wonen ale
rlnn~ ue!egenhe!d toe is. Ale ze dua werk en huieveeting vinden. Wij
hebben nls 2e kamerfraktie ona daar unan!ea cvet u!tgettproken. Ik neelt
nnn rl~t het eon~ree het verk!ez!nDeptogram eerieua bedeelt en dat het
congrea w!l det det verk!ezingepragranMe wordt uittevoerd. Het betekent
drtt. ~d.j d~n in t\-feede ler.!.ng d!e on".!t1dell!Jk ne de verld.er!ngen moet
p!~ato v!ndnn eigenlijk ~le het ~ere m~ree! verr.!!eht worden om het
et11ndpunt "mt t·:ij !n eercte le:'!!ng h!!bhan !nge!'lomen terug te droe!en.
Onnr hebt u het vol~te rec:ht toe. nenr dct heef~ mnatschl!!prel!.jk en
re!!tiok het e#fect d~t a~de~e portijen en~ rulle~ ve:H!jten det w!J
dn vr.eomdel!ngrm niet nerirtun behonr!el.en en det ::al danr die 1!tensen die
het niP-t goed met vre~ndclinuen voor hebben ~ft%ien worden alo een bevestiging ven hun e!"em neuat.!eve ç:mvoe.!ena ~n rJnt ~n! or ono de eehaduw
l~g;en d"t w!j ~!;~n!!!k diBcr!n!nnt!e n~u ja ~!n ~r ~e~r to~!~~en.
Ë~

ik

n~dnt

gelo~f ~ot ~!j

•d.J

det

tie tnlerMnt!n

~!~!en
el~

e!!J !!berD!e

p~rt!j

Mie~

kunnen

ne~en

9en vat'\ on:'!e be!~ngr!j~~<t;e !'1'if"'e1.f'ttt!l

b!'!!ehouwen.
'e heer ~orthnl~ Alten.
n~mee en heren ik hBb toch ~hoefte om hier no~ i•t• ean tns te vnagen
oMdet ik ~ee! g~~d gevoeld heb dnt b!j eftn eftnt~l uwe~ e~ t~eh een
';J!I!Voel !e jo maar hoe z! t riet fhtn ~at bericht In de krent en dat
beeliesen wf.J nog ,.,el over dtt 2'!ett"k ,.elf'. !t'. do~~t ef!tn dringend bez.oo"" op

u elle"eel om ju!~t nver ~e ~AA~ ~•1~ te ha~l!enen. tk zou dnerovftr een
h!!tel lena ver.he~ 1 kunnen houden ware het n!at dat de tuter Swart het
precies zo gaEegrl heeft 81B ik het in mijn hoofd had. Willen wij ona
eigen vertd.er.ingsp.:r:ngzoenulte! \'-'aarvan een wn de centrele thema's !a
dat wiJ ons in de kOMende viJf Jaaz.o en de pez.oiade daeZfte ook noo
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moeten !natellen op een multivultu~ela samenlaving op aan samenlaving
waa~ we aa•an ••t buitenlandars de problemen onder ogen moaten zien,
willen we dat p~og~emma aarleus namen. Willen we onze eigen passages
ova~ het welzijnabalaid in da buurten waa~ vaal vreemdelingen wonen
de paasagea over de etada- an dorpsvernieuwing willen we die au aeriaux
nemen. Willen we serieus n•en dat wiJ zaggen er wordt in ons land niet
gediscrimineerd dan mogen wiJ op het lokale niveau waa~ova~ de eigen
laafomatandigahdan wordt baaliet de vreemdelingen dia hier voor langare
tijd verblijven die bewuste pariode van vijf Jaar niet het klaarecht
onthouden evenmin mogen wiJ hen dwingen tot het alternatief om dan maar
ta naturalisaren zoals ia voorgaata.d- Op lokaal niveau past het volledig
in da lijn van aan minderhedenbeleid dat de VVD voorstalt voor de komen
da vijf jaarmaar waar ook onze eigen minlater van binnelandae zeken in
de afgelopen 3T Jaar verantwoordeliJk ia geweest om voor hst vooratel
van de commissie te atemmen an teven het amandament waterweg noord.
Om de zaak zelf neaat u aub aan liberale baaliaaing.
Mijnhaar da voorzitta~ nav da a~gumenten dia ik in aarate instantie genoemd
hab om voor hat amand8Mant 317.2 te ate.-en waren de ~aaktiaa en ook
van de haar Korthela Altea alsof deze argumenten niet liberaal zouden
zijn. Daar zou ik toch tegen willen protaataran. Ik onderachriJf dat de
buitenlandara wal dageliJk aan stam moaten hebben in het gemeentaliJk
maar ok op endara niveau'a in het baetuur. Ik onderachrijf ook het
gevaar van isolament wat mevrouw Cappeyne no8Mda. Maar ik vind het niet
liberaal tav de nederlandare ale de buitenlandara maar mogeliJkheden
hebban dan de nada~landera. Nu zegt u ha dat wil ik wal toelichten.
Ala Je hier vijf Jaar woont dan heb J• het voorrecht wa dwingen za niet
maar dan heb je het voorrecht ala buitenlander om nadarlandar ta mogen
worden. Dia vrijheid heeft iedere buitenlander. Ale dia buitenlander dat
voorrecht niet wil neaan dan moet hij dat zalt weten. Wel vind ik dat
gameanteraden moaten zorgen dat de coamiaaie ' ' ingaateld wordt waar
de buitenlandara in verta;enwoordigd zijn, maar ziJ moaten nadarlandar
zijn, want ook wij varwachten van elke nedarlandar ala hiJ gaat stammen
dat hiJ weet waaraan hiJ gaat stammen. Baaturen ia niet balanganvartaganwoordiging maar ia atwegan van dingen.
Korthete Altea.
Een feitelijke opMerking en ik atal dan voor om tot stamman over te gaan
het ia baaliet niet zo dat dia buitenland•~ •••~ rechten heeft dan de
nadarlander. De nedarlandar atamt allaan in de gemeente van ziJn inwoning

land
Blad

4
80

en die buitenlander dia in naderland woont woont ook aaar in een gemeente
ven zijn inwoning en heeft dua in zijn eigen land voorzover hiJ daar nog
wal het kieeracht heeft voor de nationale volksvertegenwoordiging zeer
baaliet geen recht om te ate.-en voor zijn ge•eenteraad, gesteld al dat
hij uit een land ko•t waar Gbarhaupt gestamd kan worden.
Dames en haren ik acht dat ar nu voldoende over ia gezegd over en weer
ik zou nu toch wal tot ate•ming over willen gaan. WiJ ate.man nu an
ik breng in steM•ing het aaende•ant van de ondercentrale waterweg noord.
tn dat wordt dua ontraden. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. Geel
voor, tegen. Het amendement ia verworpen.
MiJnhaar de voorzitter kunt u de uitelag van dl 8t...ing meedelen.
Mijnheer de voorzitter nu htt zo lang duurt voordat het ....bureau kan
aangavan aet welke •••~erheid dit ia efgest..d dan heb ik het volgende
vooratel ale indiener van dit aaenda•ent oa er echrifteliJk over te
a temmen.
SteMbureau ia echt zeker ven de uitalag, het ia nog even bezig om de definitieve telling.
Mijnhaar de voorzitter ik heb anive ervaring aet congreaaan, enige
ervaring met atambureaue. Ik weet dat er in deze partij wat dat betreft
zuiver geteld wordt, het lijkt mij daarom een overbodige exencitie
waarbij alleen naburige partijen zich zoudan kunnen verheugen in het
relatiagaachank dat za zo wordt aangeboden.
Mijnheer Maijeran.
Ik dacht dat ar van enig relatiageechenk gaan sprake kan zijn, voor
welke partij dan ook. Ik dacht dat het voor de zuiverheid ongeacht het
feit of het stembureau het vlug uit kan rekenen of niet, maar foraaal
volka.en juist ia dat als de indianar van het vooratel en mat hem verschillende anderen schriftelijke atamming v~egan dat u dat ook moet
toeetaan en dat het de vergadering ve~der niet hoeft op ta houden.
De heer Vonhoff heeft aieechien wel geliJk •••r we zullen toch de vergadering daarover laten baelieaen. De voorata•••r• van waterweg noord
weren 557, de tegenate..ere 582 volgene ata•bureau. Dat klopt due wel
dat u dacht dat het niet zo duidelijk wee, aaer er ia zeer nauwkeurig
geteld, Handhaaft u het vooratel a• schriftelijk te ete..an.

land
Blad

4
81

[n zakar biJ de ondersteuning dia ik heb mogen ontvangen.
Het raglament vaarziet erin dat wannaar ar twijfel ia bij voorstallara
dat ar dan schriftelijk wordt gaatamd. Ik waat niet hoa u da raat van
dit programma wilt afwikkelen. Er zijn eta•boekjaa uitgareikt da licht
b•tina tien ataMman an het donkargroene aan. Ala u voora~t stemt u
voor het amend.. ant ondercentrale Noord dat ia dua achrapping van het
klaaracht voor buitenlanders. Ale u tegen stamt eta•t u tagan het
amandamant waterweg noa~d. Ik stal voor dat direkt na de ataaming doorgaan.
Wij gaan naAr punt 31Ta aan nieuw punt afdaling Zwolle. Dr.nja voor,
tegen. Groen voor, teven. Gaal voor, tegen. Opnieuw. Ja aangenomen,
haren 31Tb w1Jzig1ngsvoarstal voor het hoofdbestuur.
Daaae

en

Mijnhaar de voorzitter het lijkt aiJ Julat in dit varband ook 323 punt
1 te betrekken.
Dat most ar ook bij batrokkan worden, dat ataat ar ook bij.
Walk wilt u erbij betrekken.
Amandamant 1 onder 323 van weetalijk noord brabant.
Weetalijk noord brabent heeft bij 323 voorgaatald dat ar konaultatiava
referenda zullen wordan vahoudan zowel provinciaal ale plaatselijk.
Het hoofdbaatuur ia daar tegen an wal o•dat da vorige algemans vargadering heeft baalaten tot het installen van aan ataatsco.-iaaie dia het
maat bestudaren en dat gaat nu het hoofdbeatuu~ ieta ta ha~d. De commiaaia
ontraad dus het •••ndement 323.1 van weetelijk noord brabent an da
commiaala ie voor hat w1jz1g1ngavoorate1 van het hoofdbaatuur datnin
overaenatem.lng ia mat het baaluit van da alg..ene vergadering.
Mijnhaar Labon.
Voorzitter zou 323.1 geaplltat kunnen worden, want het aarsta gedeelte
ia een toevoeging en het 2e gedeelte ta een invoeging.
Hat ia inderdaad gaeplitat we apreken alleen over de eerata zin.
Dames en heren we brengen in et ...lng 32~1 eerste zin tegenover 31T.b.
Oranje voor, tegen. &roen voor, tegen. Geel voor, tegen. Verworpen.
Nu 31Tb wljzigingavooratal hoofdbeatuur in het leetata numaar van vrijheid
en damocratle gepubliceerd en in het oranje boekje.
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De takat luidt ar wordt aan ataatecomMiaaia ingesteld dia invoering van
het instituut van het konsultatief referendum baatudaart.
OranJe voor, tegen. Groen voor, tegen. Gaal voor, tegen. Aangenomen.
31Sa aan varklaring over de conatitutionala monarchie dia in da kaMende

vier Jaar moet wordan ingevoerd. Afdaling iannap,
Varachaidana linkaa partijen hebban in de afgalopen aaanden te kennen
gagavan dat za aan etendpunt inn..an dat pleit voor afschaffing van da
monarchie, Dat ia expliciet in aparte artikelen in da dagbladen opgenomen.
Dat waa hun standpunt, dat werd door de gaangagearde para uitvoerig
toegalicht en varaald. Ona etendpunt niet, Enige tiJd galadan nog niet
zo lang ia ar aan enquatta gehouden waaruit duideliJk blaak dat 89~ van
de bevolking nog achter de monarchie Juiat onder het huia van OranJe gaateld
waa. WiJ moaten mat het varkiazingaprogra. .a atraka de boer op, wij
moeten naar de aarktan, wiJ gaan naar aan forum toa, wiJ gaan naar da
acholan, Dan kunnen daar vragen over wordan geatald en dan moaten wij aan
de hand van ona verkielingaprogramma kunnen aantonen dat wij inderdaad
dat standpunt waarom dan gevraagd wordt huldigen, Wij zoudan dua ale
afdaling het biJzondar nuttig vindan wannaar daze varklaring vooraan
dat hoofdetuk 3.2 ataat gaplaatst zou worden. Het la goed voor de VVD
en ook voor dia 89~
De coamiaaia ia het mat u qua inhoud geheel aana, U kunt dan in dat forum
antwoorden dat het biJ ona zelfa een beginaal ia dat ia nog va~dar dan
aan varkiaaingeprograa want dat plaagt na vier Jaar walaena varande~d
ta worden.
MeiJaran.
Hit kan misschien toch gaan kwaad voorzitter a. zowel op dit punt ala op
end•~• punten delen van het beginaelprooraa ... te gaven aet het
varkiezingaprog~a• dat J• verepreidt, Dan eteat er haal duideliJk in.
MiJnheer de voorzitter het lijkt mij volslagen onoawanet om de conetitutionela monarchie van de kant van de VVD tot aan alement in de poli•
tieke striJd te aaken.
We b~engan het punt in stemming. Het etaat al in de beginaalverklaring
dua het wo~dt ont~aden. O~anje voor, tegen. Groen voor, tegen. Gaal voor
tegen. Verwo~an.
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Wij gaan naar punt 319 het amandamant van staten- en raadaledan. De
commissie ontraad.

Mijnhaar de Bruin.
Voorzitter ik had een korte toelichting. tk vraag voorzitter aan de
commiaaia aan korte toelichting op hun advlee ontraden.

Ook eigenlijk daze zaltde vraag van mijnhaar de Bruine. Een toalichting
ia vooral wenaalijk naar mijn maning vanwege het tait dat er in het
voorgastalde a•andamant van da varaniging van atatan- en raadaledan
tanminota drie
alemanten voorkOMen die ook in het wetsontwerp
tot wijziging van de wat gamaanachappalijke regelingen van onze minieter
Wiegel voorkomen. Dat ia namelijk het alemant van de terugkoppaling
naar de gemeenteraden. de bundaling van de gamaanachappalljka regelingen
en het blijven voortbeataan van gemaanschappelijke regelingen tuasan
provincie, gemeente, p%ovinciaa en waterachappan. Ik ban mevrouw de Jong
van de afdelinv Zandvoort.

at••...•*

Korthals-Al tas.
Ik zal u zeggen waarom wij dit ontraden hebben. Wij vindan dat dit aan
arg uitgebreid en in datalla tatageld punt ia dat varraad dat hat uit aan
kring van daskundigen komet en dat due ale zodanig niet zondermaar
in het kader van dit varkiezingaprogramma aan duidelijke uitlag geeft
van wat er ia. Er zou een toalichting bij moeten om duidelijk te maken
wat hiervan de bedoeling ie. Daarom zijn wij ar tegen.
Voorzitter ik bagrijp dat er geen inhoudelijk noch materiele bezwaren
beataan tegen het •••ndement zelve. Ik erken dat het wat lang ia
uitgevallen, maar dan alleen lang tov de reeda beateande. Er ie heel
makkalijk aan tegemoet te komen aan dat bezwaar van de commieaia door
na da aarsta alinea een nieuw punt in ta voeren. Het kan zondar bezwaar
gesplitst wordan in twee atzandarlijke !tema. ledacht moet bovendien
worden dat begrippan ale wet gamaanschappalijke regelingen mat intergemeentelijke samenwerkingeverbanden natuurlijk ook wel erg lange
woorden zijn om kort ta kunnen formuleren. Maar ala de comaiaeia dat wil
ovarn..an hebben wij daar bij voorbaat vrede ••••
Mijnheer Laban.
Het valt mij op dat u in 319 in uw eigen formule hat bevorderen van de
bestuurlijke doelmatigheid nestreeft en dat u in 321 het versterken
van de plaatselijke democratie naatraett.
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Nou ia het aan bakend varschijnaal dat Juiat , ..aanachappalijka ragelino
dia plaataalijka d..ocretia nogal aana willen verkrachten. Dat J• daar
eigenlijk gaan aehta controle op hebt. Dae~a. liJkt miJ Juiat aan wet
uitvoeriger en puntloer for.ularint zoele de varaniging van atatan- en
raadaledan dat heeft varwoord en zoala ook vela entwikkelinten in de
lande al zijn dia gaan naar vewaatalijka aa..nwarkingaravalingan toa
omdat de ondarataunan.
WiJ gaan at...an. U weet hat wordt door de c~iaaia ontraden. 319 op
nu..ar 1. Oranje voor, tegen. &roan voor, taoan. Gaal voor, tagan.
Dat la verworpen. Dan gaan we over tot at..aing van 319.1. Daar
betreft het aan achrapping. OranJe voor, tegen. &roan voor, teven.
&aal voor, teven. Verworpen.
Korthela Altaa.
Daaaa an haren dan aaat ik nu de uitelag van de at...int bakend ••kan
dia ineiddala achriftalijk ia tehoudan. Uitgabracht ta9an het ..anda•
mant waterwat noord zijn 513 at....n daar voor •oa zodat het ia aanoa•
nomen.
MiJnhaar de voorzitter nu de at....nvarhoudlnoan zo bijna fifty-fifty
liggen lijkt het •iJ toch aroana ongawanat a. zoiata in aan varkiazinoapreor.... te zetten. In de elt...ne veroadarint van april 10 ia gaatald
de aotla van de kaMercentrale Haarl.. inhoudende dat varkiazingapraor...a•a
in bondiva taal ana. inzicht .aatan gaven concrete etendpunten van
de VVD omtrent de belangrijke aktuala problemen en dan ataet ar vardar
zodat aa niet va~allan o•vangrijka uitaanzattinoan en weinig terzake
doende uitwijding noch zaken waarover de gadachtawiaaaling niet la afgarond. De gadachtawiaaaling la kanneliJk niet rond, het ia gaan eenheid.
Daar baatal ik voor om het hela geval te achrappan.
Korthela Altea.
MiJnhaar de voorzitter ik dacht dat het •ooaliJk wee om aan aanaaal
•••ndearda en vaatgaatelde •tallint in zijn geheel te ach~appan •

v•-

• ._.hetr de voo~zittar ik dacht dat het MOteliJk waa a. aan aeneaal
gae..ndaarda en veat;aatalda atalling in ziJn geheel noveen• in at...ino
te b~anvan.
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gaatald.

Altea.
Het ia haal duidelijk, ja kunt natuurlijk niet zaggen van we n..an het
ta~g mae~ hat ia wal waar dat na ..andaring ala zodanig hat punt in
atamaino aoat komen. Maar hat punt luidt nu aan varanda~ing en daar
kom ik dan toch verdomd moeilijk onderuit, het ia n...lijk gaan wijalgint
in het ..and...nt, •••• ar staat varandarlno. Dat la aangenomen. Het
aktief an paaslaf klaaracht blijvan voorbahouden aan Nadarlendara. En
hoezeer ik ook paraaanlijk aan valetrekt ander etendpunt inna.. ale
vooraitta~ van daaa partij .aat ik vaatstallen dat dit baaluit za
venaaan ia aoala het hier staat mat inderdaad aan garinta •aardarhaid.
En aat aak nat aan aantal antaldlta at...an dia doen halaaaal niet ... ,
aaar zo la het an niet andere.
Ko~thals

Wij gaan naar 320 da afdaling Middelburg. Dat wordt ontraden.
Ta Veldhuis - Middalburv.
WiJ hebban biJ da wlJalving voor ooan gehad dat ha da harindelint van
provincie• niet all..n afhankeliJk .., atellan van overdracht van taken.
E~ zoudan eventueel ook endara arvu•anten ••• kunnen apalan ale aan
territoriale gawanathald daarvoor. We vindan zoele het ar nu staat wat
ta ang. Dus nlat allaan beperken tot dia duidelijkheld over da overdracht
van ~iJkatakan naar da provincie toa.
Mogen wij et....n over 320.1
Mijnhaar da vao~aittar aag ik nog avan wat toelichten. Bij a•and..ant
3 weetaliJk noo~d l~abant ataat •~ •oatan gaan nieuwe gameante ••~• bij
ka•an. Wat wiJ badaaldan ta zagvan la ova~ da overdracht van taken ven
het rijk naar provincie an , ..aanta. Dua het gaat niet of ar nlauwa
ga•aante biJkom~. WiJ willen dat ar ook taken naar da g...antaa wo~den
ovarged~agan.

Korthele Altea.
Er staat het aantal nieuwe provinclaa wordt tot het uiterata beperkt
an den kan ik ar nlat end•~• lazen dan dat u aagt het aantel nlauwa
, ...ante wordt ook tot het uiterata beperkt, ..ar a2 aaeten hal..aal
gaan nieuwe kamen.
MiJnhaar de vaarzitter het aoat in da zin daarboven etaan.
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Ja aaar dat stond ar niet dat ia het probla...

Za hebben wiJ het wel ingediend. Ik kan u de tekat laten zien.
Akkoord dan hebban wiJ gaan bezwaar tegen da toavoeging dan ia hat redaktioneel. Dus 320.1 en 2 wordan ontraden.
Ik breng in at...ing 320.1 OranJe voor, tegen. G~oan voor, tegen. Gaal
voor, tegen. Verworpen. Nu brengen wiJ in at...ing 320.2
Bongare afdeling Bueaua.
Ala u eerat duidelijkheid wilt hebban over de grootte en de herindeling
van de provincie• via het onderzoen achten wiJ het ..n te ~ota beperkint
om nu al uit te apraken dat ar dan gaan nieuwe provincie• biJ zoudan
moeten komen. Wij vinden dat in atriJd ••t aan doalaatigheidekaraktar
en met aan groeiende regionale democratie.
Dan gaan we over tot at8Maint 320.2 wordt dua door de coamiaaia ontraden.
Oranje voor, teven. Groen voor, tegen. Gaal voor, tegen.
la verworpen.
Karthela Altea.
U gaat akkoord dat we noord brabent weet an noord brabent avarn .. an op
de Juiata plaata.
Dan gaan wiJ over naar 321e de afdaling Waaap. Wie wil daarover het
woord. Het wordt ontraden door de com.iaaia.
Van dar Aa afdaling Waaap.
Dit nieuw punt ia voorgestald a. te vaarkoaan dat , ...antaliJka harindaling
op zich ka•t te etaan. Langza..rhand ia het wel duideliJk geworden dat
van hat overhevelen van taken naar de , . . .enta niet vaal teracht kaat.
De ontwikkeling oaat aardar in da richtint van nat aear oo~a.onkeliJka
bevoegdheden overbrengen naar de provincie. Hoa dat ia te •iJ ..n . .t
het beliJden van daoentraliaatla en hat baetuu2 dichter brengen •lJ de
burger heeft nog taan ankale instantie •••leua probaren uit de doeken te
doen. lavendia aluit het nieuwe al'Ukel aan bij punt 323 waa~ etaat
dat aluipande decentreliaatie wordt tegengegaan. Ik ban ook blij mat
de uitapraak van het convree over aaand..ent 301 van da c~iaale van
atatan- an readeledan waar juiat wordt gepleit voal' decantl'aliaatla.
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We moeten tot stemming overgaan.

Ik wou even een kleine opmerking maken. Ik weet dat in de provincie
zuid hollend overwagen wordt om vanwege het argument dat biJ de ha~
verdeling van taken naar de provinciea op het ogenblik nauweliJk vordering
ie en men tegen ia om op dit moment al tot harvardeling van de provincie•
over te gaan. Jn analogie in auid halland harindaling op v•••antelijk
niveau te atoppen. Ik denk dat het haal goed ie aa het aaend..ent Waaep
in deze ta ateunen om inderdaad uniforMiteit te betrachten tav provincies
en gemaanta.
Ik aoat zeggen ••andemant 307 van de varenivin9 van staten- en raadaledan
ia wel aangenomen.
Hat zit in het kader van de decantralieatie. Daar wilde •en Juiat ook decentraliaatie an die centraliaatie dia nu uit het artikel in het va~
kieaingaprogra. .a blijkt dia wordt dooabroken door het aMendemant van
Weaap.
Wij etamman 32ta wordt dua door de coa•laela ontraden. Oranje voor, tegen.
Groen voor, tegen. Gaal voor, tegen. Verworpen.
Wij gaan naar 323.1. Tweede zin want de aarata ia al behandeld over
dia refaranda. Hat Miniataria van binnenlandse zaken dient een atimule~ende rol te epelan ana. Daartegen ie geen bezwaar.
Dan b•engen wiJ dat in at...int• O~.nJe voor, tegen. G2oen voor, tagan.
Geal voo~. tegan.Aangenoaen. WiJ geen ova~ naar 323e aan nieuw punt,
nee 323.2 &alda~lend ia aanbevolen en ove~g~oaen ala u teen et...ing
vraagt. Dan kriJgen wa 323A Peiaa.
Ja voo~aitte~ •iaachlen ie het ik aia het net va..tandit OM dat in te
trekkan omdat het eit-"11Jk al aan beetJe wordt tedekt doe• hettaan wat
Galda~land heeft geateld.
Dan gaan we ova~ naar 32• aan ...nd ..ant van de varaniging
van staten- en raadaledan. Wordt aanbevolen door de ca..iaaia. Geen
at...ing. Dan nu. .a~ 2 van da afdalint Middelburg dat wordt door da
ca.aiaeie ook ont~adan.
lngat~okkan.

wij zoudan willen vooratallen am voor te at...en. Wat hier
in feite ataat dat Middelburg vooratalt an de kamercentrale Zaalend

Voo~zlttar
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ook cm het waterkwaliteitebahaar bij de provincie te gaan brengen en niet
maar bij da waterechappen. Wat ie daa~ de ~eden voo~. Een aantal ik zal
aa kort opsOMMen bij de provincie heeft ledera volwaasene atem~eeht dat
ia bij da waterschappan niet, allaan degene dia een aanslag krijgt.
Provincie ia dus sen stuk de.acratischer. !r zullen als •~ maar een
baheerdar binnen da provincie ia gaan varschillen in heffing maar zijn.
Galdarland heeft bij de watarachappan aan varschil van lai, noord halland
3~. zeeland 3~ om maar wat te na.en. De provincie heeft varder het
k8aliteitsbehaar ap allerlei milieuhygianiach vlak, dus ook eiganl!Jk
vinden wij op het gebied van het wata~. Da provincie kan een ralatle
liggen mat ruimtelijke ordening, recreatie en zo kan ja nog een hele rite
argumenten noemen. !k wil het hier even bij laten.
Korthela Altee.
Wij ontraden dit omdat het ..n onpraktische •anier ia om da kwantiteit en
de kwaliteit uit elkaar te helen, dat grijpt in elkaa~.
324.2 wordt over gestemd. wordt ontraden. Oranje voor, tegen. Groen voor
tegen. Geel voor, tagan. Verworpen. WiJ gaan naar 324a ia een nieuw
punt. Aanbevolen. Geen atamminv., Dan gaan we naar 32Sa van de afdaling
Werkendam. Wordt door de commieaie ontraden.
Weerom ontraadt de co.miaaia dit amendement.
De ca..iaeia ontraadt dit omdat hat vaal ta beperkt la. Het gaat niet
allaan om wet er, wij hebben nategae, dwa het depert...nt heeft nagagaan
op welke punten ar nog ongelijkheid la en die hebban wiJ ganoa.d en
endare punten zijn er niet. Er ia taan sprake van dat ar aan ongeliJkwaardige poeltie zou zijn tav de kinderen. Dat ia een kwaatie van bezoekrecht en heeft mat de gelijkwaardigheid niate te maken.
Wenst u atemminq. OranJe vaar, tegen. Groen voor, taten. &aal voor.
tegen. Verworpen.
Damea en heaen wa hebben nog volgans het tijdachama en daar houdan wa
ona absoluut aan vijf minuten. Dat batakant dat dia punten die uitar•ata
urgent zijn kunnen en moaten bahendalen an dat da reet in handen van de
cammieale moet wordan gegeven. We hebban dat aangakrulad an u ziet een
kruis bij 336 dat ia de kweetie van de doodstraf. De comalaaie heeft in
het voatapoor van het ILDprogra.aa en in het voatapoor ook van het
baaluit om de doodatraf af te acheffen in het militair straf- en tucht-
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een artikel o~gsnomen in het ve%kieaingaprogramma 336 de doodet~ef
wordt afgeachaft. De ondei'Cent~:ale Haa~:l ... Velzen heeft daa~tegen een
amendement ingediend.
l~~cht

te Hftarlem Velzen aftnwezig. Iemand andere die het wil ve~dedlgan.
Zo niet dan stalt de eonmiesla voor nua Haarlem Velzen u vezrv•S~P••

Heel kart even over Haarl... Er zijn 2 argumenten om de doodstrgf in zee~
bijzande.re ant'!!tendlgheden te handhaven. Een f.e in oorlogetijd f.n ._.,
millteire et~afr.echt, niet in het tuch~acht. Daarin ka.t de doodet»ef
niet voor, maar in oorlogstiJd kunnen de a.atandlghedan zodanig ziJn
dat in een uitzonderingsgeval, een hoog uitz~nderlngageval zelfs de
doad•t~af niet kan worden ;•iet. 2 er kunnen ooZ.logamiadadan badraven
warden. dat hebben wij hier in Nederland ook gezien, haleaa hebben wiJ
dat gezien en dan f.s de doodstraf els het ware ale zoenoffer jegens de
maotseha~~ij waarte~an de misdaden bedreven zijn noodzakelijk. Niet
als vargalding laten we dat heel duidelijk etallan. El" mag geen epraka
van vergelding zijn, maar ar ia zodanige maatacheppalljke onrust dan
ontstaan dat die alleen weggenomen kan wordan mat de doodatraf. Het
zou namelijk haal merkwaardig geweest zijn en ik dank dat hat
in onze aantenlaving vlak na de oorlog grote onruet va&"OOrzaakt zou
hebben indien wij de nederlandaa oarlotamiadedlgera uit onze aioen
bevolking voorkomend of de vreemdelinqan dvlteare in dit geval dia
hier oorloqamladadan, gruwelijke oorlogaaiadadan '-dreven hebban ale
wiJ dia niet ter dood haddan kunnen varoo~alan.
Voorzitter ik wil vraag het tetengaetalda etendpunt vartetenwoordioan.
Jk denk dat ja doodstraf aoat afacha~faft OM twee radenen en ten aarate
uit aan praktiache overweging. Je habt n...lijk kans dat je het fout
doet, dat Je onte~cht de dGOdatraf toepaet. 100~ zekarhe!d la nooit
te geven ln taan oaatandighaid en dia ia het minet te geven in onzekere
omstandigheden. Dia onzekere ometandlgheden heereen nu Juist in
tijd van aorlo9. Ala iemand dua zau willen pleiten vaar handhaving doodstraf, moet hiJ pleiten vaar handhaving in vredaetljd en niet in oorlagetljd. Het absoluut ve:werpan van doodet~•f vind ik per•• noodzake•
lijk omdat mat het toapasaan van doodstref je ieta doet wat volstrekt
ebaoluut ia en wet boven het aeneelljka uitetijgt en deertoe zijn wiJ
niet ~erachtigd n~ar •iJn idee.
Mijnheer de voorzitter ik dacht dat Juiat in deze tijd, in deze vredes•
tijd waarin aan toenemend internationaal terrorisme da kop opet~kt
in geval van bewezen ellende, dat zijn Juridiache zaken het toch zeer
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gevaarlijk ia om bepaalde bijvoorbeeld terroristen het leven te gaan
gunnen mat gevaar op waar opnieuw doden, gijzelingen atlerlei allenda's
de maatschappij maat bevrijd kunnen wordan ale ar juridisch aanleiding
is om ons te varloaaan.
De haar Nijpala.
Zo'n dikke honderd jaar galadan in 1170 wa~d in Nederland de doodatraf
in het gewone strafrecht afgeschaft. Vanaf dat moment kwam de doodstraf
als sanctie allaan nog maar voor in het militaire an in het oorlogastrafrecht en naderhand in de bijzondara regelingen dia na de 2a weealdoorlog zijn gatrotfan v•or barechting van tijdans de bezetting gaplaagde
misdrijven. In het amandament van Haarlam Valzen wordt gasprokan over
handhaving van da huidige wettelijke status van de doodstraf. Dat
amandamant kan dus allaan maar batrakkina hebban op de doodatraf zoals
dia nog voorkomt in het militaire an het oorlogsstrafrecht. Laat daar
gaan misvaratand ovar bestaan. De afgalopen vier jaar hebben 2e kamerfraktie, liberale laden van hat auropeea parlement, liberale vertegenwoordigars in de raad van auropa en het kabinet van Agt-Wiagal zich
bij herhaling uitgaaproken voor aan totale afschaffing van da doodstraf.
lk gaaf daarvan vijf voorbeelden. In 1978 haaft het kabinet van AgtWiagal bij monde van da ministar-president aangekondigd dat er voorstellen gedaan zoudan wordan om de doodstraf uit da rastarende wettelijke
bepalingen te verwijderen. Dia voorstellen zullen nog dit kalenderjaar
wordan ingediend. In de tweede plaats in april 80 werd in da raad van
Europa aan resolutie aanganomen Mat de ataun van da nadarlandea liberale
vartegenwoordigara waarin totale afschaffing van de doodatraf werd bepleit.
3 in mei 10 sta•de vrijwal de gehele kamer dus ook da VVD fraktie voor
een motie waarin afacha~fing van da doodatra~ werd bepleit. 4 door
divaree fraktiewoordvaarders werd da gelegenheid van da behandeling van
defensie en VN verdrag inzake de burgerlijke politieke rechten afschaffing van de doodstraf bepleit. 5 in novamber 1980 nam het europaas
parlement aan resolutie aan met steun van de liberale vertegenwoordigare
waarin voltrekking van de opgalegde doodstraf werd afgewezen. Vijf voorbaaldan waarin gekozen vertegenwoordigere van de VVD zich uitapraken tegen
de doodstraf. Wat nog belangrijker is is dat de VVD zich in november 77
ook heeft uitgasproken tegen de doodstraf. Dat gebeurde bij da vaststalling van het europaas verkiezingsprogramma en latterlijk staat
ar in hoofdstuk 1 van het programma het recht op leven is het maast fundamantale recht daarom mag de ataat onder geen beding gabruik maken van
zijn machtspositie om aan persoon van het leven te baroven als een panale
sanctie. Einde citaat. Aanvaarding van hat amandamant Haarlam-Valzen
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zou dus nimt alleen inhouddn dat wij het beleid van de 2e kamerfraktie
ds europass fraktie en on%e bewindaliedan doorkruisen, maar ook betekenen
dat wij tegen het liberaal auropese verkiezingsprogramma ingaan en dat
k~n toch nooit de bedoeling van dit congrea zijn. Daarmade voorzitter
%OU ik eenvaarding van het amendement Haartem-Velzen zeer sterk willen
rmt::-oden •
Dames en heren

~·.tij

etanamen nu over het amendattent van de andarc11ntr411la

Oranje voor,
~tet nmendement is verwarpon.
De vergadsrin~ ie geschorst.
Haarlam-V~lzen.

tage~.

Groen voar, tegen. Geel voor, t•gen.

De vervsderin~ is heropend.
Jkstel tussen de behandeling van hat ve~iezifttagrogramma door zaala aangekondigd in de beechrijv!ngsbriet aan de orde de benoeming van aan
lid van het dotyelijka bestuur.
de orde. Wij hebben aajuia~ biJ hoefdetuk 3 beleefd dat niet alla
artikelen behandeld konden wo~den. Ds voorgestelde procedure in het
eon9~esatuk danr zijn ~• niet zo gelukkig moe. Zou het mogelijk ziJn
am daar mo~gen ondo• punt 7 vaatstelling van het verkiezinv•p~ogra•
noq op terug te komen. !n over de procedure over de hier niet behandelde
~mandementen alenog een efepraek te maken.
Ovs~

Hot ia •iaschian wel aogelijk, aaar niet doenlijk. We zien dat morgen
wel. Wij •oetan er zelf ook nog ovez nadenken hoe we het doen. Het
congres moaten we wal dringend verzaeken om te proba~n d• andere
punten binnen de touwen te houd•••
Mijnheer MeiJaran.
U heeft toch wel genotaard dat ar Morgen tiJd wordt uitgetrokken hoe dan
ook.
Nee dat heb ik niet genoteerd. Ik heb genoteerd dat ik daar Gorgen met
het hoofdbeatuur over apraak. Aan dl orde !o de benoend.ng van een lid
ven het da;oliJka baatuur omdat in september tussentijds een vacature
ia ontstaan in de poat secrataria voor da voorlichting. Daar valt de
hela LPC ander. H~t ia zeker in een varkiezinoajear, maar onderochet u
vooral ook niet het werk dat buiten verkiezingaja~n om 9edean wordt door
de LPC en door de aecrataria voor de voorlichting, maar het ie zeker in
een verkiezingsjaar ..n van de poeten in het dagelijks beatuur dia
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:5.a. \!ij startan over enkele dagen de cam-

pagne. tiet ia voor het honf'dbestuur er• voor hllt dageliJ ka bestuur van
g~aot hel~ng d~t wijnin d&%9 VQcatura voorzie~ ~n ik ~an u zeogan dat
•.d.1 onk bijzondPJr verh•uçd xijn dat wij als p(trtlj op dit punt met een
unanie1'MJ betsl!s~in9 ~:unnen kt'men. In de he~~tehrijvinysbri•f is vermeld
dnt in de veeature ala enig kandidaat gaateld ie de heer Jan HandrAk
Klein Molenkamp wonende te Rotterdam en a•ngezien er gean tegenkandidaten
zijl" f1er,teld
1r!tr~ett

f!Jt'!n

me~

ik hem bt!noertd ve:rf:lnrer. en dot doe ik biJ deze.

r.m heref"! niet eA hflt een o., vnrlr::::- mom.· het dngel.J.jks beestuur ia

van plen met Jan Hendrik Klein Molenkamp en dat ia vanaf nu
nt"tmctn IUtn het werk"' Daar zaten
op te wachten en we watan det hij ook
klaar. ste~t tm v"n nu tr!t 2& aei en :!nsrnn vcJoru! tlopenda op gemeont•·
raadP- ~" stfttenverkiez!ngen om heel veel werk te verzetten wat de VVD
wat de liberelan in Nederland nodig hebben. Oamee en heren dan moet
e:r HM n!~tu'" atemburaeu worden benoemd dat tullen wl.J over er•kclo
attcondttn doen. tn t'.P tul!!r:enfd~d rleel i1c u mede dat wij tav artikel 4tla
omendement •tie u een redaktioneel vooratel zouden doen en dat we van•
middag hebben toeqez:otgd dat het aen het begin ven do avondvergadering
!n stemming zou worden gebracht. U zult zich herinneren dat 4tla afkoaatlg
vsn de kamercentrale Over!jecel luidde e~ dient een qroter verschil te
bestean tuesen lonen en eoeiele uit~eringen. Wij waren het '!let de zakeliJke inhoud dat det varechi.l onvermijdelijk ia het met elkeer sens,
mear niet over de redaktie. Het voerstel luidt nu aan een zekere
koppaling op afatend tueaan lonen en sociale uitkeringen zal niet ziJn
te ontkomen. Zo ia helaas de situatie en zo bre"gen we het dua ook in
etemming en de commissie ~ntkomt due niet aan het advies om het aan te
nem•n.
cH.~g

w•

Zou het tav da plaatsing het mogelijk zijn duidelijk •••~ het varband tueaan
411 en 4tl boven water te helpen, want ik denk dat dat een heel belangrijke koppeling ia.

TAV de pleeta.lng behoudt de ndektieco•miaeie zich alle nchten voor.
D11aZ'ont zullen ook sugqaatiea ~tla de uwe in zeer welwillende overweging
worden genomen. Dua het is nu niet helemaal te overzien, maar ik noteer
het wel.
Vraagt iemand atem.ing over dit

p~nt.

Niemand, aangenomen.

Dan ia nu aan dl orde hoofdstuk 8 en precies op tijd gaat de microroon
over in handen van de heer den Ouden.
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:Jamea an he:.a:an alvoran~ wiJ kunnen baginnan wil ik aa.rat aan aantal
leden van dit congzea vza~n zitting te nemen in ona ateabu~aau. lk
a·tel dua voo:r iiiJnhuer Ruya als voo.rzi~tr;a.: an de hae.r vd Ende, mevrouw
?~~•• •evrouw V~~•eulan on da near ~ijaglao ala laden. Willen zij hun
t.~no•ming aanvéiui.rdar.. .Oank U wal.
~amaö en ha.ntn dan baginnen wij aan hoofciatuk S van on%a agenda mat ft8Ht
•iJ de hae~ ZoutendiJk die de heer vd ~erf vervangt die aiek ia. Nu ie
het ni•t za dat do h•r Zuutendi.jk dit V&tnmo~an pa• hoo;r:de. Ik hoop dat
hiJ naJaens u ~un beetje clamanti~t.t heb mot. Jit lid van ~ (;ontmiaaitl.
;-taar ik dank da-t het • t de ataan van de heu Zout.ndijk het zeev a•k•~
~•l lukken. Ve baginnen dan
and...nt 8001 van de afdeling Leid•aû~Jrp dat wo:rdt auanbevolen. ltJGand het woo.-d, Niomand atGIIIing, AangtmUII•n•

••t ..

Dan kom ik a•n een ni.u~N punt U001a dat wo~:dt doÖ~ de c:om~~iaaie ontraden.
So~ry 1001 dat ia van Alk~~taar ook dat wordt aanbevolen. Aangenoaen.
S001a niouw punt van da afdeling ttaorlem dat wordt afgeraden. l•nand het
woord.
Ilakke;r,

Ha~:rlem.

Voerzitte-r als wiJ op aan gegeven raoaaent uan uitgab.rcaid.G diacuusia hebban
gohad bij de buhanueling van b•ginaelva~klaring an liberaal ~anifest
juist ova.:: het begrip b•uat bu.rgaxschap don zul ja op ai.jn minst nn
dergeliJke invulling ;dtkar biJ het onda~ija hiexin terwg moeten kunnen
vindun. Als hst clsa.r een van de etttllingnuma' a ia zul J• het hier te.ruo
ntcetan halen.

ue

heer ZautandiJk.
Ik heb op aichzolf er hel~aal niet zovael bazwae• tegen, meaz het
gebeurt natuurliJk al a1a v de maaozi.. van to•ltohting ap de anda~wiJe
begrotingen leest van de laattata Jazen dan vindt u dat punt altijd terug.
Als u onderwiJs volgt dan aerkt unook dat het aan de 11Jva gabauzt. Dat
is de ~eden dat we het hebben ontraden.
tUemand mee: het

woon.

Dan breng ik het in at-ing.

O~anJ• VOGI"t

tegen.
Graan voo~, tegen. Geel voer, teven. Verworpen. Ik kom dan aan 80Dtb
r.jeuw punt van de vx,ouwen in de VVD. Aanbevolen, Aangenomen. Dan kom ik
aan 8002.1 van da afdaling •a Graveland. Iemand het woord.
Kroeze uit 'a Gravelar.d.
Natuurlijk moaten die andertalige vra..dalingen die onder ona won•n
geholpen word•n doo: hun kintiaren en ook hun zelf onz• taal bij te
b~engen. Want zonde~ dat viaaan ze alamaar door echter het net.
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hua.r 111: ia nog meer. Hut vuo.-tbt~et.aan van een ula11ont in Euzoopa dat
Nudarland heat hangt "•n uauwate aa•an ••t ha'\ voorlbaataan van de
nedarlandau taol. i*u da staiottkundige Ql.'en&en bazig zijn te val:vagan ia
da tul het enive aJ.sJatm't dut. ona van onz.a bu~an onda.~:ac.heidt. Onz.a
iclen·titait hang·' aamcm l'llat on.:.e taal an uiw •oet.un wiJ daazooa koaatazoen
ara Luahouden. llaaro11 damaa en huan wiJ ~illan ·~och i1111aa: blijven baataan
temains 'te 6k wil het ;nag an ik hoop ~at u het ook wil "• WiJ willen
ona zelf niet uit\·lakken •n van de k~U&.r:t. af 161t.an va.n;wiJnan •n ~
moatun wij um~e taal bohuadan •m kc;a&te.-en. Era om te bwvinnen IDQ8Un wiJ
Vlu:langan dat aij dia van ona .cht uitJt hiu- hoeven u blJJven, aa aopn
~tteaz au hoevun niut. kij ve~·.langen dat daze unaan aich un ona aanpeeaan
en niet cmgekoaru. tn natuu~UJk ondtu:actu;iJvan wiJ à• at.alling Uie
in hut nevenpunt ot.aat van Rotta.r:dea ...n ik det de aandacht vou het
nede.r:lendatalige kind daa~bij niet aev v~lappan. Dank u•
.Cu heer Zoutondi.Jk.
Ik vind het aaend..ant van dl afdalinv '• G~avaland nogal eenziJdig.
A.lu er nu gaataen had liKlat e~: aede op gtt.\1'icht ziJn in onaa taal. en
eult.uu.r biJ te brengen dan had ik a.r v.r:ede • • kunnen hebben, ••• a
dit ~a near voren ~oe te halen daaz heb ik toch wal boawaa.r: tegen. Ik
decht de~ dit onderwiJs van andazatQligan in de wat bicultu~aal aoet
aijn en dat aan beide aspecten aandacht moet t~torden baateacl.

Ik breng het nu in •t...ing.

tegen. &roon voo~. tegen. Geel
voor, tegen. Varwo~an. lk kom dan aan 1002.2. Aangenoaan. Dan koa ik
aan 8002.3 afdeling Rotterdam. A~ngeno•an. 80D2a nieuw punt van do
landeliJke onda%wijaco.miaaia dat wordt aanbevolen. Aangenoaen.
Allaan do amendeManten die daarin bet~akking hebben die zullen we ;uwoon
in volgorde bahendelan. 8003 van de landeliJke onda~wiJecommiasia wozdt
ont~aden. Ste~ing. Ontraden. 8003.2 Enaehaèe aanbeval.on. Dve~venoaen.
1003• nieuw punt dat wo:dt ontleden namens de landeliJke ondezwiJecaaai..i••
Ora~a voo~,

Mevrouw de Graaf Dalft.
lk verbaaa •1J even dat 1002.6 is aa11bevolen en dat vene~ alle ••ndementen die daazop batrekking habben vervolgene ontraden ziJn. Du• ik
vraag •• even af wat de coa.iaaie nu p.r:ecias wil.
Mevrouw Cappayne zegt teracht dat het aaaenvoegan onder aan naaa wat
betraft volweeaan educatie nog niet bahelst det iede~aen het mat d•
inhoud van de artikelen aena hoeft te &ijn en daar011 wordan de artikelen
dia don wal op de volwaaaan educatie betrekking hebben toch niet altiJd
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gehonoreerd. Akkoord dan gaan we nu over 1003••• Ontraden. Wie ia voor
8003••• Tegen. Oranje. Groen voor, tegen, &aal voor, tegen. Verworpen.
Ik kom aan 8003b ook ontraden. Oranje voor, tagen. Groen voo~, tegen.
Gaal voor, tegen. Verworpen. 8003.c.
de Graaf.
Ik vind de redenering die er staat waarom het ia ontraden vind ik niet
helemaal terecht. lk vind Unbetaelbaar ik vind het natuurliJk erg goed
dat wij rekening houdan
de koaten, aaar ik vind dat wij wal moaten
kijken of wiJ aan dargelijke zaak wenaan. Ik denk dat ezg v..l aanaan ar
erg voor zijn dat educatief varlof wel tot de •ogalijkhaden gaat behoren.
Ik denk dat het arv balanvriJk is a. jezelf in at.at t. atellan OM bij
te bliJvan op hat terrein waarin Je warkza.. bent of andaraaina,
Mev~ouw

••t

Ik ban het wel aat u ..na, maar ala ar geen geld voor ia om dan de •ensen
ieta voor te houdan wat baallat niet kan denk ik dat Ja ook ni...nd bliJ
aaakt ••t aan dode mua. En ik dank dat wa dat in ana verkiezingsprogram
•••r zeker niet aoetan doen, want we hebban oaatraafd naar aan zeer
aober varkiazingaprogram waarbiJ we de aanaan niet meer zullen beloven
dan dat we kunnen waa~kan.
De haar ZoutandiJk.
Weinig aan toa te voegen. Het punt op zichzalf ia ay•pathiek. We aakan
echter een paogta..a voor da komende viar jaar. ~• weten allen hoa
aaailiJk de financieel aconoaiacha aituatie in dia pariode aal zijn.
Ik dacht dat we gaan dingen in het verkiaaingaprogram op moeten namen dia
veld koeten. Wannaar we niet daarbij opna..n hoevaal geld het koat en
aantonen dat het betaald kan wo~dan. Dat laateta ia niat het ;aval
naar onze overtuiging en daa~o• dat we het halaas aoatan ontraden.
Mevrouw de &raaf.
Ik wou ar allaan not biJ zagoen dat ar niet ataa\ dat iaûa•• volwaasenen
educatief varlof aoat kriJ18n• lk dank wal dateliJk juiat in 4aaa tiJd
waar het mieechian ook wel nodig zou kunnen zijn oa om ta aeholan dat
het educatief wal dageliJk tot àa •ogaliJkhadan aoet gaan behoren.
Da haar ~arhaul.
Ik zou erg graag van àa haar ZoutandiJk varn...n of àia niet van maning
ie dat educatief varlof aan bijdrata kan lavaren aan het achappan van
werkgeleganhaià op lange terMiJn mat aan hoofddoaletalling van ons beleid.
Educatief verlof' via oijacholing heeft aan ree;htAtx-eaka affect cp oijv~.'lr•
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beeld de vergroting-van mobiliteit, op het omscholen, op het wegn. .en
van belemmering ln da arbeidemarkt en de inzichten groeien dat dit wel•
licht een effectiever middel zal kunnen ~ijn dan daaltijdarbeid of vroegtijdig de zagenaatnda VUT. Indien u dat inzicht deelt dan geloof ik dat
u terug moet ko. .n op uw argumentatie o• dit educatief verlof af te
wijzen.
lijlun.
Voorzitter ik onderachrijf de andere maningen ven da vorige aprakars.
Het ia niet zo dat ar ataat het educatief varlof door de overheid
betaald moet worden, aaar het kan biJvoorbeeld ook door het bedriJfaleven en het zal zeker het bedrijfaleven kunnen onderetaunen dat werkneaera
in dat bedrijfalevan ook beter kunnen functioneren.
De heer Zoutandijk.
Ik ban het due volledig eens met de haar Varheul dat op zichzalf aductiaf
een Mogelijkheid zal zijn om werkgelegenheid te scheppan ~ita ••n ook
bereid ia aan aalaria in te leveren. Het ia een erg gecompliceerde zaak
de formulering zoala die nu daar zou een •oraal recht aan ontleend kunnen
worden ap educatief varlof en dat gaat mij op dit mament ta ver.
Ni..and in 2a instantie. Dan gaan wa ita•man voar 800JC. wie is voor
het ••ende•ant, wie tegen oranje. 'reen voor, tegen. G~al vQor, tagan.
Verworpen. Dan gaan we naar punt SOOJJ dat ia aanbevolen. ~ie wonat
daarover het woord. Nie•a"d. Nia•and at•••ing. Uan ia het aanvaard. Ik
ga dan naar 8004 van de afdeling Delft. De aarate volzin is aanbevolen.
Wie wenat daarover het woord. NieMand.

Ik wou g:aag aan

d~ukf~ut

hetstallen dat ia het

~oordje

an

wo~dt

v•n•

Het woordje en in de tweede zin wordt van. Jan nu de ear&tta valzin.
Nie•and wam1t hat wofJrd, nieraand b~t.ihliléU:'• dan ia dat gcac:.:•ptwsrü.
Tweede vol.tin dia wordt ontraden want het ia onbataaltu1ar. \de h.:~t
woord. Niemand., dan atai3Dling. Dranja voor, tegen. Graan voor, tayan.
Geel voor, ta~an. VIIJ:!.'IOJ:pan. Ik kali dan aen oaos. Ga .. n attii31Aing.
lOOG. Mav~ouw dan ûuJ•n•
Voorzitter in uw a~nbavaling ataat de 2a zin wordt ontraden want h~t
ie niet aan da inspaçtia om ~ont~ola op indo~t~inatie uit ta ~efenun.
Dat nu ia ook ge•nszinu de bodooling van hst •mandement. J~ badoeling
van het amandamant is dat nat ;:oals biJ andttre vakk.an :ln hlilt ''ndiJ:t\'lliJa
de inapectis do kwaliteit van h~t vek waarboorgt.
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En zo dient het •••nde•ent velezen te wordan en niet volgene de interpretatie die u nu in de beschrijvingsbrief aan gegeven wordt.
De heer Zoutendijk.
Je voorzitter al• het zo gainterpreteerd •oet worden •oet het ook zo
neerveachraven worden en dan zou ik er ook vaan problaaen mee hebben.
Dua ale het v•randerd kan worden in de ondarwijainapactiaa hebban do taak
toa te zien op de kwaliteit van dit ondarwija dan 9• ik ar uiteraard mee
akkoozod.
Daar vaat de ka•arcantrale van harte mee akkoord.
Dan ia dua allaa aanbevolen.
Voorzitter aan op•erkinv. Ik zou er aan uitzondering voor willon maken
ale wiJ in ona verkiazingaprograama het toezien op de kwalit.it all••~
bij het vak •aatachappijlaa~ zoudan verklaren en niet voor het gehele
ondarwija. Wat ia dan nog de zin van het ppnaman van zo'n zinsnede in
het varkia.zingapro;ramraa. Ik zou echt biJ ontrading willen blijven.
Mevrouw dan Ouden.
Voor wat baàraft da kwaliteit an ook voor wat betreft hat dindan aan
nor~~an dat geldt na tuurlijk voor alla vakkan dia gagavan liiorcJtJn. ·"aa.c
het vak •aatachappijlaar is nog ateada zwav•nda an in bespreking dus
het lijkt miJ gaan kwaad kunnen om voor de ku~ende viar jaar in ieier
gaval aan te gaven in walke richting ja het vak gaQevan wilt zien.
Daaroa wil ik hat graag laten etaan.
De heer Outendijk.
Ik kan daaraaa akkoord gaan juist gezien het faitMdat hat dit vak betreft.
Niaaand wenat ataamin;. Hat wordt aanbevular.. 8CC6 ia ir~ zijn ._.heel
ovazoganoaan.
900Ta nieuw punt óat wordt aanbevolen. SOOia van d• &fdalin~ Atnarafoort
aazoata volzin aanbevolen. 2a ~olain cnt~a~att. aie wenst hat w~~rd. Niaman~
dan ata-.ing oe twaada volziae O~•J• voor, tegan. 'roun voor, teg•n•
&aal voer, tagan. Varwozopan. 8889 het aaand.. ant van de kaaercantrala
Tilburg ~ordt ontraden. Wie hat wa~rd
Mavzoouw den Oudan.
Nu da kemarcant~ale Tilbux; ar niet is
aevvan.

~il

ik

~x

toch

~•l

iets v•n
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Het a•endement wordt ontraden omdat het te veeg en te onvolledig zoals
zoveel in onze amendementen kennelijk. Maar ik moet u toch herinneren
aan het a•andement 285 waarbij het manifest congras heeft besloten aan
ouders het recht te gaven om in coamiaaiaa ex artikel 61 aan daadkrachtiger
baatuur over de scholen te voeren en ik •aan dat het amandamant in dia
richting bedoeld ia.
De haar Zoutendijk.
Ik vind de oo~ap~onkalijka takat vindik vollediger want in het amandamant
wo~dt allaan over het baaiaondarwiJa gaaproken en niet over het verd•~•
onderwijs en vardar vind ik het amandamant vager dwa ik zou het biJ de
oorpsronkalijka takat willen laten.
Dan ata••an. Oranje voor, tegen. &roen voor, tegen. ieel voor, tegen.
Verworpen. 8011 van de afdeling RoerMond, wordt aanbevolen. Overgenomen.
1011a nieuw punt dat wordt aanbevolen van de afdaling Rijswijk niemand
het woord. B011b nieuw punt wan de afdaling Emmen en wordt ontraden.
Stamming 1011b oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. Gaal voor, tagam.
Verworpen. 8012 van de afdaling Middelburg.
Te Valthuis namene Middelburg.
Het enige amendement wat hierop ia ingediend ie een tussenvoeging van
de woorden de kans te kriJgen. Wa dachten dat het een liberaal beginsel
was om niet al teveel te moaten maar in ieder geval de m~nsen de kana
te gaven om zo snel mogeliJk naar achcol te gaan. We dachten ook dQt
de eereta zin in het varkiezingsprogra~•• in striJd was met de tweede.
Door de woorden de kans te kriJgen er tueeen te voegen dachten we dat
die etrijd ook zou wordan opgeheven.
De haar Zoutandijk.
Ja voorzitter ik ban ui~ndeliJk wiakundiga deat moet aan ankale kaar
ook eana blijkan en daaroM wil ik u zaggen dat aan kans erg kleinkan
ziJn zalls nul en dat ia dus hier niet de bedoeling. De bedoeling ia
dat de kindaren inderdaad naar school kunnen gaan tenziJ bepaalde omstandigheden zich daartegen verzetten. Daarom vind ik de oorspronkelijk•
for•ulering beter.
Dan breng ik het in stemming 8012 voor oranje, tegen. Groen voor, teoan.
Geel voor, tegen. Verworpen. Kerstam•ing. Het amendemant van Middelburg
ia aangenomen. We gaan nu naar 8014 het amendement van da ondercentrale
weetalijk noord brabent dat wordt ontraden.
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Salla2>aet Oaa.
De afdelint Oaa en de vartade~nt stalt voor 1013 te achrappan in ziJn
fB~al, want er staat dat in da baaiaechool het tempo wordt aangepast
aan de individuele l•erlingan. N•tuurliJk doen de ondarwijek~achtan
dat ...anteal al zov..l aogal1Jk. In het axt~ae ia dat niet op tu
brengen en ik da•ht dat da la•~•achtan niat etaan te drin9en
dit
echt zo exact daor ta voeren. Vand..r het voozatal ach~appan.

•m

1013 wilt u schrappen.
Mevl"OUw dan Ouden.

De hoofddoelstelling van aan liberaal onda~iJ• ia individualiaaring van
het onda~ije weazbiJ tampa en learaathoda aantapast dienen te wordan
aan het kind. Het ia •~ haofddoaletellint dia ik graat toen in dit
verkiazinvacongree nog boven water wil houden.

De heer 'ranaen.
Voorzitter ale dit voorstal zou worden overgenomen dan zou de 2e kamerfraktie de madewerking aan da wat op het baaieenderwiJs varder wal kunnen
a taken.
Van des- Aa
Ik v~••v •• af hoe individualissring boreikt kan worden in een klas ven
30 leerlingen. Het is wel prachtig om ._ meest bo~safde en de minute
ta helpen maar dat is 6n zo•n gzote klaa zoal& die nu bestmen niot
•oteliJk.

De

he•• Heinen

Mek~eel.

Ik wil er de aandacht op veetitan miJnhe$r do vaorzittsr dat hie~ niet
ataat dat in iedere klaa dlla individuale lea~lingan alle individuele
t..,i Mosten kunnen volgen, maar dat or voor gezo~gd moet wo&den uat
laden leerling in zijn individuale tempo kan werken. IJan kan ook

door velijksoortige

l••~lingan

in zelfde klosaan te zetten.

Da he•r Zoutendijk.
Ik aou het btttreuran al~ dit arûkol wesch~apt .:au Hordan. J.- maat natuurliJk nooit absoluut lezen in de zin dat de ma•at begaafde an dèmeoat
d.,_. 1Mrling dat die ook het tentpo daoraan volledig aan aançepa&t
aou an•ten worden, maar da individualisering van hat ~ndo~ijo i~
eaft bl,ta:onder bslanoriJke asak, !lao.r kfJn "eel moeJ.· op dit f'I!OIIlf:tlt l!ll
ala ook da oru:hU."\·lijeg.tvende deer beter v~or is op9elsld ~,,r:;;r twt te
ach~eppan

wekken wiJ tan onrechte de indruk det we e•tegen a:oudan a!jn.
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Die indruk moeten wiJ niet wekken.
Dan breng ik het in stemming. 9013 h,!lndhavttn ornaja voor, tegen. GX"ocsn
voor, tagan. Gacl voor, tegen. Gehandhaafd. 101• •••teliJk noord brabent
ont&-adan.
Wat onze bedoeling hiaz is •iJnh••~ de voo~zitt.r ia maneen aolant •ogaliJk,
aenaen ••• handi~pa aaleng •a,.liJk in de •itan oat.ving t• hauàen a.
ta voorko•en dat han aan sit•• wo~d'i opgeplakt van ach zislio, •l•cht,
apa~t houden. Daazo• hebben wiJ gezegd probaar z• aub zolang moaalijk
op de g.wona 'uaaan eanhslingatakens baoieacholan te houden.
De heer Zlutandijk.
Dp zichzalf .t.a het aaand-nt ayapathiek, ••u wai& ia ao leng aogalijk.
Moaten
dat zien venuit de lae%ling zelve wesr het om gaat, moaten we
dat zien vanuit de klas. tk vind hot een vaag begrip. Er is altijd
aprake van oen afwagin;n en daa~om dat ik e~ in zijn algemeenheid geen
uitapraak over zou willen doen. Dat gabeu~t den ook uiat in de ~orspronka•
lijk takat.

w•

vd Stoel in 2a inatant!a.
Wat wiJ badcalon met aaleng Mogolijk is totdat de handicap zo het
funktiono:on op aan school zo moeilijk saakt dat je echt moet ~egg3n
nu .oet het naa~ dia uchuol aot dia halo apee!ala aandacht voo% to'n
laa:ling. Dat ia zolln; magsliJk·
Mev~

~a

...r dat blijft dan altiJd aon individuele afwat1nt• Ik vind het gewoon

••n
De

1ev••~liJk
h•~

baezip.

van Beek.

In h•t ...nci...ft\ w'u:dt gaap.r:oke.n ova.c kinda.l"an ••t goaa\alij ka an uf
lichaaalJ.Jke handicaps. lr• da oo•sprol'll<alijka \akst "cu:ût «,Jaapzckan
over kindazen aat •~n•tig• gaeatolijka en licham•liJke handicapa an
dan pzatan we toch wel ovox twa• varachillanda dalen. Op :ichaalf ie
het MOgeli)kaiJat b•icle benada.&'in;5n gahandhQMfr.i blijvctn. lk d.seht nia\
dat het amanàa&4nt taianat~iJdit i• cp nat owxsp~oAkaliJka voo~&tel.

Jk heb een v.t.:eag aiger:liJk o\/aJ; dit ax-tikal.
laftel van

Cu~c;k.

"t.i•

~epaalt

clc grillid

V~än

~liJn naalll

is St•er 'Dx-ink

e.;;nat irt du henclica;:t z:aw•l

t•••te11J k als li(;.hualiJ k. Lus claaa..t soa tatn we dar' no:-men v :JOl'
•tallen.

W41ff n

lend
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he•~

zauteftdijk.
Met laatate ie preelee ook MiJn punt dat daar ,..n algemene uitapraak ova~
wadaan kan ~orden. Wat betreft het al of n!at aanweziv ziJn van het
woordje ernst!; ie niet zondar ••dan dat er in het oorpazonkaliJk artikel
het woord ernatig ataat dat au;vazeart natwwr11Jk al dat kindaren aat
aindar arnatiga han~icapa hat waa~achiJnliJk hal...al niet nodig zal
aijn dat ar buitangawoon onda~wiJa ie, want dat di• opgavanvan ao•taft
kunnen wordan in het no..ala onde.-iJe.
Ik b~ang nu 1014 van da ondereant~ale weetaliJk noord brabant in at...tnv
•n de com&iaaia bliJft biJ ontraden. O~anJa voor, teven. 'roan voo~,
t•t•n• Gaal voor, tagan. Verworpen. 1015 aezata lid van da afdalin1
Vleutan da Maarn.

Rooa-Laidan.
Ik taloot dat nat goed ia dat we ook eene aan kaar aan mexi•aal niveau
""en en nlat allaan maax- een 11inimum pakkot ar ziJn ock bagaafda l•a.t11ngat~ namelijk. Ik dacht dat hat goad waa dia ook aena apart te noemen.

Mavrou~

"-v~ouw

de

G~aaf.

Mlaachien wil dia voziva
ia.

ap~aaka\82

dan wal ve2tallan

wa~

..ii•aal dan

De heer Zautendijk.
He\ p.roblacm ie nartuurliJk het rnaximala

d&t het. niveau Wl)t de 1n•eat
~teafde laarlint kan ba~eiken of ia het iets andara. Ik ~••t nat niet
en deenm dacht ik dat het ontraden •oost worden het !a vaag.
i11

Mevrouw Rooa.

Het i• niet inhoudaliJk bedoeld. Hat ia hiel' allaan bedoeld dat el' ook
aandacht aan aatavan moet wordan en ~aaroa oacht ik dat nat belen;2ijk

......

lt~no

fJ01!i earate lid. O~anJ• voor. ta;en. &.roen voer, tegen. Gaal
voor. tegen. Verworpen. Dan kriJ vt.n !aill tO, ~.2 cfdalir•w Ettera-Ltuo~r.
Dat wordt 8anb~vwlan.801G •fdelinQ Avura•at d•t wur~t untradan.
Ditlcawat•~

afdaling ~.vareaat. Het wc.rc;t unt.taden op baaia ven het feit
dat u1taraa~d ûe~ zaak de uiteind•lijke ve~antwco~delijkhaid niat li;t
biJ het ond~rwijat&am. In fait& heeft ~e ~ommiasie one het Juiste &nt•
woo~d al gegeven als wij dat lact~tc woerd veranderen dour be~oeQd gezag
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dan staat •~ preetea wat Avere.. t eit8nltjk bed..ld '-•ft n..elijk
te atallen ocaao ...doan van ouden en tedanan aan de cpatallint van
het lee~Plan. meer de verantwoording behoo~t daar te bliJven l1og•n
waa~ d!a thuia hoo~t en dat ia het bavcavd t•••v• Daa%oa zou ik u toch
wl11an v~a;an in a~aMMint te brantun en de varvadarinv willen va~oaken
a~: Ja tatP u a•ggan.

Da hae~: ZoutendiJk.
Mat daaa v•~andezing kunnan wiJ

•~•

akkoa%d u•an.

Dua d~ wg~d~ het ont~aden aanbfvolan met da verand•a1nt zoala doos: de
haa~ Di~k•w•··~ eano.-d. Niaaand baawaaa o• ha• dan OV8J: ta ne.an.
hn la BOt' •endaMn'\ AvaJ:aaat eanvaan. 1017 afd..U.nt Laidezdo., wo~t

........".
Afdeli"t

Leida~cu:J.!"

in dit p~og:amMa worden b•g~an•d doo~ da financiele mogeliJk•
heden. Ik dacht dat ;aan ankala zin had om biJ oen afzonde•lijk punt dat
no...na epaciaal ta no ..an en ~• pleiten ar dae~om heel ate~k voax om
deae w..~~nain te MhJ:appen.

Tal van

&~en

De haa~: Z~and1Jk.
Ja hat ia nu ..nmaal ao dat d• financiele beo~anz!ngen waarin wij zullen
moaten wa~ken dat dia van belang ziJn. Jo zou dat biJ elk artikel erbiJ
kunnen :ettan. Ik ban het met 'ha aprektl.l: wel •na~. r.,aaJ:' in hat ~·vf-'1
ven hri Oftdawi.Jastiauluinpbelaid want als J tt dat niet financieel
betHnat ano~ va. . . .ld kan gaan koeten vind ik het tech wel belanta:lJk
dat we ungttV• dat dat b.lnnen de fi~ •t•l1Jkhedttn M8t ...ohied•n•
Ik zou SJ: du• voo• ziJn dat hen &aUJft atUR.
Mevl'auw vd Sutll.

MiJ nhau dt1 voo~&i ttar het &al wch duiddiJk :;:iJ n de" wiJ ala ~a.1:UJ
die ~tl•i t voozo b•auin.i.ginpn alla• binnen del financiale kadara zullttn
.oaten howàen o•dat wa na• niat konaakwent biJ ieder punt hebban opgevoal'd zag ik lat•n we dit •l• ~ri~Qi~i•l• afsp~aok zien •n ach~ap d•n
dea• ain omdat wc het niet o~•~al hebben ••daan.

Da

~·

!k heb

ZoutendiJk.
da•~ ve#da~

ni•t aan toa te voagan.

Dan baeno ik 80t7 in atammin;. OzanJ•
...1 voo~. tagafte V•~wo.,an.

vco~,

tagon.

~~oen ~~ór,

ta;an •
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Ik kom dan aan 8018 van da afdaling Weeaanaar aazoate volzin wordt ontraden.
De haar Varhaul.
Da afdeling Weeaanaar kan zich zeer wal vinden in het etendpunt van de
COIIfltiaaie.
Due het wordt ingetrokken.
Dat ia aan concluaie dia ik niet trek aaar ik wilde het haal kozot ..kan.
Dan bZ'eng ik het nu in ata..ing. Voor, tegen ozoanja. &.aan voozo. tagan,
fieal voozo, taoen. Van~orpan. 1011 nieuw punt afdaling NaaJ:dan. Aanbevolen.
1019 aanbevolen.
vd Stoel.
WiJ hebben ale landelijke onda~ljacoamissia von de JOVD al jazoen gaplalt
voor het oaan wezokan ••t laaratofgebiadan en opoahoudanaat blijvan
werken in vakkanpakattan wat het all..aal M8ar eng, apazot zat. Wij willen
juiat dat ja dia integratie tueaan dia vakkan krijgt omdat dan voor
dia leerlingen vaal duidelijker wordt wat ar op allerlei terreinen
gebeurt.

••v~uw

De haar Zoutand•Jk.
Aan de aanbeveling niet vaal toa te voegen. Naven vakkan dus ipv de
huidige zeven vier talen ataat ar.
Ik gen naazo 1019 at...ing. Oranje voor, teven. Graan vaar, tegen. Gaal
vaar, tegen. Aanganot~an. 1020 woZ'dt aanbevalen. 1021 aanbevolen,
Mijnhaar Koohhal••
De afdaling Alblaeeard.. dia vindt dit ao•n aaaantiaal punt dat wiJ ane
afvragen waarom af dit biJ het vaartgazet andarwiJa ia apgano.an en
niet r ..da aan het begin van het hela hoofdetuk biJ het baaiaondarwija.
WiJ zijn n•aliJk van maning ala ja aoat gaan baginnen • t aan dargeliJke ..ntalltalt biJ de kindaren aan te kwaken ale zij op het voarbazoaldend, alddelbaazo ondazwija zijn dan ban ja ezo algenlijk al in die
laaftijd twaalf jaazo te laat.
De heer ZoutandiJk.
Je voo.rzf.tte.r gaan enden raden waenchf.jnlijk dan dat da landelijke
onderwijacommiaele het hiat ala a•nd•ant haaft opgevoerd. Van aijn
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kan geeft enkel bezwaa~ om het naar voren te varplaataan an ale punt lOOD
te noemen ale u dat wilt. Dan staat het hal ..aal voo~aan.
De com.iaaia heeft dua gaan problaam mat het naar voren schuiven an
blijft dua met aanbeveling ala toevoeging.
De landelijke

onda~ijec~iaaia

kan zich

hia~biJ

aansluiten.

Stemming. Niamand dan ia het dud ale 1000 naa~ voren gaachoven.
Dan ga ik nu naa~ 1022 ae~te lid• dat la van de landelijke ondeewiJacomaiaaia en dat wordt ontraden.
Seckering na..na de landelijke onda.wljaaa..iaaia.
Het ...nde..nt van de landeliJke onderwljaca..iaaia wo~t
de zin het gyaneaiu• wordt gehandhaafd •~it vevallen ia.
vragen kunt u e~• ekkoo~d gaan dat die zin er achteraan
wo~dt. Dat ontlaat mij dan ven de taak om de raat van het
te verdedigen.
Mevrouw vd Stoel.
Praten we nu alleen

ove~

ont•aden OMdat
Ik zou u willen
gaplaatst
amandamant

het aarata li••

De haar Zautandljk.
Wannaar toagevoegd wordt dat het g~aaiu• wordt gehandhaafd dat houdt
dat i~liciat in dat de •iddanechool ale enige type van voo~tgezet onderwijs wordt afgawazen en daa~om kan ik ar dan ..e akkoord gaan.
liJ dia toevoeging zit ik een beetje aoailijk want dan kom ik mat Tataringen
dit dat dua wal heeft. Het kan wal ik wil het ook vraag aanbevelen.
Voorzitter ik zou er probl..an ••• hebban wannaar in ana verkiealnga•
progr..-a niet duideliJk tot uiting zou ka.an dat de VVD de •iddanachool
ale anio type van voortoaaat anderwijs afwiJst. De tekat van de landelijke
onderwiJacommiaaia epr•ekt dat niatebtdelijkeuit en ik aa die •eden dan
ook als aan awakkera takat willen kwalifioaren dan die in het v•rkiaainoa•
progra. .a wordt aangegeven en gevoeod biJ de aanbevalint die de ca.aieaie
doet tav het ...nd...nt van Tete•ingen. Ik eeloof dat het ao~pronkeliJk
voo~atel beter la.
De haar lacka•ing.
Ja da tekst zoal• dia daar oorspronkelijk ataat vindan wiJ ook niet
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bepaald elecht, maar toch kan die wel verwarring veroorzaken. Zoala die
het hier laaat kriJgt ••n allicht da indruk oh de liberalen dia zijn
voor het gymnaaium en tegen de middenachaal an de aocialiatan dia zijn
voor de aiddenschool en tegen het grmnaaium. Maar dat ie niet het
kardinale punt dat ona echaidt. Waar het om gaat dat ie dat van aocialietiache zijde op ea dogmatlache wijze voordat er enig resultaat van aan
experiment bakend ia gaateld wordt dat de •iddenechool het huidige ~pa
mo•t vervangen. Daar hebban wij bezwaar tegen. WiJ manen dat er aKparl•enten moaten ka.en waarbij beide type naast alkaar in aan eerlijke
c~currentie een kana aoatan kriJten en dan vindan wij ook dat de •lddenachool niet het enige trpe nieuwe achool ia. WiJ hebben ale landeliJke o
ondarwljacoaaiaaia een plan gelanceerd, wiJ vindan zelf aan goed pl .. ,
de viaratroaanachool en wiJ Menen dat ook dia vieratro..nachool in een
eerliJke kane .., een .,peri..nt •et een beataaneracht zou aoeten kunnen
bewiJzen. Daarom vindan wiJ de tekat aoala wiJ dia hebban voorgestild
bepaald aterk•r•
Andere politieke partijen apreken zeer duideliJk uit dat de middenschool
het enige type van voort9ezet onderwije ia en ale wiJ uitap~ken dat
wiJ wel willen doen aan veelvorMigheid vind ik dat we ook uit Moaten
apraken de middanechool la niet het enige type.
De haar rran~en.
Voorzitter ik geloof dat de opmerking dia door de haar Beckazing over da
vieratzo..nachool wordt va•aakt bagrepen ie in de aerate zin van het
artikel over de vaalvormigheld van het ondarwiJa. maar de politieke
diaouaaia over het voortgazet ondarwija aplitat zich toa op aet n..a de
middenschool en het zou met name J••..r zijn wanneer dia paaaaga uit
het varkieaingaprogramma zou varwijdaren an ik zou aan dringend beroep
op het congraa willen doen die weg niet op te gaan.
Mevi'Ouw vd Stoel.
De VVD haaft in het varleden nogal aane onoenuancaerde uitapraken gedaan
over de middenschool. Ik denk dat dat toch wal wat fout, ik dank aan
t ....n ala aenhaidaworet. het huidige onderwiJa ia •••r aan aanheideworat want daar ataat een leraar voor da klaa voor 30 l ..rlinoan en
dan kan hiJ alleen over da middanuotlaarling praten. Dan ia het Hand8Mant van de 1and8lijka ondarwijacommiaaie aen vaal t~nuanoaerder
..andamant en ataat dat veel beter in aan verkiezingaprogr.....
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Mevrouw dan Ouden.
lk wil graag het amandament van de landelijke ondarwijacomalaaia ondersteunen. Waarom moaten wij ona altijd afzatten tegen wat andere partijen.
zeggen. Wij zaggen toch haal duidelijk we moaten nieuwe type naaat be•
staande ondarwijaaoortan aan eerliJke kana kriJgen. Daar.aa wijzen wiJ
toch da middenschool ale enige vorm van onderwijs af.
De haar Zoutendijk.
Ik voel we~ iate voor de arvumanten -·n diagene dia zaggen van Ja •oet er
niet ateeda zo duideliJk in zetten dat Ja die aiddenaahool ale enig
type afwijat. Het ataat ar i~liciat haal duidelijk in. Ik zou ar overigene
gaan bezwaar tegen hebban ale het aan het ..and..ant van de ondarwiJa•
commiaeia zou wordan toagevoegd dat di• •iddenachool ale enig type wordt
afgawazen en het vyanaaium wordt gehandhaafd. Ale dla ene aln van dia
•iddanechool wegblijft kan lk ar ook ... laven.
Ik bnng nu het antend-nt 1012 eanta lld in et-ing. Oranje kaarten
voor, tegen. Groen voor, tegen. Geel vaar, teven. Aenganoaan. 8022 tweede
lid wordt aanbevolen. Heeft vaan zin ...r, dat trekkan we in.
Wat doen we nou mat dia middanachool.
Dia zit in 8022.t.
Ik heb nu toch bagrapen dat het a..nda..nt van de landelijke ondarwije•
commiaaia ovargano.an zou wordan mat da aanvullino van het gy.naalum
en de paaeaga dat de middanachool ale enig type zou wozden afgewezen.
Dat ia aan hela inta~ratatie dia niet in het amand..ant ataat.
Nee we hebban ona aan het oorepronkalijk ..andaraent oehouden wa hebban
allaan hat gpnaatum toagevoegd en pJ."actea niets.
Vooraitta~

u hebt aan zodanita toon in uw atam gavevan waa&"in u aangaf ••

Ik kan vela taanaardan in aiJn at• bnngan •aa&' dat bahkant nog ntat
dat er late aan de expliciete takat v•#andart. Ik handhaaf due het aaenduant aoala het a&" ataet allaan raat da toavoeging van n.t gy•naelu••
De haar Dijkatal.
U heeft toch raat ona aak gehoord dat de haar Zoutandijk zat dat hiJ daar
but ••• kon laven.
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Waar hiJ maa kan laven, maar wat ar ataat ia wat andere.
Mi.nhaar Meijeren.
Ik dacht dat het exact zo waa dat da haar Zouten heeft gezegd dat hiJ
ar mee kon laven en dat toen nia..nd op dat mament heeft gezegd en ait ar
dua biJ in. Ik heb unuitdrukkaliJk gevraagd taan u het in atemming
bracht stond inclusief het gy•naaium. Ik dacht dat de vargadering vao~
zover za goed geluisterd had gaan enkel mievaretand kan hebban waarover
gestamd ia.
Tataring haaft gaan zin maar. Dan ga ik nu naar 8023.3 ondercentrale
weetaliJk noord brabant. Dat wordt ontraden.
Mevrouw vd Stoel.
Dat vind ik toch jamaar miJnheer de voorzitter, ik wou het zo graag in
het progra..a zien. Wat wiJ hia~• beogen ia dat alla •ogelijka projacten
dia ontwikkeld wordan o• het ondarwiJa te varbetaren dia zouden wiJ
moaten steunen. Het batakant niet dat wet uit dia proJakten al biJ voorbaat
vaatligt en dat wa dua p.... die kant uit moeten. Het ziJn praafondarnamingan .. uit ta vindan welke kant Ja uit wil.
De haar Zoutandljk.
Gaintagraard onderwijs, ik waat niet wat dat ia maar het komt haal dicht
biJ dia middenschool. Dia wa in ieder geval toch bliJvan va~arpan ale
enig schooltype. Ik dacht dat we dan hier waar niet op aan indirakta ••nier
moaten opvoeren. Ik vind het niet varatandig, hat zal aan atuk onduidelijk•
haid aan ona prograMMa toevoegen ale dit amanda•ant zou wordan avargena.an.
Mevrouw vd Stoel.
Hat ;eet hier over p~oJaktan. Man gaat uitzoeken wat de mogeliJkheden zijn
om ta komen tot ve~bate~ino van ondarwiJe en individualiaa~inv en wij
hebban geen uitapraak gedaan d8t dus da -'ddanachool of gaintegreard
ondarwiJa invevoard moet wo~dan. Hat ia uitvindan wat gaan wa doen, wat
leva~t het op en dan wo~dt pee in 11 da baalieaing in het pa~l...nt genomen
welke va~ van voortgazat ondarwija wiJ kiezen.
Mevrouw de Graaf.
Ik dloht dat Juiat daza uitlag al gevat la in hat a..nd...nt van de
landelijke ondazwijacommieaia wat wiJ hebban aangenoMen. Daar ateat
naMaliJk dat type dia nu aan hat ontwikkelen zijn aan aarliJka kans
moaten kriJgen om hun baataaneracht aan te tonen.

h~
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Pijlman landeliJk• onderwijacoamiaaie.
WiJ zouden niet g~aeg zien dat dit amandeaant aanganoaan wo~dt omdat
wij vindan dat in vale p~ojaktan gaintagreard ondarwiJa op dit ogenblik
lopen. Wij zoudan za ••~•t g~aag gaavaluaerd willen zien alvorana we
vardar gaan. Ook gezien de financiele konaekwentiea.
De heer ZoutendiJk.
Ja daargu•antan zijn alla..el al geno ..d. Het aanganoaen •••nd..ent van
de onderwijacommiaaia houdt het al anigaaina in. Ook het laatsta a~gumant
wat genoemd ia. Maar ondaratauning batakant in da praktiJk maar geld
en ook daar zou ik bezwaar tegen hebben.
Ik breng nu 1022 lid 3 in at...ing. Oranje voor. tegen. Groen voor, tegen.
Gaal voor, tegen. Verworpen. 8023 van da afdeling Averearat wat wordt
ontraden.
Dirkzwager van Avareaat.
MiJnhaar de voorzitter waar het one o• ging waa niet dat waar nodiQ
waarin het co..antaar op gedoeld wordt dat ging hier a. het woord
herorianteze ipv versterken. WiJ vonden varaterkan te algemaan , te
weinig zavtand. In de diacuaaia zoala dia gaande ia geat het er o• dat
wiJ dat baroapeonda#WiJa naar valerlei M8ning op aan varkaarde koara
gevaren wordt. Laten we het zo zaggen teveel alt...an vo~end ondarwiJa,
te weinig vakkannia biJvoorbeeld op aan LTS. WiJ dachten dan ook dat
het varaterkan bedoeld waa in de zin van hetcrientering terug naar
meer mat da handen kunnen doen, miaachian wat •inde~ algaaaan vor•and
onderwijs. Waa~ het nu gaat om dat waar nodig dat ••g er wat ona betreft
uit. We zoudan het evenwal wal graag willen laten etaan oa iata genuanceerder
te praten. We hebban namaliJk da aaning dat op aan HTS wat dat aan gaat
ar mindar nodig ia dan dat ar biJvoorbeeld nodig ia op aan LTS. Maar
ale u aagt zonder waar nodig hab ik ar vrede mee, dan hebban wiJ daar
ook graag vrede ••••
De haar Zoutandijk.
We etaan dioht biJ elkaar. Laten wa ervan Maken wordan varatarkt an
waar nodig gaoriantaerd. Dan zijn we klaar.
Kan iederaan zich daarin vindan dan ~ordt het aldua ovarganaaan.
Ni..and at...ing. Dan gaan wa naar 1024 van de afdaling Ra..adonvae.Geartruidanbarg dat wordt antzaden. Ni..and het woord. St.-.!nt•
OranJe voor, teven. &roan voor, tegen. laal voor, tegen. Verworpen.
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8025 dat wordt aanbevolen. Ni~and het woord, niemand at..-ing. Aanvaard.
Dan kom ik aan 8026 aarsta lid dat wordt aanbevolen. Niemand het woord.
8026 tweede lid dat wordt ontraden door de coa.isaia. Sta.ming. Oranje
voor, tegen. Groen voor, tagan. &aal voor, tegen. Va~orpen. 8026a
nieuw punt van de afdaling Leiderdorp. Aanbevolen. Wie het woord, Niemand
stemming. Dan ia het aanvaard. Dan ga ik naar 8029 het ••~te lid dat
wordt aanbevolen.
Ik "1ena hst woord over 8027. Sallaraat afdeling Das.
Onze afdeling heeft gevraagd dit te laten schrappen. Daar etaat namalijk
aan de uitval van lasaan maat paal an perk wordan gesteld. Nu is het
natuurlijk zo dat op de baaiaachool men dikwiJle pnba•rt met de gzootate
moeite nog aen invallende leerkracht te krijgen, wat dikwiJla ondank•
alle wa~kaloza onderwijzere nog mislukt, Maar ao. . ook wel. Alhoewel het
laat gebsurt het biJzonder aaeilijk ia om iemand nog om 8 uur halt neten
daar naar toa ts k~ijgen. Qp de middelbere achool ia het eit~liJk he~•••l
onmogelijk om om 8 uur half negen nog een laarkracht in die taal te kriJten.
Dat wordt dan ook dikwijle opgegeven. Het ia dua uen slag in de lucht om
ta zetten paal en pork stellen aan het uitvallen van leasen, dat kan vewoon
niat. Voorstal achrappan.
Mevrouw dan Ouden.

Ik vind da formulerin9 in het varkiezingaprogr..-a niet erg gelukkig,
maar de strekking daarvan wil ik ar toch wel erg graag inhouden met na••
op de middelbare achool ie het wel Mogelijk om leeeen dia uitvallen door
de ziekte van een docent op te laten vullen door een andere docent dia'
op dat moment door zijn rooster vriJ h..ft. Zo was dat vroeger ook, dat
gebeurde en dat wae erg in het belang van de leerlinG•" omdat Je dan eena
een kee~ wat axtra•a kon doon, bijvoorbeeld in het vak nederlandee taal.
Mijnheer Staverlng.
Mag ik even aanvullen wat die betreffende lee~k~acht dan ve~ient voor
dat overuur. leta wat J• in de induet~i• niet kunt pre•t•ren. HiJ krijgt
daar tOS van ziJn oorepronkalijke aala~i• voo~.
Pijlun.
Het ia ni•t altijd •ogelijk om de leeeen te vezvangen. Het zou •igenlljk
beter gafor.ulaerd moeten zijn, het ZOU poeJ.tievar gefornuleerd MOeten
zijn.
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De heer ZoutendiJk.
Voorzitte~ ik dacht dat we het erover aana ziJn dat die uitval van leeaan
erg irritant ia voor da leerling dia daardoor tekort komt en in het baaieonderwlJ• voor hun oudara die hun leerlingen op onverwachte aomenten
thuis kriJ~en. Miaachien ia de toraularing wat ongelukkig die paal en
park, Wa zouden erven kunnen maken dat de uitval van laaaen •oet zoveel
aogeliJk worden tegengegaan. Dat klinkt late bate~ aiaachian.
8027 stemming. OranJe voor, tegen. -Groen voor, tegen, Geel voor, teven.
In de teket van dl haar ZoutandiJk. Aangeno..n. 8029 aarata lid ven da
kGmercantrale Dordrecht aanbevolen. 8029 tweede lid aanbevalen.

Voorzitter ar ataat een drukfout in 1029 tweede lid het acat het hoger
beroepsonderwije lijn.
Dat ie vecorrigeard. Dan la het avarvano.en. Dan 1030 dat wordt ontraden
nu 1029 tweede lid ia avarvano•an. 5t-1ng OranJe voor, tegen. GJ:Oan
vaar, te;en, Geel voor, tegen. Vertto~an. 1032 he1: ••nd..ent van de
veeaniging van staten- en raadsladen dat wordt ~ntraden. Dan at...int•
O:anJe voos-, tegen. Groen voor, tetan. Geel voor, tetltft• Var:wozpeth
8033 van de afdelint Delft da~ wordt ontraden.

Hoek ondercentrele Dalft.
De 2e kamerfraktie heeft dit onderhand al bereikt dua het vooratel kan
ven allen.
U trekt het voorstel in. De afdaling Delft trekt het vooratel in. NieMand
wenat et...tng. 8035 aanbevolen. Overvanoaen. 8035 het ..and...nt van
de afdeling Ensahede dat woz·dt onb'aden.
Ja miJnheer de voorzitter de overwegingen

~n

da atde1ingavergad8ring van

de afdelinv Enschede waren dat dia apen univeZ8ita1t ne~uurliJk aaar beaohikt
over beperkte middelen. Ale we dan ale VVD preten over een za effectlef
mageltJka inzat van die beperkte Middelen laar dia dan ttn ooede k..en
voor da menaan dia het het moeilijket hebben, voor de ..nean die op dit
ovenblik het ainet ~~ben kunnan profita•en van het anderwija en dat a1Jn
mensen jonger dan 23 J••~ dia not allerl•i endera vo...n van ondezwije
biJvoorbeeld het vewanen univ•ralteire anderw!ja kunnen volg•ft•
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Daarom dit amendement. Wij galoven dat op daze manier het open univaraitaitsonderwija terecht komt op plaataan waar het nodig is.
Mevrouw vd Stoel.
Mijnheer de voorzitter ik zou de heer Swart er op willen wijzen dat de
2e kamer een motie van de heer Desa heeft aanganomen waarin de laaftijd
van de open universiteit wordt teruggebracht tot 18 jaar.
De heer Pijlman.
Voorzitter wa apraken niet maar over 2a kansondarwija, maar wa apraken
vaak over 2a wagonderwija. We maken nu ook de jong volwaasenen op 11Jarige laaftijd waarschijnlijk mondig door za kieeracht te gaven en
~ij stellen dus voor om dat daar 18 jaar toch te brengen.
De heer Daaa.
2 argumenten in de aarsta plaats wannaar we de Maardarjarighaidavrana
op 18 jaar leggen dan vindan wij als fraktie dat je op J• tie jaar
ook zoveel mogelijk vrije kauzamogeliJkhadan maat markeren. Als op z•n
18e Jaar iemand hoger onderwiJs wil volgen biJ da universiteit dan kan
dat. Ale hij zalf de voorkeur geeft aan de open univaraitait •oat dat
ook kunnen dat ia aan aarsta punt. Een tweede balanvrijk voordaal van
de open universiteit ia dat daaZMae ook het varrichtannvan arbeid en
het volgen van enkale cursusaan aan de open universiteit vacombinaard
kan worden. Open universiteit ia er niet allaan voor om afgaronde
•tudiapakkattan te laveren. Ook voor cursorische mo~alijkhaden.
rlat zou aan balemmering zijn voor da vrije ontplooiing wannaar wa
tueaan dat 1Ba jaar en dat 21a jaar of 23a jaar aan gat laten vallen.
Dua daarom zou ik het amendament sterk willen ontraden.
Dan breng ik nu. De haar Zoutandijk pardon.
Hat laatsta woord voorzitter want de partij ia natuurlijk niet gabondan
aan aan amandamant wat in da 2a kamer is aangenomen. In dit geval
was hat aan goed amendement. Ook de argumenten die de haar Deaa al ganoead
heeft. Daar komt biJ dat we nog ataada mensen ziJn die niet kunnen gaan
studaren biJvoorbeeld omdat za hwn vader in een zaak aoaten opvolgen
of wat dan ook an die dan toch dia kans moaten hebben.
lk breng nu 8035 in ata..ing Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen.
&aal voor, teven. Verworpen.
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Dan kriJg ik nu 8036 daa~ etaat cntredan, maar na nadere atudia van de
ccmaiaaie wordt het aanbevolen. Wie het woord. Niemand, dan ie het over•
genomen. Dan krijg ik 8036a daar heeft de comaiseie die beveelt de punten
a, b, e, d, f, en g aan, maar wil dia den wel g~aag redaktioneel verwerken
in de reeds bastaande punten. Alleen tegen punt 8036e blijft de commiaeie
bezwaar hebben oMdat dat financieel ~nbetaalbaer ia. Ik denk dat we dan
ook nu ~oeten diacueeieren over 8Q36a punt •·
Mag ik even wat vraven. Neemt u de reet op onder endara punten zoala ik
net dacht te begrijpan of maakt u er aan apart punt van ven de hele volwassen educatie.
Daar moet even nog na~r gekahen worden. We hebben due el besloten dat
de volwaseen educatie in aan apart hoofdetuk aal komen. ten aantal van
de zeken die hier etaan in a ta d en f en g zitten al in endere punten
verwerkt, den wel kunnen d••~ eenvoudig aan wo~den toagevoegd dan wel
~:unnen ean de linkex-tijde in de verklarende tekst woJ:dan toegevoegd.
Een voorbeeldje te neemen in het leurrecht ~:et un onder a vindt vindt u
ook el in punt ..134 \·:et vetunidrieg aan ete arde ie geweest en zo :rou !k
meer voorbeelden kunnen noamen. We aoaten ctat nog even ooed bekiJken.
Ja meer dan heb ik nov veen duideliJk antwoord. legriJp ik dat dat toch
een epert punt Hc;rdt bij onderwijs of niet.
Het wordt een epert punt biJ onderwijs onder volwassen educatie.
De heer Verheul.
De afdeling Waseeneer kan zich vinden in uw vooretel en wellicht dat u
bij het verwerk•n ven one vooretel in de linker kolom ook ieta kan
zeggen over de voorwaarde v•n betealbaerheid als het oaat over dat
educatie' verlof.

Trekt u dan e

i~.

Als ik u~ woord•n zo meg uitleggen dat u een gedeelte • van alla punten
gaat varwe~ken in de ~achterkolom en aaa.ige OPMarkingen in de linker
kalom. Al.a dat uw bedo•ling ia dan haaf ik nika in u tHkken, den kan
ik miJ daar mei uw vooratel geheel verenigen.
Ja aaar naMelijk punt ID36a onder a dat
vinden ze onbetaalbaar.

vezwa~t

de cca.iaaie want dat
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Vandaar miJn &uggoatia ale u toch 1aot achrijvan aan de linko~ kola. oa
over da wenselijkheid van educatief va~lof wal te spreken maar daarbij
de voorwaardan van betaalbaarheld te noemen. lk wil dat plaidaai dan
underbouwen. De volgende kabinstaperiode zal toch aanzetten moaten geven
·t;ot nieuwe: cmtwikkalingan. Dool:"brakon van ata~ru achaidin;an tuesen warkan
cm lsran on aanzat gaven tot oen nieuw beleid bijvoorbeeld op dit punt
dat is zaar wel mogelijk in de komende vier Jaar te doen. Ala u daarbiJ
de voorwaarde &telt van betaalbaarheld dan ia dat tevana een realiatieoha
voorstellingen maar dan geeft u te kennen dat op dit terrein nieuwe ontwikkelingen nodig zijn. Dus ik zou graaQ zien dat u punt e op nam in
da linker kolom. Dus bataalbaarhaid als voo:waarda nm ook het eduaa~ief
va~lot ta ondarzoaken sn waar mogeliJk betaalbaar.

Da

MaiJeranVoorzitt~r ik dacht, maar ik weet het niet helemaal zeker dat educatief
verlof al eon ka~: afgestamd hadden voo~ da ~•chta~kant en ik Naak principieal bazwaar dat we bepaalde puntan die wa al dan niet l!lfttt!l1mtan
of maar ove~l~tan dot ~• hier %ouden ~fopraken dat we dia ~•n da linkerkant torugkrijg:ln. !:\J nochten nittt anandarun n:lot il1in an niet plua.
Langa deza omweg maak ik er aen bepaald bezwaa~ tegen ongeacht dat •~
dan nog aan punt ia dat we hebben afg..t ..d.
hee~

1

Zoatar.ear.
lk wilde ieta v~agen nav F. Daar wo~dt gezegd dat uitke~ingtrekkara niet
hun uitkering ~oetan kunnen vertiezen els ze aaadoen aan educatieve
voor%ianingan. Betakant dat ook bijvoorbeeld univa~itaira atudlas en
als dat zo ia kriJgen we dan niet aan eno:a va~ech!l dat iemand die
bijvoorb•ald een bijatandvoorzianing heeft an een nieuwe etudia heeft
dat i<an afmaken. TerwiJl aa11 student iemand
zo begonnen la nooit in
de b!jatand kan ka.en. !k denk dat daa~ dan vel ea~ p~ablaeM koat.
r~V%0UW ~alvoa ~fdelint

•.t•

De heer Zoutand1Jk.
Bij mijn weten m~ar ala nodig ia soet ik vs%batard wo•dan do~~ diag•na
dia het beter weten, ma•r biJ ~!Jn weten la ~et al zo dat uitkerinta•
trakk,rs deal kunnen ne~n aan •~ucs\ieve voo~aieninten zonde• het
risico van varlies van uitkeringen.

Dat is 1n ieder geval niet z~ voor maneen dia biJstand krijgen. Dia
moatsn zich beaohikbaar stallen voor arbeid. lat betakeftt dua dat ..t
name kiJk de avondcursueeen dia kunnen ze wel Vftlten, •••• sa •••ten
bereid aijn oa arbeid te aanvaarden. Ale we dit doen dan heeft dat taoh
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wel een v~lj gr~te belang, Het helft m1t name voor bljatandtrekkera een
veweldlg gevolg. tk weet ni•t daar kunnen we wal voor kiezen, maar dan
•oetsn we dat haal duidelijk uitspreken.

De heer lewtn•
De deelneming vsn uitkeringt~akkers die voor da erbeida•arkt in aanwerkint
komen blijft gab~den aan het ale van aanvaarden ven paasende azbeld
tan~ljn aen een opleiding volgt dia door het a~beldabureau uitdrukkelijk
is a•ngewazan. Dat ia ~· punt F voorzover niet doorbroken door de ale
van P••••nd• arbeid. Punt E is een pri~eipisal heel ander punt en d3ar
•~•t u wel ~an dankan dat is een van d• doelgraa~en biJvoorbeeld van
analfab•tan dia v~or da arbaids•arkt om dia reden niet ,.aohikt aijn
~•n••n zouden kunnen krijgen door 2a kanaondsrwija. Maar det ia een
kwsatie van betaalbaarheld en daar geef ik u v~o~t gelijk in o. dat
r•••~• t• houden.

in

De

hee~ Z~utendijk.

Ik had educst!ava voo~zianingan overiqen3 hi•r opfGVRt als her• e" biJ•
ee~alin! in hst kade~ van vinden v~n •~n nieuwe ~era~pabetrakking.
Als zodsni? ia hat allan~ mo9~lijk. Het volten van een heel andere etudie
ie natuurlijk een h•el endara •••k dat ia duideliJk, ...r ik dacht ook
dat de indienera van het ...nd...nt dat niet hebben bedoeld.
De punten a, b, e, d. f en g wordan dua verwerkt en a blijft de coamlaeie
ontraden. Hst lijkt mij dan dua varatandiq dat wa in atenming brengen
J03Sa nieuw punt punt e wia ia voor. oranje, ta~an. Graan voor, tegen.
Geel "aar, ta~an. Verworpen. Ik kom dan aan 1016b niauw punt waarvan
taan bezwaar ait8 da zinsnede an ala eindatudia maar waarde kriJtt ale
etart in da mastachapp!j vervalt. Wia het woord.
Dirk zwager.
Wij zijn de comN!aaia hoogat dankbaa• dat ze ona artikel over HAVO. MAVO
hes~t nvnr~eno.en, ..ar ik maat u earlijk zaqgan dat hat ona niet 1aheel
duidelijk ia geworden wftt ha~ bazwear iG tegen de laatat• a!n. Ia het
nist zo dat onk de MAVO en da HAVO aisach!en zo niet bedoeld maar in
ieder gevel in de prakttj• tnch wel in vale tavallen atndatudta la en
dat ledereen weet dat dia atud!a in teite ala zodanig nauwaliJka funk~io
neert an wij dftehten juist iets tjzeretarke te brengen •anr !k aou 9~••1
van da e~leata willen horen wat het bezwaar ia.
Ik wil toch nog een kaar ..n dringend beroep doen op de

va~gada~lng

dat
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ziJ die niet a&n de%e d!acuaaie d..ln..en graag de andere dteou•ataa in
de wendelgangen willen voortzettenDe heer ZoutandiJk.
De redart dot

"'J.J d• la•tata regl'l ontl'eden !SI dat J• nou aanMaal •oel11jk

twee dingen te;eliJkert1Jd 'kunt ben!kan. Het alveme•n vor~~tend onderwija
!e algamaen varmend en dat impliceert dat het moeilijk di~t , ..ohikt
kan aijn ela asn at.zt in da ...taohappiJ• Dat batakant ni•t dat ie..nd
niet b.ui~baer ia, aaat wel dat hiJ nog iets biJ ze' moeten le~aft al of
niet in hat bedriJf of de arbeid~organientie waar hiJ gaat ~•rken. O.det
wiJ vond~n d•t rlB auggeatie die erin T.it van Je aoet 1n•ena b~ikbaar
:d.Jn dia augtaat.ie vond•n
onJuist. Vandur
we het hebbttn onta:aden.

w•

•t

nc mevrouw Ginjnere.
A1a u~ donr nog iet. aan ..., tcetoagen. Ik zag wa1"na ut een MAVO of
een HAVO diplcmc weet Je veel, . ..,r J• kan ttog n1ke en cw.adat Je nog ntke
knn ie het eanvr.tudig cnmagal!Jk tmt dat ale een eindep1eidf.ftg te beeohouwen.
Hnt aan MAVO nf HAVO.. oplaid!ng ban Je gewoon verpl!eht vnor Jezel' om
nog oan stu~ t.anminnto bnrcepaonden1!j~ to volv•n en de ftuggeet!e in dit
amendemant ia dat MAVO of HAVO •indondezowiJ• anu kunnen ziJn. H•t lijkt
a!j uitgealotan.

De haar Hoek.
Ja miJnheer de vao~z!tte~ vanu1" de ondercentrale JJoltt wil !k er dan
toch grnag op aandringen dat hot betreffende ondorwarp niet ondar
wetanaehappel1Jk onderwijs werd' ;eranqachlkt maar biJvoorbeeld een
hoofdstukje naar varan wo~dt doorgeachov•n•
Dat ia rodaktioneal.

Da heer P1J1man.
Voo%:ittar MAVO on HAVO zlJn biJ d• opzet van de -...oatw.t nooit beda•ld
sla e!ndondurwija. In de HAVO ia wel dls dubbelkwalificotie ingaaloten
maar wiJ kunnen er niet voor aijn ale l~ndelijka onderw!Jacommiaaie da•
MAVO en HAVO aindonderwiJo eigenlijk worden. lk ondo~chrijf de wao~den
van mevrouw llnjaa•• daarin volledlt•

De hee~ D!~kzwege~.
Wal voorzitter ik heb he' not een. ~keken. Ik betaiJp de beawa..a •n
!ttdeHHd ie het bl.f Avanent det awaudel' Ult dtt epldel•nde 8tudl••
We bliJven ataaftde houdaft dat of het nou ~•doeld i• lft .. -.t of niat

het wordt nou $emnoal ale zodanig gehantee.l'd. En als zodanig vinden "•
fuolt dan Jammar det h11t kanAalijk n1•t kan. We' one betreft toag dle

laatate ain •r uit.

Den !a dua dit proble•~ oak ~pgelost, Dan l• IC!~b v••n bezwaa~ maa~.
He\ kan wordam overgenomen. 8036c nieuw punt van de •fdelina ZwollA.
Aanb.volen, 8037 welzijn. het woord woddt gevoa•d nu doo~ ..vzouw

CeppeiJne.
Dnt wil zaggen als u dat goed vindt uiteraard.

••t

8037 walziJn. Ik begin
ID37.t Liaae. Det wordt aanbevolen ......
·Zo ook met 0037. z. D•n taan .,., naar 8037a nf.euw punt. Aanb1tvo1en.
8030 dat is aanbevolen. 1039 van c:te kaNnentnle Hea~le• dat wont

ontrnden. Vi• het woord. Dan breng ik 1039 in •t•••ing. O~anJa vou•• ......
Groen voor. t.gon. Gaal voo~, teven. Varwo~~· Dan gaan wa n•a~ 1040
afdeling 5neek dat wordt ontraden.
De Jong van dR afdaling Sns•k•
tk zou g~aag willen treten \lat eh cuwnn:f.aaia hl••• bedodt. De enige wll•
ziglng die wiJ wensen aan te bnnpn ift dit ..,......, la k•tan t•
w1Ja!gln 1n onkosten. WiJ aijn naatlllk van Meftlno op het ...lftt dat J•
da koat•n erin laat at•an dat J1 dan ook de davint van l'""'*od•
daaronder zou kunnen bevat~en. Daar a!jn w!J abeoluut tagen. Ik zou
".d.llen horen wat de cOlmlliaaia hiarovar zegt, went het la ona baalut niet
duidelijk de zin dia ziJ hierachtor hebben veateld dat vrljw1111ge...
uark ook buiten organiaetiaa wordt verricht. Ik dacht dat dat daar
eigenliJk niko ... te maksn had.

v•••t

Mev~uw

Cappe!j ...

Da tekat van het vao•t..telde peog..- ia v..l duideliJk••• Dia , .., ec n....
lijk van uit dat ale v•1Jw11l1t••• ••" vriJw1111ta.afUnktla

v~ltan

en

dtuu:voar bepaalde kos•n maken dat dat rtooi t loonkoeten kunnaft zijn wattt

die hebban betrekkln; tot ..n hil%erch!sch ve~aftd waawbij ..n in dienet
is van ~en ander. Dua dat valt er eow!e$~ ni-' andar. Maar in de tak•t
van Sn•ak ai t aan b ept%'k1nt d••~" staat ,....U.fk cmtcoa• d.te veneftd
houden met d• ve~ulling van de w~lJwllllte~fU~ktle door da b•ta.ffenda
or;Gn!eatie. Dat betekent dat alle8ft v~IJv1111~rk ~· koeten of
onkosten elle•n val'foed teen woi'CI.,. ale het ~tiMen het val'll8nd ftft •n
~~vania•tle tebeurt. Terwijl a11~1et wzijwlllite#~Wetk t•beuat a~
dat dat te#Ut te vaenn l• op Mn oapnJ.aat.la. lau . _.. ik ah .U•

x-edaktittt1•1e w!JzJ.ging mag dat: aan de betleeUni van Sneak te;e.aet kan
worden gekamon ala het woord koeten in eo~o wordt vervangen 1n onko•'•ft·
Trekt u het amend...nt tn.

Mijnheer da

voor:z1t1:e~

dau ban ik het n.f.•il • • eena. Ze •ten het wel

maar niet dat ba,.ip koeten veeventaft wo~dt dao» onkoaten in
het oorspronkeliJk voo~atel. Onkoetan ia teeft beg~iP• Je a.ekt koeten
ergens voor.
in~ekken,

Mevrauw CeppeiJ ne.

Ja 1k heb dit even niet kunnsn volven want dt! voorlJ.chte»: van miJn halcUe
die mompelde mij tets toa, kunt u h.t h~ft.

tk heb gezegd het la pr1.. ale de afdeling het .-and...nt intrakt,

-.a~

heb er barwaar ta;en dat 1~ de oorspronkelijk• t•kst htt woerd ko•tlft
ve.natt;ttt"' wordt door rmkoaten. Onk~sten is teen b•~.tp. Je •akt e.qu•
!~

k~eten

v"ar.

Mev~auw

Cappeijne.

tk teloef dat we ..., op lteU'tclwut.t• atttaft. Kn tut • - dat..,. .n
elkaar eene z!J" wat we bedoeleft. Met a!Jn k..ten die •••••kt wozden
tv• dat v~:.tjwill·i\Jet"Mferk en dat no•t l!lffft in ha' wcordpbruik onkoatan.
Ik begrijp dat mevrouw C•ppe!jna blijft biJ hat woord koeten ta veavanteft
deer het woord ankc•ten en dat Sn•ek int~ek~. Wl• bezwaa~. ltamaint•
OranJe voor. taten• De tekst veramdenn .ln onkcatan. OranJe voq, tepft.
Groen voor, tettm• 8n1 vocr 1 tet•• Aan...,..,.. K..tan ia vanaftten
dae• onkeaten. Ik gaan na~ IDC1 dat wordt aanbevolen. Ntaaand het wooed,
Datt ga ik naar lh3 •nbevolan. Aldue .._lotea. 1041 ..,...,... Ni-...ct
wenet het woo:rd. Dan de efdeliftt RotteH• ut •n nieuw punt ltMaa
d~t wordt deor de commiae!e an~aden. Wie hat woord.
Jorthuis Retterda'ftt.

WiJ hebban dl' .-.nd..ant

voo~veeteld ~ lotte~-. eeft

van '- dwla

ateftfl ie N98ftl!Jk viel: o~t• etecfeft ie Mt ..., hed. enot ,ntt1e•
ut de bu! tenlende
W.J eteUett ook dat het bM11.et OfJ vrtjwtW..
~~te

I'•.

baat a ••' t•lleunn cle ""'vntte.. ,.., dit - • • " " ' wW.en wiJ
beteoen dat buit•l•ttön nf.•t• l.ft •• vet 110ft worden ~ • ti2VI
te k_.... n•el' huft 1efttll. Dat .t.• cle ._..dJ.at VM hit ..........

land a
llad ftft
V~n ~-~ 8toel-wèth~uder wel%lj~ze~e"

Beroen

Gp Zo~.

Ik vind Pa'n ll'"e"d81Mtf'tt. ttrg ~nju!~'t. We helltbeft natuurlijk van~tttldao el.
f!en d!ecuee!f! act-ter de rug. Ik vind det dJ.t een elechta 1.nclruk zau
••ken ln ene ~~v~e. Het te volkemen dutdelijk det nteeand een
huitan.tttnder d!e i:ert~t wil rte@lt:r ~!Jn thuf.e1!'nd een voet ook ~~teer ie~e
f.n de we~ :r.mJ •d.llen lag?•"• Den vf.Ptd !k %n•n eHMetaefti: vellu:n:ten
ttYttr.bnd!~

• .,

~en

t.o+.eal verkeerde indruk wekken tuuu:van ik hoop dat we

die ten•!nete niet willen wekken.

"" vnrf.c:'ftt eprakttr verveet de finanef.ele ren"ninO"" die op die teru9kee1'
aeud.,. ~unnon ~eereen. Ook wel ~enaemd de r~t op premie.
Mevmuw V• rmtw 1 ttn •
Ik t•le~# de~ dle !ndruk onju!et te. !~ b•staet "atuu~ltJk altijd de
~tttpltj k.. td d•t Meneen dia een ~t!n!••l inko.lft hebben tehed al• but tenland•• warknem•~ helmwee hebbeft en gewndn om ffnanctele .edenen niet
teru(J kunfttlft. Ik viftd dat we xe tf.., _..,.. n.,ftltft aodet •• ftaal' hqn
land taru~ kunMn teM. Met heeft ""'" t.aJJretten td.n te Metren •••r
fftiWMtn hevredl~ ven een deal wn hun waltijn.

Mtwreuw c.,.,.tjtte.
Dit la niet een he~nt van de dtaou..te

ewe~

het kiee...ht. . ., il

late heltl anQn. Het gaat a• ""' dat but Unlandan hlew '" Neftx-laftd

aljn. werken. nnderwije geven of ontvangen en dia vorMen .et elkeer
..n 2.-r tedif,.renttee~e fl'aep. Ik betriJp wel dat Retterdem speelaal
denkt aan de buitenlandare dle a!eh !n Rotterda• bev!ftden. Det zijn

'*••Je'

btjvMI'beeltf SurineMerth tnd.tenlandee arbeidere die
aftten. Maal'
dit 8118ndem.,t in de tekat zo ale hn nu .lu.t.rlt alaet op iaden bultenlanclel'
die hier in N•derland een ve..lljfevargunnint heeft t•kl'egen. Dat aiJn

due alle !!1-ondal'denen die Nederland hebben ultteko•en ale 'laat• ..
4aer te wonan en te we~en en feitelijk ook dle oelegenhetd hebben
waar e,Mtaakt. Nu zou ik • kunnen veentellen dei: Je t.tj b!.Jvoes-beald
h~~peelde ~reepen

zoele buitenletftdee werknemen die door we.vinpocntraaten a!jn eanvenoman dat J• daal'blJ zegt tn het kade~ wan de ontwtk•
kaltnveeamenwer~inq of wat den ook wij willen proberen dat die aaneen
weer ter:vt oean rtaa~ hu" et91tn land en ela za dat t•••g willen dan

.yeveft ""' hen

extra eutteldte .,. daar "" t.edJ.Ol.f'J• ap te aetten af
wat den ook. Maa~ het -nd-nt aolll• t.t nu luidt k.., netuui'UJk
in atJn tot•litalt fite181tN1 nooit t•ld•ft• Went wet vao~ •.t.n heeft
Nt • aan rnnaen, lfttalaen Denen en weet tic wet all-al aubeidle
te

net

teen ,..,.,. of •• ..,,

-------~~~~-

tuutk•~"••

~at ist

J.ai

'*• hal.ait6tt.l niat ainvol.

and~t.-.

oaa.r wet.n

.-.4.-.en &ov...,,
Ga~ .u~in...

w•~Wtm

B.i.J cU.e

lii.j VOGI:ba&l.c.l

leeflaopt an

wiJ wel oa alJ.aat;iJ at~~:in••• •dat ._.

g.rQ~~Pan w-~

land vola~akt n1•t
die -.neen wel moeten halpen ale

ha~ ~ooa de~

goed is dat hat laatloOPt an dat •• aua
~• v~iJwLll4i aaa~ naaR ~••wv wLllan gaan. ~ok ~t awantu..l p~eai••
an un"iwi~keJ..i.ngaa•anwa~ünt in de o~van1HUe dM&' 011 in hun •1pn
lan~

aa~Mn.

À)•t kan nu el in het kadh
van de ontw1kkal1ngea..anwekk1ng. Meaa ale J• nu aan al....na ••tal
{iaat awnr,a. .u dat J• aUa vnaaàii11nean IIG8t abunan in hun behoefte
Qlil WH.t: 't&I:Ui w ke.t:an nu.r hun •ivan land ut. ia als áattlaiiUt.t.n~~Uualent
volaka._t k .-'-!irD. tn htlt ia ala balt.iàafáoal. *-1-...l niaii wanaaliJk•

al...l.aJi:llifJ. akUvite.i.:\an gp <t.a

Uat ia aLaaa;;h.i.an voo.r ilotta~:dam l..,k, •au: helt is voo.r n.t 1an4 want Je
1108t natw.rJ.Ljk wt~l ut galiJ QP tafa.l koman ia het ook nJ.at Mta.al.ua•
wra &l.l11 v.. aPdillinvan dia hi•.r aiJ n '- taan • buRen in .r•1patie. Dua
ik
*çht ook gawoGn de &in van dit ..andament h81..aa1 niet in.

•i•

'~'oo;.:•i·Jott~.t:

•~•l•

wiJ

WGv•cuw

~ifi•n

aJ:I!Uia 11klc.~o•cl &1:a hat Vll&&t:lde~ci wo::dt. J.n de zin

C~p~iJn• ~t

dankt.

lk heb du; pen or~w bahoafw aan Olllt:iat da 1101eliJk._id dttaJ:wu vooao
speciale g~oepan .coala biJvoo.a:betlld atU:ina.DN• • u dat wel heel dui..._

liJk unwiJabauo ia in het l:talant van au.U.. z•1f dat al in het 1Mle1d
uit.;avoQ.t:d k&n wcrdan aonda.~: ..n de.rgeliJke ut,.,~..k. Cn dat waaodt doo•
ua fraktia ook biJ llatlde van da hae&- ~na .r:agal.su.wt.ig aanbwolan.
Dut miniato.t: ria Konint ha' niet. ui tvau:a:t dat ia a.r:g
vua nU~U~a~:o 2.

J._,..

lllatU:

dat ia

fUl4G il' ba;J:iJp dat RcrtttardM àet handhaaft. lk bJ:ang hai; in • .._ing.
wie vooz o.~:anJ•• \ugen. Groen vooz. t.;an. '*al voo~. tagan.
Vuwozpan. Uan 8047 van dtl afct.Un1 Aa•en aua'M vold.n aanbevolen.
Tweada vol.tin moet .lllpenUef wox-dan gaauld aoala dei; ook in IIWT het
v-val. ia. Wia het woal:d. Dan aau ik dank ik kunnen lezen een bawinda•en
of V.J.:CUII.I wc:;~u-t balaat. Iederaan hst dau.J:flii)U aunw. Owuganoaen. i04i
w~dt aanbevolen. Wia hat woo~u.

Houwin \!i•
Ik • .,., lllillan voo.t:stellen. ik heb bew:r:apun dat dat ttat d• moga.llJkhcchln
belu;u:u:t om hiw.~: a&n splitsing t.o ~~akun in dazu ve~:anwu:ing nameliJk J•
spreekt Jo hia~ uit vo~ aan p~inaipa an ik ~ank dat Ja dat pzinalp•
rao•t aenvaa#dtan. lk chank niat clet Ja daaJ:na nog una a.n kaez . .n

WMI!f.ft ttst pd.net,. tet utt~rt.t9efdn~ T!ntJ ~ten ~l!mttm, Dua !fl' r.'W u h•t veftrtt•et wt J.l.,. da"" OM
de:za ver~nde:r.o!t'~ te apl! teen ne opo•heven en de aeak ne opgeheven et
he'~t!ldt!

l!•td.+.etfèVe

ftlM!IOMt~ mMt ~

te et-..en,

Mevrouw
nat

r.8~!~ne.

he+~ent.

dan zn

r.m~ear

als lk hM

lm~!jp

dat Mf.jnhee1' wU de

tuaaen aan aft vrouw 1n p~lnc!pe netuurliJk ln de wetgevtne
u!ter~ar.d o~heffan en ale het op ultweWkln~ aenkftm~ daft MOet het Mee~
n!et ~e~euren. fr P.ljn op een aAntel punteft 2ek"r on~ wet bet~eft het
he1eet!ng~yetMtm en ve:'zttt-tarl"'Jftytrtteom ci.jn we nu jul•t ftle fftktl•
1Rnt8t bij een apenbare eom.!ea1~or;aderift9 tnt hele duidelijke ataftdpunten ,.~nman ~ we willen dat traa, als prlfte!pe aok ift d• p~ktlJk
u:f:f!YnftNn. Dua we .,...." dur ,_.., Mkel ~• ..,._. t•t•• Httt kan ook
~n981!Jkhedan

t1Jgen ltent dan IMittli! u ut tletJWIIft .,.• ...,. u wel twtt p&-.lttclpe
f!Mttwma:rdt en niet de ultwea1"tclft9• Want de ultwlift:lftflJ ~-..,. dat
f.e dan !n tJtriJct ..... tMit eatWH......, Vllft het •etnef.pa.

dutt nla u e

"• "_,.. "-"!nq.

Ik ........-d httt p:rlMlP•• ik •et all_,. ale J• hM !ldtteitNI •atWaud
110et J• nlttt nttdet'htlnd .... lWta•tew•
- t J•
ttet pe.tncd.rt• fttMt&'nttttft tn J• pn..- • tl4t lltd..U.,. •••
tl•arftft 'fllgltt't.,. epdet dat ......"...... ln J• Weid tot uittl.adrl.ftt u.t.

•••••lAt •••-

••lftt

NwvMUW Ce~etJ••
Dus u wilt hri pr!Nlpe •1 :ru!llftr. "-.t dfift tou ltc ••tteft welk• ".,....,.
had u dftft niet !ft de limitatieve npe~!ng.

Mouwtn,.
,... ik had tz-••9 na opgeheven de na't WWf wlllllft
Nev~uw

la.._.

C.ppe!j"••

Hw~ ~ftet DM Cdfte~ate ul~rk!~

van het prineipa on dit ls een

vao:t via:&- jaaJ:. dat MOet dutdelijk zljft, kori 8ft het - . t aok

p~g~....

~tneiH

weer het om taat. !n dan teY•n wlj ale COMMi..le de voo•keu..
een d••• opellfllllinq. Jet ltjki • al • •
kluif voor vt.••

2e~..-

Mt

•••tf...

J••

tfftt " " •taNrt ,. """'·".

fltevnuw c."".i.ffte

•t_.ng.

-.llJft • .,., ._....,den aoale '-' •• •üet. W.Mt u

Band

..._,,.,.
tk zou

~~stg ltem~ine

~~ lnot~te

•

'Bl•d ,,,

willen hebben en

ove~

da ep11te!ng •n

daa~no ovt~

cedeelta.

Nee ik breng due nu om dee t1Jdawt11a 8048 in z!Jn geheel ln stemming.
~fie ts ~oe~ voor, tegen. G•~•n voor, tegen. ;ael voor. \agen. Ove#gen...n.
~te

komen aan IO!iC ven ·~e e.fdeling L!sae d11t wordt do~r de comaisaLe
ont.fedtm. Wie het ·.,oo~c1. Dan bl'tng ik hat in 1teaming. 0J."anJ• vool"t
tegen. Groa" voo•• tagan. Geel voo~. teven. Vazworpen. 8DS2 lid t van

de afdeling Alphen sd Rijn dat

w~2dt

ontraden. Wie het wool"da

Miebrink Alp~en ad ~iJn.
WiJ vinden det in de Qorapronkelljke tekst het pa~ticulial initiatief
heltunnel niet gaimpllceard lto.r:dt, wiJ vinden Julet dat het 10 makkelijk
"..,.,rdt gomcakt om het waar naar de soholen en
na•e de bulasehaal tm
da leerkrachten van die baaiaach~ol tae tt aoh~iv•n• Wij vinden J~lat
dat het inderde~d ~st pert1cu11er tnltlat!•t t•atl•uleerd aoat wo~an.
nasr~m zou~en ~iJ die tekst gr•a, veranderd willen zien.

••t

~evrouw C~ppaljne.

De teket luidt in het proçra-.• r~ele h•t e1e conc•pt wordt voorve•t•ld
er moeten voldoende klnde"pvartg•ogal1Jkhedp lttftMft 11ft liluiten cle
echolen komen. Soemloe acholen EiJn vo1at~akt behae~t dooc paltleullae
in1t!at1•f andetc nttt, du• binnen de achol•n alt el 8Ift vo~ van
particu!!e~ !~it!atief. luit•n de schalen ziJn •~ alle aoarten eage11Jk•
mege11jt~he~en dus het spr••kt vanzelf !n onze cpvattlng dot het pa•tl·
cul!or initiatief daar aan bod komt, u~nt ik zie nog niat overhei~•
!nstantir.s onaiddell1Jk k1nde~opvan; rugelen. In de !a kamez !a t•nalftate
de k!nderapvaftg creches nog niet ;ereal!eee~. Nou heb ik daar ook ntet
veel belang bij. nua dt takat ia velatrekt cve•bodtg, het att el' al hal..
mna1 1n. Zowel vao~ de sch~l•n ale voor d• bultena~hoolat klnderopvant•

MiJnheer Hiabr!nktk knn he~ or Zö mee eena zijn, we t:akken hat in.
805! ee~te lid ie inga,~okkan. Afdeling Pelae eet 805!.2, wie het wao~.
!ngetr.ekken. 1053 van de km•e~eentrale Gelde~land, aanbevolen.
fH.emend het woord. 8C!4 dat wordt aanbevolen. 8D5! nndercentrnle weat ....
lijk ~oord b~ebant.

leftel

•

llefl tH

Mn,...,.,w f!tt!)et.1tt•.
~~~r een tee~nt•e~

weaYYoo? ~~ verentwo&?.dettJ~ be~ htb~eft wiJ het
e~vt~ over l~tS ~ S!e ntet t•t•v•"• ••a~ ook balde Oftderwe.peft ie de
••.,t)well"'' van de e~ste pa•ltief. Due de oe~•tset.e llev•lt eu •
~te ~et4.e eMeftd~ftttn ••~ t• ft....,, letdt werdeft dus aenbevdlen.
Vt• ~et w~~~. fO!! ~ !!e ~v•~geftame~.

Dt

hit~

••ne~

Korthall Altee.

!k ben ~liJ det !~~va~ de
t~ etg•nt!jk ~•t pl~~ heb em ~-~T bult•~ te ~··"·
~ vevr~~?~ d~~r ••" asntel •e"••n tn de za'l die
d8t ~et hoe~dbestuuT zelf •'" in!t!atief nee•t ~~

~tjftheer ~e·vaor:tttt~

/-

v~Jo:rd-..t

dt~er.M v~egen.

wtj

Mt!t

!s "am.tf.j'r

"t'!t

er4e ••~ ep~k~ OMdet
Me•% e: is uit~rukk•11Jk
hebbeft ttzevd Nis•ohien
mededellft..ft te doen

det '!lf.etafte die tn de

4e tv en of de redie he~en feVOlgd de•~ de ..dedeliftt
h•hbe" turMtJn .,onrt de' •evnuw t:ap".!jfte ift.fucfe•d aen de uitelat vaft
de st..-lftt van hedenMlddat de kuneekwentle h•eft v•~•"d•" dat tlJ
"tet ~..cht~'•sr l• vecy de ,. k.-.~. o-t , ...ft ~lt••t"t dte .-v..uw
ee~p•tjfte feftO.eft heeft, eaft -·•l!e•l"f wea~•ft wtj wtet.ft •le hoofd•
beatutu• det ds "'opltjk"•ld •• "" dei at.J die "-•lteelnt aou ..._,. de
de ~eltea!"t ao uitviel zo•l• die la u!tg~elteft. Het hoof~tuu~ aal
atett ••etpoehtettd voott de veqede•i"' ." da• .,...._ dtuatte.......,.
veer w•t •tJ t.•tnft IIMtt tlr det tic ..,.t weletaeft Ht • . . . te .a.s. wat
ar pbevH
dft u • • !tt •• ,.b...,.td
ttellett •
••nt Mt httt ttHft!lteatuul' hlft • ..,. w• vaa fJideet\te ever te wlese1•
_veord•t tk nu etterlet • .,..,.ta•s- t• tev•, Y"tJtlft , • .,_,....,..~ •••
U wHt rJet tte ee•l•ete •rt oetc t.t da,el!Jk• hestuur ftet ltthMdel!Jk
" " wee Mri 1teYrttatCep,.e!j~ vottl' wat be,ref't h•t JMiftt "lt. Dt Mtll..,
•t"'' de koftaekwefttle dte ••
~••ft v..-oftdeft die bet.-u.an wij
!rt hof!•
wet claetv.,. tt• vel"d•s-• pvolgett alJn
zal ~et haefctt..
aoso,_..htend een het bet!" '"'" w ••rtederint oa
w•ft~et,~n~9~

••t

t•. '" _...

da•,.••

•t• •"

•.-ale ••nv••

•tw.-

hctlf tt-. ....... •edecteUn..,. "'",.." doan. wennea ~t•t hoof6ntuu• •
veleten~e!d ~••ft

De h•r de I rave.

tehad zteh

h!~-.r

te

••~•••"•

\._

en•teele heafl •en ••fttal ~erk.t.n.-n ever gneekt
wear •'"' f}edaelte .,., " ' in alt alleett wi.J aijft wat ve8e••tt avo het
f•! t dat t1st wordt lftt•«J•M op het leer"'"'"' vltft hri ••nd-nt •" cl at
lttttNft ftatt.ui"11Jk die Jtan.t.tiele le.,l.ioht. llc daeht dat we tooh wel
lc8fttttlft v..uteli.M dat we aeft de wljae _ . . , op dit • ..,., Mt •,aU.

Je YNI'titte-r cfa

'I$!"!

's:rt! t!et.,

VVD

kwe~n

1~'!r;!'1!eht

fu!'!'rt!el"tt'!n dat daa!t' wat k:anttek9ft!ttt•"
"iJ t~ l')!s~tse'!"' :tiJ_, e:~ ''se~ he11ft ~ep:rofl'terd met :!lt ,aund:~~~tl'tftt om
tè~moet te kem$~ aaft geluideft d!• ook ~at.•ft• een kea~tte vanuit d•

om

d~•~

~~t d~ e~m!sa!e

' ' ' ' " • m:ta:t

het creatieve $ysteam

,een

nt!'!ee~!flft

v~or

ta

b~k•n•

~~~oeft$ ~~eft 1~sd ~~n ~•t

tk bef*SJ'
t•dtchte•p1nsel van

htttft mavnuw CepJ»e!Jnt wltl wttt

•ft••• id•tlf't

da!!.rtJv:tr.

r.: ïtppe!j ntt.

'lttv l'"!:IU~l'

u in miJn p•rtoo~liJk• 1d..ln aittchi•n
~at ~~~d~r q~!nta~~3$ee~d b~nt. tk $preek ~!a:r na~•n• d• oom.lsaie en
de ~?m~~'!e vindt de tekst va~ h4t am•ndeMartt t• bep~t omd•t ~t

tk

d~b~t

Mijnh*'r

Grev$

d~t

dus 1•~îcbt is ~P vo~!ng
1!e t~t u!t~~u~k!f't~ 9eb~aeht wa%•t !" ektiv!t•tten !rt het b•d%tjf. Tec~!j\ ~1' m~n jo~g~~en gast ep1$1len den aullen Juilt ln dil afee% d•
jong,~•" o~ b~hoefte hebban ten een ~••~ alg~enG vo~in;. r~ d!• :in

} allstn

tf!

~~~r $l~~t

~$

op •en

~~r!Jf•~Pl•!di~g ~"

~t'ft

amendttnutftt ven de ondi!X'CI!fnt:fe1e Alteen ;awoon e4tft bepe:rk!nfJ en
~eer~ ~!11'" ~!J d!t niet,

Wte in t~•Gde lnete"t!a ~et wo~rd. D•n ~rent ik nu !n atemelnt IOS9
w!aarven d• ttl!~tmltaie z•gt Mttreden. O~enJ• voo~, teptt. II'Oeft v•••
t•!J•n. le•l YOt)t-. teten. ••~l1J•n lOlt ht we:rdt ov•~ten•tm•

81d! van tfe alde11rttJ lfteehetf••

•

'.ht he'tr St"o.:rt.

net 'I!J!11e" we fJ:t~ttg !nt~efd~e" tgv ?t9 wat bij v~lfnrhu!ev••tittg et~n de
orde 2a.t f(tmtttn.

1013 d$i w~rdt s~nbevaleft !~ de vorm ven een nieuw punt. Nl--.nd hat
~~. Overpnmrttt"• 10d3a .an nlltt.IW '"'"" dat wordt ove:rge""•"·
8fJ84. SttlftRIIdftC• Oftbaden. 101• twe•ct• lid van dtl afde.Uft9 lftNk dat
wordt aanbsval•n• Nt ..and het woo•d• 1049 dat ie ft!et aae~ "odig want
8083 is ~vsrqenOMen •n dan k~n dit ont~aden w~rden. Aldus besloten.
8010 a d•t te ••n nieuw ,unt. Dat wo~dt o"t~qden.

luiteftgewoon ja--.r •!Jftheer de vno~aitt•r dat u dit G,_,ethiake ......_
meftt ••n p~!jskae~tja hantt• Venneer u aan veel duv~dee• aeatrsgaleft
zo~l• atudie~inaneie~lnt voe• iedereen zo laat doftrtaaft wat honderden
miljoenen ke•t. Dit kost aanzienliJk alnde~. Hla$ hantt u een ~~tJa
keertje, juist hia~ hantt u een prijek..r'J• ean en ontraadt hat.
Ik veraaek de vart•derint voer t.

••••••n•
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Mevrouw Cappaijna.
Ook de commissie heeft aarzaling overwonnen om dit te ontraden, want
natuurlijk ia dit aan haal sympathiek amanda•ant. Ale het Mogelijk zou
zijn zoudan we het graag doen, maar het is in de praktijk organisatorisch
en financieel niet uitvoerbaar. Er is nu al aan zeer kleine •ogalijkhaid tot uitbreiding ven verpleegtehuizen. Als in ieder varplaagtehuis
nog eens aan aparte afdaling zou moaten komen voor de wederhalften van
de varpleegden dan krijg ja dus aan combinatie van varplaagtehuizen en
bejaardentehuizen. Ook bij de bouw van bejaardantehuizen is ar aan grote
beperking nodig dia wij ook niet prattig vinden. En dit is acht ook gewoon
hoe lief bedoeld het is in de praktijk niet ta varwazanlijkan.
Mevrouw dan Ouden.
Ons wordt voortdurend voorgahoudan dat in de praktijk aan aantal zaken
niet te varwazenlijken zouden zijn. In aan helaboel gevallen is hat
ook zo, maar als het nu gaat om dit punt om bejaarde mansen, mensen dia
hebban gewerkt aan de walvaart van onze samenlaving dan ia het niet aan
kwestie van wij hebban ar het geld niet voor, dan is het aan kwestie van
waar laggen wij onze prioriteitene Ik vind dat ja dan in dia hela walzijnsvoorzieningzul ja dan haal zorgvuldig juist naar zo menselijke
amandamant als nu van de afdaling Bussum moaten kijken en dat stallen
tegenover al het walzinnagald dat gaat naar voorzieningen voor jongeren.
Hoe lief dia ook zijn allemaal, maar wij mogen toch waarachtig onze oudara
genaratie niet vergaten, zeker niet op dit punt waar het aan eindfase van
het samenlaven betreft.
Da haar labon.
Als belangrijke aanvulling hierop nog voorzitter. Hat is natuurlijk ook
zo dat wannaar beide partners in staat zijn om zo'n varplaagtehuis te
batrakkan dat daarmee ook da huisvesting van anderen waar wordt ••vordard
zodat ar waar woningen door vrij komen.
Mevrouw Varkark.
U zult bagrijpen dat ik dit aan buitangawoon sympathiek amandamant vind.
U zult ook begrijpen dat ik van harte dit amandamant zou willen steunen,
maar ik vind dat als we dit opnamen in ons varkiazingsprtgram dat wa dan
in faits niet raial bazig zijn. Dat we verwachtingen wakkan dia we de
komende vier jaar al zoudan we het dolgraag willen en al zou ik het
persoonlijk dolgraag willen gewoon niet kunnen realiseren. En als we
nou dit amandamant overnamen dan zijn we in feite bezig op dezelfde tour
ale de PvdA dia uitgaat van aan economische graai van 2,5S.
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Ik pleit hier niet tegen het idee van het •••nda•ant. We zijn in de
fraktie conatant bezig te probaren door het geco&rdineerd bejaardenwerk, door betere voorzieningen in de bejaardenoorden, door alla mogelijke aoortan randvoorwaarde probaren te voorkoaan dat manaan die in
een varplaagtehuia aoetan wordan opganomen wordan gaechaidan van hun
partner. Ik weet zelf hoe ontzaglijk verdrietig dat ia, maar ik vind
dat wiJ ale liberale partij ona niet mogen gaan bageven in een ver•
kiezingaprogr.. waarvan we in feite wel mooie intantiaa uitarpakan,
geweldige verwachtingen wekkan dia we niet kunnen waarmaken. Dat ia een
liberale partij niet waardig.
BiJ een aantal varplaagtehuizen ia ook aan varplaagaterflat. Nou komt
het nogal vaak voor dat dia leerling varplaagstars en dia verplaagatara
niet in zo'n flat willen blijvan wonen. lk weet dat ar gevallen zijn
waar aan dargelijke flat wordt verbouwd, wordt omgawerkt en waarbiJ dan
inderdaad de achtvenaten van varplaagdan daar kunnen vertoeven. Ik
dacht dat aan gadaalta van de koeten althans kon baaparan.
De Vriaa Renkum.
Dagene dia de praktijk in de verplaagtehuizen kant dia weet dat wat
gevraagd wordt vewoon onmogelijk ia gezien de toeetend waarin de
. .neen daarin binnengebracht worden, gezien de toaetend hoe man daar
begeleid moet worden door zustere om naar het toilet ta kunnen. Daar
ia gewoon geen plaata ~oor een gezonde echtegennat ~f echtgenote erbij.
Het vooratel zoele het hier gedaan werd klinkt natuurlijk erg leuk en
elektoraal verachrikkalijk goed en ale u dua a la partiJ vd arbeid aan
paar fopspanen erin wilt gooien elektoraal dan ia dit aan haal mooi
punt. Maar ale u ••t beide benen op de grond wilt etaan dan moet u aan
bejaardanhuia en aan varplaaghuis biet ••t alkaar varwarren want ik
geloof dat Misvaratand in de diacuaaia zit tussen bejaardenhuis en
varplaaghuia.
Bakker Haarlem.
Het ia onzinnig om op aan gagavan Moment dit niet te ataunan. Je moet
in ieder geval toch de intentie te kennen gaven dat J• hier een start
mee wil Maken. Dat wil nog niet zaggen dat J• het hela prograMma kunt
invullen binnen vier jaar tijd. Nee die realiteit zul J• dageliJk boven
tafel moaten halen. Maar een aarata intentieverklaring, aan earata atart
armee ••kan dat J• de manaan er.aa kunt halpan dat kun ja toch zeker
wal zeggen en daar hoeft gaan priJakaartJa aan i8 hangen. Daar kun Ja
aan begin mee maken. Dat kun Ja toch baat zeggen.
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Mevrouw Cappaijna.
Als daze koppeling gemaakt wordt, want dia ia in het beleid nag niet
gemaakt. We hebban aan de ene kant aan takart aan verpleegtehuizen, we
hebban aan takart aan bejaardentehuizen. Het toakannen van maar ruimte
a• die dingen te bouwen dat ia mini•aal. Ale we nu daarnaast, terwijl
we dus weten hoe •oailijk dat beleid te varwazenlijken ia daarnaeet
gaan zeggen nou ja dan gaan we ook nag eens in de varplaagtehuizen
aan bepaalde afdaling voor da wederhelften van de varplaagdan dia
dan ook bejaarden zijn of niet dat weet ja tegenwoordig niat ook
nog eens inrichten dan begin ja mat aan haal nieuw sustaam en dat heeft
twaa alemanten in zicht. 1 da principiala overgang tot aan nieuw systeem.
2 het prijskaartje. En dia discussie most u niet gaan vardoezalen door
te zaggen och het ie zo'n prettige intensie. In hat begin koet het niet
zoveel en daarom gaan wa ar gaan prijskaartja aan hangen. Naa dan moet
u de moed hebban om nu warkalijk aan haal andere baleidaweg in ta
slaan. Ik heb nat avan naar mevrouw Vader dia hier zit, dia waat ar het
maesta van an dia heeft mij mat aan hoofdknikje te kannen gagavan dat
het niet realiaaarbaar is an ik vind dat we onze eigen bewindslieden
niet in maailijkheden moaten brengen door hier dingen te gaan aannamen
waarvan we weten gezien de know how en de kennia die ziJ •••brengen
dat het niet uitvoerbaar ia. Dan moeten we daarin aarlijk zijn en
zaggen wa willen het graag maar het kan niet.
Van dar Aa.
Ik wil toch even nog wijzen op aan bepaalde bepaling dia ar niet uitgakomen is. Er staat nog in ala zelfstandig wonen niet meer mogelijk
ia en dat ia aan belangrijke bepaling want dan •oat ar namalijkaaan
andere voorziening wordan getroffen. Dia voorziening moet dus of op
een andere manier of door een verzorgingaafdaling bij een verpleegtehuis.
De heer van de Stoel.
Ik ben toch nieuwegierig naar wat da tegenatandere van dit amandamant
hoe za kunnen verdedigen dat het in de toakomst niet mogelijk zou zijn
om aan combinatie te dankan van een bejaardantehuis en aan verpleegtehuis. Ik weet dat de financiering van beide verschilland is maar
ik dank dat dat niet da raden ia om ertegen te moaten zijn. Ik wil
inderdaad niet op gevoelens gaan werken. Ik heb ar ook aan hekel aan
als dat een andere partij waar de meeste menaan geacht wordan aan hekel
aan te hebban ten tonale wordt gevoerd. Ik wou dat gewoon nuchter aana
in uw midden leggen.
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Mevrouw Varkark.
Wat de heer van dar Stoel nu neer voren baangt dat ie wat wiJ in de Je
kamer conetant hebban bepleit. NamaliJk varplaagtehuizen en dan eventueel
bijvoorbeeld zelfstandige beJaardenwoningen daaraan aanleunend net zo
goed ale biJ de bejaardenoorden en de verzorgingetehuizan. Wet hier in
het amendemant etaat daar ataat in latterliJk dat iemand die in een
ve~leegtahuia moet wordan opgenomen dat de partnar ongeacht of dia
nog wal of niet zalfatandig kan wonen moet worden, Ja dat etaat ar.
Varplaagtehuizen moaten voor dit doel worden uitgabraid mat aan varzorgingeafdaling, Dat batakant dat de terMinologian door alkaar warden
gehaald, dat er buitengewoon aympathiaka intentie• wordan uitgaaproken
waarvoor we knokken in de kamer meer waar in feite op dit ogenblik hier
in deze formulering gaan financieel beleid en ook gaan praktlach organieatoriach beleid tegenover kan worden geeteld en ik vind echt damea
en heren hoezeer we ook allamaal ona vooratellen hoe J• dat zelf aena
een kaar zou overkomen, we moeten dit niet in one verkiezingsprogram
opnamen. Heeft u er nou vartrouwen in dat we wat dat betreft de intensie
van het amendement van harte zullen proberen te onderateunen en in
beleid te vertalen. Maar ga gaan valse verwachtingen wakken. Juiat
omdat het zo buitengewoon gevoelig en ook emotioneel ligt.
Mevrouw dan Oudea.
De hele bespreking van dit amendeMant ontaa~dt in aan wao~danat~iJd.
Ik aoat wal canatata~en liberalen atallan de mane cent~••l, v~iJhaid,
gelijkheid en broederschap, •aar voor de eenzame niet .... zalfatandig
kunnanda wonen beJaarden geldt vriJheid, geliJkheid en eenzaaahaid en
daa~ kan ik niet voor ate-.an,
Ik breng in
taten. Geel
8072 van de
tegen. Gaal

ataMMing amendemant 8070a Oranje voor, tegen. G~aen voor,
voor, tegen. AangenoMen, ••ar niet uitvoerbaar.
kamercentrale Ut~cht. Ontraden. O~anje voor, tgan. G~aen voor,
voor, tegen. Verworpen. 8073a nieuw punt van de afdaling
Tate~ingen. Wie het woord. Stemming O~anje voa~, tegen. Groen voo~,
tatan. Gaal voor, tegen. Verworpen. 1073b nieuw punt afdeling Hengelo
aanbevolen. 8075 afdeling Haren aanbevolen. 8010 ondercentrale weeteliJk noord brabent wordt aanbevolen mita deze zinaneda aan hat eind
wordt gaplaatat. Op verzaak van de preaident gaan wij door met de juri•
diache paragraaf op het moment dat wij met welzijn binnen de tiJd
eindigen. 1013 afdaling Amaterdam, aanbevolen. BOB& dat wordt ontraden,
van de afdaling dan Haag.
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Het ia ont%adan mee% ik wilde avan het woo~d voa~an op dit punt. Twee
dingen. Allarearat in da linker kolom etaan ..n aantal behartanewaerdige
woorden an uitlatingen over het drugbeleid. Hettaan daarvan in da
rachter kolom ie achter uitermate mater naar onze inechattlng. Het ataet
op de opvanvmogelijkhaden van alcohol- an drugvaralaafden dat ia allea.
In dat kader traag uw aandacht voor 101' dat uitteat van aan wat bredere
aanpak voor dez• probl..etiek, aan ve%geanda aanpak dacht ik zalfa ook.
Uitkomende op da goada voarlichtint• het beleid ve•loht op de Jon,.aan
an bovendien ook krachtige baat%ijding van aoft en hard druga en de
bevordering ven de motelijkheden van da behandeling vaar alcohol- en
d~gvaralaafdan. Ik dank dat het waarechiJnliJk overkomt ale aan vriJ
concrete an vrij hard vooratel hier en daar, hoewal hat ook ayapathiek
genoemd wordt. Anderzijde dank ik dat het ook zo ia dat de maatechappelijka
verantwoordeliJkheid die wiJ hebben tov onze mad...na mat zich aaabrangt
dat wa op dit atuk hard zullen moaten durvan zijn.
Mevrouw Cappaijna.
Ik wou even toelichten waarom d• commiaaie uiteindelijk tot het oordaal
ia ga komen om dit amandamant te ontraden. Er zitten n.-alijk aan aantal
alemanten in dia op zichzalf helamaal niet zo gak zijn. Jijvoorbeeld
krachtige baatrijding van alcoholmiab~uik door goede voorlichting, maar
dan ataat ar in het bijzonder 18%icht op jongeren. Qua aantal zijn hat
niet da Jong•~•n dia het grootata deal uitMaken van dagene dia alcohol
verslaafd zijn, want dat ziJn ••••tal de ouderen. Naar -ik •• wtteena
heb uit laten laggen bijzondar ook vaal vrouwen. Dia tekst apzichzalf
dia beperking ia niet juiat. Kraehtiga baatrijding van gabruik van aoft
en hard drut• doo~ landeliJk galiJkluidende goede voozlichtint• Da•~••
wardan eoft en hard druga geliJk gaatald. Dat hebban wiJ in ona beleid
nooit gedaan an dat ie ook niet juiat want dia kunnen niet Mat alkaar
varvalaken wo~den. De gevalgen van hard druea ziJn aa a%g dat ae op eaan
ankale manie~ ook •••r naven geschikt kunnen wa~dan ••t aaft d~t•• •••r
natuu•liJk ziJn wij ar voor dat al' goede voazlichting ia zowel over hard
druga uital'aard maar ook over aoft druga bijvoorbeeld op scholen. Dan
ataat ar bevordering van da aogalijkhadan van behandeling voor alcohol
en drugsvaralaafden nou Ja dat ia impliciet ook in da takat van het
prot%••• Maar nu hierbiJ dient ayataaatiacha varatrekkingen van varvangende
•iddalan die varalavend bevestigend warkan ta wordan afgewezen. Kijk wiJ
wijzen als VVDfraktie in da 2a ka..r en ik dank dat da heer Deea atraka
aan daskundige toalichting zal tavan natuurlijk da varatrekking van
heroine ean haroinavaraleafden af. Maar o• •aningaradanan wordt ook
vaak methadon varatrekt an dan zal ik u zaggen dat ik het haal typlach
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vind om Juiat van de afdaling dan Haag dit voo~atel te k~iJgan waa~ ik
biJ aan wa~kbaaoak aan paa~ waken galadan van ook aanaan uit uw afdaling
de o~ganiaatia van oud•~• van va~alaafdan heb gahoo~d dat ziJ juiat
willen dat methadon wo~dt va~at~akt op onda~houdabaaia. Dat wil zaggen
dat ale aan aan haroina va~alaafd ia aan tijd nodig Noat hebban mlaachian
aan paa~ Jaa~ o• in de plaata daarvan •athadon te krijgen ale volat~akta
vazvanging. En dan zou ja kunnen zaggen Ja in hoeverre la dat varalavingabavaatigand. Dat ataat niet vaat op dit ~nt. Nou dat wo~dt door uw
tekat helamaal uitvaaloten, Wij hebban daa• zalf, wij ziJn daa~ zalf ook
nog niet ave~ uitgadacht en a.dat dit zo'n moeilijke •ataria ia waarin
de inzichten talkene in wiJzigen geloof i~ dat het niet va~atandig ia
om daze totale takat in het a..ndemant op te na..n en aarde~ te zaggen
laten we ona beperken tot dia hela kleine takat en dan kunnen we later
altiJd nog tot nada~• concratiaaring komen.
Da haar Burg•~•·
Ik wilde haal graag even reageren. Allareerat even het punt van bijzondar
gericht op de jongeren, hat ia ook aan b~~and gagavan dat het alcohol•
miabruik onder jongaren in da laatata tiJd in atarka mate toenaamt vandaar
daze toevoeging. Ale aan tegenvooratel van da kant van de tafel komt an
zegt dat zou voor ona wegkunnen dank ik niet dat dan Haag daar erg
vaal problemen ••• heeft. Voor de ~••t heeft u het gehad over da aoft
en de hard d~uga, mat n... ova~ de aoft druga en daarbiJ aangetekend
dat de~ wal in tevanatelling ia ~at het beleid wet ia gevoerd. Aan de
andere lan~ hebban we hat uiteindeliJk allaan •aar over aan baatrijding
d•v landelijk galijkluidende goede voorlichting an veliJkluidand ataet
dat op hat punt van da co8rdinatia, ..ar uitaraa~ niet op het punt dat
da voorlichting gelijk inhoudeliJk maat ziJn tav zowel aoft ala ha~d drut•
dat lijkt mij vrij duidelijk. Voor da raat wil ik opmerken dat wa ona
wat betreft hat aapact van da varAlaafdanbaveatiging in erg goed gezelachap maandan doordat in da linke~kola. biJ patina 31 biJ da overwegingen
dua da zin staat ayatamatiacha varat~ekking van varvangende middelen
bavaa,igt het varalevingapatroon an dient niet plaata ta vinden. Dua ik
zou toch haal g~aag daze kwaatia nag aena avantjee overwogen willen zien
Mevrouw da Jong.
Ik wil namene de afdeling Zandvoort hat aarsta gadaalte van hat a..ndamant
van de kamercan~rala dan Haag e~g graag onderataunen. Wat ia namelijk
hat oaval,miJnhaar heeft het nat al gezegd, hat misbruik door jongaren
ook op apartterreinen neemt ontzettand toa an ik geloof dat hat aan
preventieve werking kan hebban wannaar J• toch ontzetten vaal aandacht
juiat richt op da Jongeren.
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Wan\ dia wo~dan aiga11Jk toch v~iJ klakkaloaa en in toen...nde
••t
alcohol gaconf~ontae~d an ik denk dat J• daa~maa op latara laaftijd
voorkomt dat da manaan acht ~•ralaafd raken aan alcohol. Ik zou
willen vragen dat gedeelte toch in olk gevel te handhaven.
Da heer Swart.
Het ia aan keratboa.aMandemant •at goede dingen en alachta dingen. Ik
zal hier allaan ingaan op de slechte dingen. Ik dank da~ de tijd niet
toalaat cm dit gedetailleerd te bespraken. Dat ia jammer. Ik dank dat
het onderscheid wat gameakt wordt tueaan alcohol niebruik en gabruik
van aoft en hard druga dat dat aan uiterat ongelukkig ondarache!d ia.
Ik dank dat wiJ misbruik van alcohol en soft druga op aan lijn moaten
stallen an gabruik van hard drugs of van all•aaal misbruik of van allemaal
gebruik, maar het ondarachaid wat nou wordt gemaakt kan gaan zinnig mana
vardadigen. Dan landelijk galijkluidende voorlichting. Ik dank dat ar
ook op dit gebied en •iaachian wal Juist op dit gebied behoefte kan zijn
om een ondaracheid te •aken tuaeen de voorlichting dia op het pla•taland wordt gagaven en de voorlichting in de etadan. En ik bagriJp ook
niet weerom dat dan alleMaal geuniformeard maat worden. Dan maatachappeliJke diacuaaia ia op dit stuk gawenat. Ja mijnheer de voo~zitter dat
ia da grote rata om over allerlei punten maatachappelijka diacueeiee
te voeren. Jk denk dat wij ale VVD hier vawoon etelling aoeten neaen en
allerlei diacuaaiaa dat kunnen wij gevoegliJk wel aan de manaan zalf
overlaten.
De haar Desa.
In het amandamant van dan Haag zitten zonde~eer voede .......•••••
alemanten dat ia het punt ook niet. Mevrouw Caapaijne heeft dat dacht ik
ook goed aangeduid, maar ar zitten teveel ongenuanceerdheden in het
a ..ndamant. Soft an hard druoa kun ja niat op een hoop gooien. Het ia
met name voor het overheldebeleid van belang dat juist a-dat de beperkte
Middelen en da beperkts .. nkracht ia en Juiat de ria6co•a ven hard druva
voor samenleving en individu zo groot zijn dat absolute prioriteit wordt
gagavan aan da baatrijding van hard druga. In de tweede plaats landelijk
galijkluidende goede voorlichting ia ook een moeilijk hanteerbaar
begrip omdat da voorlichting op achalen endara zal moeten zijn dan
bijvoorbeeld de voo ~lichting aan etnische minderhaan waar het gab~uik
van druga aanzienliJk ia toegenomen. Die voorlichting zul je gadifferantiaa%d moaten voeren. Dok afwijzing van ayatamatiacha varstrekking van
varvangende middelen ia wat ongenuanceerd omdat da mogelijkheid van
methadonvaratrekking ar maat zijn Juiat ook waar om da riaico'a var-

-

Band

7

Blad t3t
bondttn aan het teb~ik v., drugs voor individu en ••enleving te vaaminderen dat ataat hier alleaaml wat te ongenuanceerd. Ik moet ee~lijk
haidahalve toagaven dat dia laatets zinsnede wel in de toelichtende
kolom biJ het verkiezingsprogramma ~it, maa~ ik mark op in een oor•
apronkelijk ontwerp zoala dat in aarsta instantie wee geaehrevan daar
met nadruk werd geeproken over de vezvanoenda middelen aoala herGine.
En niet door methadon, dat ia waarschijnlijk om radaktionele redenen
weggevallen. Alle samenvattende en ook overwegende dat ik op het aaenda•
mant van de kamercentrale dan Haao daar gaan nubaaandemant ken indianen.
Het zou mogelijk ziJn den Hang daardoor aanvaardboer ~• aaken, mftar dia
mogelijkheid baatnat nu niet. Ik 2ou toch de voorkeur willen Q'f"tan fUtn
het varkiezingaprogramma zoals nu wo~t voorgesteld de coabinatie van
hat programpunt mat da tealichting in de linka~kolom.
Jrc dank dat wa dan Haag dan het bast kunnan helpan door 8086 redaktioneel

te varklaren en nog aana aan kaar met nadruk aan da commisale ta
varzoeken om het in de linkarkolom mee te namen, de positieve punten.
Kan hiJ hat daarmee vinden. 8083 dat is weer de kamarcantrala den Haag.
Mijnhaar Meijaran.
Ik wou toch bezwaar maken tegen dat in da linker kolom opnamen. Ik heb
niets tegen de rsdaktiacommiaeia dia het voor de rachterkolom wat
inkrimpt en naerlagd. Dia linkarkolom ie niat •~andabal en da linker
kolom zou wordan aangapeet aan wat wa raohta aanneMen dus ~aten we het
niet nu erin vaan schuiven dat lijkt mij ten principale onJuiat.
Mevrouw Cappeijne.
Ik ban toavallig ook erg formalietlach en da
formelietische betogen
van de haar Meijaren heb ik altijd ondaeschravan, maar ik t•loof dat
in dit geval het algemene principe in de rechterkolom gehandhaafd blijft
an ook moet blijvan maa~ dat ter toelichting aan aantal positieve punten
uit den Haag an dia hebben we nu al gan~d dat daar toch be•t ~l
dingen in zitten waar we het ••• eens kunnen zijn dat die bij wijze van
toelichting in de linker kolom worden opgenomen. Als de heer Meijaren
zegt nee ik wens dat niat ale oploeaing dan batekent het dan dat het
amandament dan Haag of Moet worden ingatrokken dat kan formeel gebeuren.
Dan heeft de radaktiacommiaeia de vrijheid toch dia punten mee ta neMen
in de linker kolom of het wordt in stemming gebracht en dan moaten
wij onlsnga dat ar goede punten in2:ittan toch zeggen ja ontraden.
tk geloof dat het voor da mataria zelf toch niat de aaeat evenwichtige
oploaaing ia.

••••te
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De redaktieco"missie heeft naar aijn ....k alla v~ijhaid om ter toalichting ven wat er rechte stamt de maaat Qareda ~awoordingan te kiezen,
•~ar ik zou alleen bszwaa~ hebben 4ls de vargadering daartoa enigerlei
intentieverklaring van besluit uit r.ou spreken. Ik heb alle vrede aat
wat de redaktiecamminaie daarvan zal maken.
8081 kamarcantrnla den Haag ontraden.
De heer Burgers.
Eigenlijk in feite hetzelfde ale bij het vorige wnt i~ al verteld heb.
Hetgeen in de rachterkolom zou komen te staan over het onderwarp ie
uitermate beperkt en spreekt alleen over het begrip euthanneia ale
%Odan!g. Gaat niet in op gedachte aktieve en pBaeieva euthanaeie. In
dat kader dus els amendement. In dat kader graag uw aandacht.
Mevrouw Cappaijna.
Ik geloo' dat de radenering dia nu ia opgehangen helemaal niet klopt.
Het amendement van dan Haag is dan kennelijk endeJ:>s bodoald dan het geformuleerd ia, maar het is aan beperking van wat ar in de voorgastelde
tekst staat. Zowel een beperking in de reikwijdte ale ook dat er aan
aktiviteitan mnat gebeuren. Zorgvuldige studie naar de mowelijkheden
en een brade maatschappeliJke diacuaaia over de wan•elijkheden om de
••n• voor zich te laten bealieaen tav paas!ova on aktieve euthanasie.
Hiet staat in het conceptprogramma vsr;rui•ing van de raagalijkhaden
om tot verantwoorde euthmnNaie ta komen. naar alaat zow~ paaaisve ale
ektieve op op baaia van zo~gvuldige e1Udiea. In hat e-.nd8Ment dan Haat
staat bij daze studie Naat avenaana de rol van da aedicuu worden betrok•
ken. Het emanà-nt den Haag auggerear• dat we nog hel~m~aal met de
studie Moet•n baginnen en dat lijkt mij een beetje gek. Ale ja nou nat
ala pa•tij aan uitstekend rapport hebt van een partijoommiaei• det ale
een goede baeie ken dienen o• in het parlament te gaan ..awe~ken aan
de tot etandkoming van aan nieuwe wetg•ving. Laten we elkaar toch
gewoon tot de feiten bepalen. Ale wij over dit punt oen brede maatechaPpalijke diecuaaie gaan ontlokkan den bon J• wal een Je"r of ti•n bezit•
Dat willan we 11flt dia cont:ept tekat niet. We willen nu dat ar gewerkt
;aat worden aan een goede regeling. Dus het mmandeaant d$n Haag om het
nu maar haal duidelijk ta ze;g•n wil eerst nog eens eindeloos etuderen
en de zaak vertragen. Dat lijkt mij politiek gewoon geen goede zaak.
De heer Burgers.
Ik denk niet dat het gaat om een kweetie van eindeloos vortragen enz.
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He' advi•a wat gageven ia doa~ de comalaaie op dit stuk daarin wordt
vermeld dat ar al een atudla gaande la dat ia bekend, dat ia een oe1even.
Waar. het on:s: om ga~t ia dat er aan si tuart•ia van bastuderen komt in de
volle breedte c:tus niet een apacifiak etendpunt van de VVD els zodanig
wat de bodoalin9 ia .. .Oeze partiJ partici.paert in aan 3'tudie over het
onderwerp ~alf. Hat onderwa~p is erg belangrijk, vandaft~ dat )et
voontal don Haag hiel:' an daar ~W•t n•ancsringen aanbrengt, wat begrippen
die dan in het voontal van het hoofdb6latuu.- uiteindeliJk vriJ ruim
oevoerd naar vor~n komen.
Mijnhae%' Swart.
Die atvdie deer ia al genoag over gezegd, •~ar die brede maatachappalljke diacuas!a daar zou ik wee~ wi~len herhalen ale manaan willen
diecuasioren kan dat natuurliJk altijd, maar dat hueve11 we ols VVD
toch niet op elk punt aan te ~wanynlen. llovendian en dat vind ik vual
balanq.rijkar wurdt hi~: opnieuw ter discuesis g~steld de wenselijkheid
om de mens voor zich te latten bsslisaen. Mijnheer de voorzitter daarover hebben we in het liberaal manifest aan haal duidelijke principiele
uitapreek qed~~n. Dia w•naulijkhaid da3r zijn wij al~ VVD zondermeer
voor, daar hooft wut ons betreft niet l'ltOCJr ovsr gadiacusaieerd te
worden en dan geet het inderduud urn hst invullon van aan regeling en
daar is ons VBrkie%ingepro9ramme heel duidolijk ovsr.
WiJ blengan nu 1088 in stemming. Oranje voor, tegen. Groen voor, togen.
Gaal voor. tegen. Ver•tarpen. 80S6e Dordr.cht aanbevolen. 8089 Amsterdam
dat wordt ontraden.

De Jong, AMsterdaM.
Zoele u ziet ia dit amendement bedo~ld els aen aanvulling en een
ondersteuning van het oorapronkelijka. Het ie niet iets dat •r tegenin
gaat. WiJ willen waerachuw• tc;;en een aanwewen van minder atnnge wetenechapptalijke c~:iteria voorzover d• ave~:naid zich biiiDOait
de beoordeling van de kwaliteit van therapieën. Ik dank daarbiJ aan de niet
onbelangrijke f'inaneiele koneekwentiee die eNit voort zoudan kunnan
ka.an wanneer men alternatieve genesewijze waar geen bahnorlijka kritaria
op warden toe~epaat zou toelaten tot nat zieken~onde en endare verzekerinten• Dasr gin9. het ons voornamelijk om.

••t

,..vnuw.
Ik vind het e•n heel gevaerlijk aau~ndeMent namelijk, omdat het namelijk
zo ia dat over da alternatieve iOneeswijze nog veel ta w~inig b~kend
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wat de positieve reault.ten betreft, Het zijn meestal de knauajea van een
reguliere geneeswijze en het is nov veel te vroeg op basis van wetanechappelij~~eresultsten ean oordeel te dQen.
Mevrouw Cappeijna.
lk dalt;ee~ het antkoord

~~n

de heer Dsea.

MiJnheer de ~~orzitt~r altarn~ticve genucswijza zijn cp dit momsnt aan
meet•chappelijke ~aaliteit, Er wordt door tienduizenden. honderdduizenden
menaan in cns land gabruik van g.-aakt en ik dacht dat wa uls liberalen
ale uitgangspunt moaten kiezen dat daar waar ••neen op baaie van eigen
vriJheid en eigen varar.twoo~daliJkh•id vinden dat za baat kunnen hebban
bij altern~tieve geneeswiJaa dat wij ela zodanig aan beleid dat garicht
ia op verruiming voer de mog•lijkhadan ven mltarnatieve geneaa~ijze
in algemene zin Moeter: cmd•rste\olr.an. ln de ttJ.:sede plaats zou ik willen
zeggen det richt zith mat n$me tot het smenclcment d$t een bc~ordeling
van alternetieva genc*awijze volgens dezelfde m~at3tcven want zo luidt
het a•endement ven Amsterdam volgene dea~lfde maatstaven als de reguliere geneeekunde da~ dst mij niet ~og~lijk lijkt en det àat emn rem
zet op een mttçeliJk wmt meer tolaJ:antt~ cr:twikkelir.g. Wanneer we kijken
neer de beoordeling van de westerse çenee~~ijze dan apalan eltijd clria
punten aan .rol de 1l'!et:kzeemheid van da methcHii~tk, de schmdalij kheid en
de raproduceerbserheid. Dat ia de westerse wetenschapabeoefeninç.
Maar blJ altern~tieve geneeswijze gaat het er r.u juist-om dat vanuit
endere lever.abaa~houwing en ven ande~e wetonachapebeoefeningen bepaalde
pattenten vertrouwen htibben in die alturnat.iavu geneeswijze. Daa.rom geloof
ik dat de teke·~ van de commissie een on.avooroordeeld onderzoek dat dat
de beate takat ie o~dat dia niet bij voorbaat al die belemmering van
de weeterse methodaa nplaçt.
Ik lcc:m nu een GQfJ9 atemllir.g. Cxanja voor, tegen. Groen vuor, tagan.

Geel voo~. ta~en. Ve~worpan. 0089 nieuw punt gaçn bezwaar. niemand het
woord. 80&9b afdaling &o1:kura. I.)Va.-genoman. 80Sl afdaling Miàdalbu::g aan
bevolen wie h•t wuord.
Mevrouw Cappaijna.
U wmet ar natuurlijk w•l bij danken dat ala de decentraliasti& en dat
Moet u acht aerieue naMen het kan nu nag nat wel in dit verkiezingaprograMma • maar al a in de ko~~tende viat: jaar decentralisatie ~~•rkelij k
wordt toeg6puut dan aullen dit ecc.d; aanbii<V&lingillln r1iot mcua.r kunm.m plaats
vindan want de vonEbeelJen 6i6 in hot n~endsment worclan ganoamd zijn

toevallig net wel ellemael ektiviteit•n op plaataalijk vlek. Dus dit i•
aeht wel de laetate keer dat u dit kon doen.
1093.2 wordt ook aanbevolen. Overgenomen. 1094a.afdaling Groningen. Ontraden.
Mijnheer Jr.ger.

Ja mijnhecx- da voor:ti.tter ik "JJ.l niet

namim&

da sf::.lclin;; Gronin{;t:n

cpreken, ml.liir wtJl ..:lm i:.;:•ch h11t amendoment te ondersteunen naraA ds

partijcommissie apart en recreatie. K•t komt ook in onaa stukken voor.
U tnnt hieu:bij niet denkan a.nn aan wolkenkt:abluu:- van twaalf vex-diapingen
waarin dit zou ~oe~n worü~ gehuievest. Hat zal acht niut zoveel gelè koeten
het is R~er hat or.ûarbrengan biJ aan van de ••diathe facultsiten bij
de univar ed. tei ten. Ik zeg u t.i~trLJ.j ti&~t het on tbrlilkan van een ·1oede &oJ:g
voor de aportga~on~h~id aan ven ~• g~aat~te feilfin in d~ •Fortbeoefaning
ie op di.t wnomeni;., Ik ~C\.1 tJrVt.Jor zijn dct dit. Slllll"ldement wel 'k'crdt aanvencman.

De heer t<.s1s.
Mevrouw Ceppuijne., de:

ccm1ise!.~

is er nit::t voor.

De heer V.ee.
Het: onde~Jerp ili eer. zeek wee:.; wij zelf al jcren vc•or gepleit hebben.

Het ia onk zel fr. gelr.,af il-: cl :ri ncend noodzekttl..ij k, maar ·de aport\•lex·e.ld
die krijgt tie beec:hik.king jaE:Jrlijke over m6tu: dan een ar:ilJarû quldon,
atel t heer td.gun px·iori i.ai ten ouk etir. O::&sk waE~r wij z.el f al tij cl op eand~inten

en ik dacht eerdar det wij het moçat.on hebben van meer biJ de
apartfederatie van vervulling ven dazo zak•n den dat wij nu die plicht
biJ de overheid leggen.
Gaan we etenmnen. 8094 ont.rfädan. Oranj.- voor, tagan. Groen vocu:-, tegen.

Geel voor, t•gen. On·ii:tadwn. auç;·r•Htia~laa dat wo.:dt aQnbevolen.
1099 Kleaswsal •anbevolen. &09; niau~ punt •onbevolon. &099b oarats valzin eenbevt~len, twweda volzin untx-adan ivm de f:lnsr.c:d. &Jle kc»maekwent!e••
Wie het woord. Niemand. OranJe voor, teven. Groen voor, teven. Gael
voor, t.gen. Varwoxpen. 8QP9c Maarheeze aantevolen. 8D99d HarderwiJk
antrecten. tleanj• voor, teven. G•o•n voor, t&~\iiil"• Geul voor, ti".lgon.
Verworpen. 8810t Ameterdem ont%aden.
Houterman kanHarcentrale AtNiitar(.iom.
Aangezien het CQrHjJ':ll& Z•Jjui1at 130::t3

r;UJnl•~tu:·

Z llt'lt amar.csmew.t

h~art ëJIIiHJt:-
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dacht !k dat ook ona mMandeaent zeer redelijk was. Aangazien dat
de achtergrand ~ok bij amateur kunatbaoafsnaa~ enigaz!na maat sprake
zijn van een redslijk profijtbeginsel en dst w!J da wildgroei dia is
ontataen !n de vormen ven gratis recreatie ook enigrudna zoudan ~~illan
~eperken dmv dit amnndement en dat ligt in dazelfdo liJn ula 8093
I waar we wal positiof teg~nover habb~~ geat~an.

no~n

Mevrouw C~ppeijne.
Als ik d~~~ even op mog

antw~ordnn.

tk dank dat ar aan groot misvaratand

la. Dat is weatachij nl.iJk opge,."ekt dool: de

30rs~u·onkelij ku

bad:::u1ling

van kun~t en racroatie ondor aan hoofdatYk te brengen ~n dat b%engt
dan de verwarri~g dat kun:.tbaoefcninQ ook amateur!atischo kun~t
beoefanlng rttertt!!fttle ~ou zijn. \4elnu 7.0 zi•n t,dj dat beleidemstig niet.
Het kan x!jn ~at h•t rftereatia o~levert v,or d~ am~teuri~tischs kunstbeoefenaar. ·~~~ z~ ~-n~daren w~ ~et niet. Wij willen b~vo~deren van
de a~etauristi3ehe kun~tbeo~fani~g uit ~en oogpu~t van kun~tbeoaleninQ
en niet van recrcati~. Natuurlijk zullen die amateurs daar b•paalde kosten
of ik mo•t zagQan onkostan zalf voor makon. Dijvoorbeeld door het
eaneohaffen v~n een instru~ant etc. Dit a~andeasnt houdt daar helc~asl
gun l'ekaning ~••, in dus op !!lan Vf).ltJtX"11'<t vt~rkearde gedaehtc gebartaard
en daaS'am gt~laof ik dat dit ?:l!1~1!tr is l'll'ft hat !JI!~"oon ta verwerp11n.
Het blijft dus ~nt~~den door de ~ommiasia. 8101 in stemming. O~anje voor.
tegeft. Groen voor, tB9en. Gaml voor, tagon. V•rworpan. -e102 Bruesal ia
••nbavolan.
De heer Sw.os:rt.

Ik hoop dat daze va~9adering zich wal zaalieea~t dat e: maar two• landan
zijn in da warald waar het nadarlanda aan of1iciale ~aal ia. Dat aan
d..z-van Dalgia isa an dat de andaze daarvan zuid atz-ika is. En dat wo
hiar~~ee dus impliciet llok lihtn :rtandpu~\t innem;:sn ovs.r nat eul tu:reol
bel•id tav zuid ~trika.
Cappeijna.
Nou ik vind dat aan konaekwentia die ik met open ogen aanvaard on zowel
aijn collega Bolkaatain ale ik bij oen debat ovlillr intel'natiot1ale
culturele betr~kkingan habban altijd al3 ••=ate prioriteit in ean raak•
v•n l•nden waar het naderlande bevorderd moet wordan sla eez-ata prioriteit gaaegd die landen waar naderlande nog gaapraken wordt. Ook sla
official a ·taal. En i!t hub o:r paranonlijk ':}eon enkultt beo:\!laru· tGtgcm dat
dat ook in zuid afrik~ gobeurt.
Mev~auw
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Dan br.eng ik nu in stemming 8102. Wie is voor het wo~dt aanbevolen.
OranJe voor, tegen. Groon voor, tegen. Geel voor, togen. Aangenomen.
8105 d11t is van :Ja :"3:1"del.i.r,g Lisse dat wo~~dt o,.,t:r:aden. Wia het woord.
Stemming. Or3nje v~or. tegen. Groen voor, te~en. Gaal voor, te~~~.
Verworpen. 8107 van do afdeling Lochem dat wordt ~!!nbev':tlen.

Mevrouw ds Jon;.
Ik wil gr3ay ~•n de commissie vrsgen ~~t de zin is van 8106 ~onls het
in het pro;r~mm3 staat e~n museuRwet wordt ingediend. Kunt u mij dat
uitleggen, want t~els hst hier staat zsg ik of hst mo~t ~eschrept
warden ~f hst maat aan t~egcvoegd w~~den wat ds VVO graag in die museumwet geregeld wil zian.
Msvrouw Cappaijna.
Wij hebben bij dtt behandfiJJ.ing v ëln dtt musett.tlftn·"tl! .,y at...;e'!r j.l!l:rfH1 gnled•n
bij mnnds v~n ~svr~u~ Ginja3~a do 9edae~te ~e~pperd det ~et muaeu~~ilaid
apart in aan wat garsgald maat worden. Op dit ~um~nt !~ ur een verbreding
ven de wo·igaving an l:eg'i man op .1llarlai punton dat onde~delan van oe
CRMbelaid ingab~acht moete~ wQrden in da kadarwst al~amene kade~~at
epecifiek lf49lt.ijn di:~ min of nuer ol'l'l:no~r~l'Jen 1·ntrd :ln wner -tsn ander
aMendement. 3p dat algemana 3tzavan ~m d~t C~Mbnl9id en ands~• dalen
van apecitiak welzijnebaleid in aan wetja onder te brengan kan je natuurlijk heel beat asn !.litzandering maken. ':Jij V<)n<:Jen an vinden alt 2e kamertraktie in ieder gaval dat hat zinvol is om ••~ regelin7 ta ontwer~c~
mbt d• musea waar het nu nogal aan grote vsr&cheidsnheicl ia van ver·
achillenda avarhedan dia voer vel'achillende musea verantwoordelijk
zijn. Aan de ene kant is het een provinciaal museum en ean rijksmuseu•
en een gemeentelijk ~usau~. Wij vinden clat dat in oen wet moet ~orden
onder;ebr•cht. Ik geef toe det da 1·sgal is vet beknopt.

d•t da bedo•ling
geb:?:aeht.

d~idelijk

maa~

ik denk

ia. Het beleid van de muaea in een wet cnder-

Ste.-in;. Nea. DQt ga ik nGQE 8107 afdeling Leehem det wordt ~anbevolen.
Aanbevolsn. Tot ~lot lt08e nieuw punt van Son en Breughel dct wordt eonbevalen.
Mevrouw de Jong.
U zegt u gaat ermae akkoord dat men zegt auteurs, b•echsrming ven auteurarechten mo•ten verbeterd ~orden. Deervoor ia naar mijn maning een
wijziving noodzekelijk 11an cla •utcurswrJt. nua ik denk dr:t je cl~t ge\l·otm

ook •oet nengaven.
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Nee dat ia niet het geval. Het grootets struikelblok ie het aannemen
van een verdrag en dnt in wer~ing stollen. Er ie een verdrag over
uuteursrachten en r'.st is ol Jnrenlang vce;tgeateld, zt:lfs nog in do tijd
dat ik dat ale keuzevak omdat hot ~o'n kloin keuzevak w~s bestuduexd
heb on Nederland heeft dat verdrag in al die Jaran niet onderschreven.
Het wordt tijd dat Nedarl~nd de inteznati~nule vard~agen dnarover gaat
aanveerdan on dat heeft auteurszacht wordt hier in algemene zin gebzuikt
dus niet alleen achrijvare on au~ou~e, maar het gent ook o~ componiatan
on denr zijn biJ butrokken clo ruchten of LOQO~cgcl n~bu:ig on dat zijn
de rechten van do uitvcoranJon bij allerlei kunatuitocfeningsn. Dat is
een huel inyal-11S.kkelda pzutJloam on di!Qr zul eon oplossing voor gov•Jnden
moeten worden. Caret dut vu~dxag aannarnon en varvelgene uitHerkan in dia
notionals watguving an dan bijvoorbeeld oa~ nogoanu aan lsonrocht voor
auteuro uannemsn. Haa~ halnGc ia dut nag niet opgono~en in het programme
maar dot l~un t u u:.: et.m la~ u tj o b:.. j denl;;tm.
Niemand wenst utemming. Dan dank ik u allen sn zeer 2e~e~ movrau~ CappaiJne
en de haar ZoutendiJk voor de gm-J&ldige hulp aan de voorzitter en u voor
de pretti 'Ja wij zo \1oaz:up W&:J hebbon 9edicussiearè.
Damaa ne he:.:un de VOC4:'treffe.lijh.c IJij.;;:ll \:d;JrDp he·t hoofdetuk

a

is afge-

werkt biedt ane enige ruirntu in de tijd en kunnen wij komen tot de

nfwerking

ho~Jp

Toch 3Z5b \'lt.ier

c:ent:rale

;;.1( vgn hoofdetuk 3 en táj beginnen de1arbij !Jij 324a.
t-tt::

het r:vor ht.:blmn. Dat io eon ûne:H..iei:Wrrl:. vnn ,;t;: undcr-

bcllena~roek

en ik .;rou u willen

Z~;i~gun

da

,:;nr.l;ni~asii!j

he«f't l'Htt

ontroden.
Y.amercsntrale Lctidrm vd Boa.
De

heeft gezegd dat datgene wat o1.• atGat in de tel:at veel
ie den wet de bollenetzeek voo%etGlt. Ik bun dat helemaal niet

commis~ie

ruime~

met de comr>liea.ia sens

uW~da i;

in de \;HI·t allaan

'~iip~ailt

\.Ja::dt ovar

inzageracht en niet uva.r: r~Jchi; up and~u·e %akGn zoals bij voorb!lald het
doen wijzigen van ge~avens. Jat la wal aan zaak die in de p~rsJ~ns
ragist~atia bij wet ger~gelJ zal moeten wodden an do3roM zou ik graag
het amandament bollanetreah. willen aanbeval•n•

Korthals Altes.
Het problsam ie dat ~la u ep.r:eakt over peroaons~egietretia de measts
meneen ;tullen denken dat het dan gaat om ean overheidspez·aoons•sgiatratie
zoals een betvrJlk.i.ngs.c-agia:;tir);;;' \lï-:- iats ds.cg.,;lijkCi. :J.ij beLLl13liln in ::rns
verhaal dat elku xe~istratiB die pl~ats vindt ook do~r instollingun
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bui$an de ovazhaid om dat da~ oij dw wat garegeld maat worden dat ju
daarvan imuage habt an uita.~:aa.l'd dat zou a•n mooia aanvulling zijn g•waaet
maa.l' dia ia helaaa •1iat t.ar taf al het zac.:.,' om varbetilriilÇJ te vragen.
Dat is s.a: niet. wa"t haat balangxijke punt ia dat wij vindan dat net zich
ook MQat uitatrekken door registra,iaa dia door banken, cradimtinstullingan n;,eont 1.1 1'ftaar op plaats vinden.
Handhaaft l..aidsn. Jan stem~aan wij ovaJ: J~5b 0.1:anja vaoJ:, tegun- liroen
voor, tagan. ~aal voa~, teyan.Va.l'woxp•n• JZ6 van de afdaling Leiden.
Da c;.o~~miseia haaft gaan bezwaar.
MiJnheer i1iJexan.
BiJ sen vo~ig~ ~•lsganhaid hebben wij ouk cia achteganoot of echt~~nota
ia•g•vce.rti •n ~ .zult dua beQrijp!ln da·t het ons ec:an o,ymp~A·t.:lillk a;Aencie ...
ructn·t lijkt.. iie·t zal aak
JJataaïlbaG.;.r; zijn, 1naa" ik v.raag HUil ·l;och af
of ha~ uitvuu~bsar is d•t ~~ v~o~ da ~~t gaan enkel var~chil auu zijn.
Ik weet niet hoe hat p~a~i~a Gtaat met het mued~&a~hap •n het vada~schap
maar ik dacht dat dat toen een ba~waar zou kunnen zijn om vao~ d• wat
geen enkal ~•r~chil te maken tussen mar. an vrouw. Ik ben niat z~ a.rg
biJbelvast, uuut:t il< dacht ua·~ 11r ergerlil ataet ale da nuat·u:t gsachcap•n ia
aan en v;tauw schi~tp h.LJ han an hij %119 dat het goad wtlG• Î1•a·t die laatste
concluaia ban ik het hslem$41 aans. Hij zag dat het g~ad waa rnan Qn v~ouw
en voor de ~•t zal op ~•n punt t•nminsta aan biologisch cndarschsid
moaten blijven.

••el

Mijnheer de '"oo.r.a:itter wiJ hebb•n een uur galeden aangenomen amendement
8013 en tiaax:in zijn man en v.:rouw aen elkaax- ge.lij k gestald dus we
kunnen 6.1' niet ondau:uJ.t om dat nu weer te doen.
Het gaat om de contekat. We habb•n het hier ovar aan aantal verhalon in
het huwelijksrecht, het huwulijksve~mogensrecht ecl. llaa~ slaat 326 op
in dit hoofdstuk. ~n dan kun je ha* wal iadare kaar waar in zijn algemeenheid ~•tten, maar we hebben het hia~ haal bewust toegsapitot op dut
huwalijkav&rmo~anracht. Als u hier zat in zijn algemeenheid dat er glian
verschil me~r meg zijn tusse~ man on vrouw dat ia ulleruaal prima.
Of dat ook allemaal in aan kaar wordt doorgevoerd in da sociale verzeke•i~gsw$tgeving dat wast ik niet. we hebben nu een aantal uitsp~akan
daarover ~edaen in hun eigen cuntak&t ook over de balaatingwutgeving,
ook in de eigen contekst. En daa~om raad ik u af om J26 nu u~t h•t
va.rb&nd ts .rukken wäs.:.;in staat an hut tai latan .aoaJ.s hut is.
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sr.'v~~~tH!~

u pl"i.rwlir.c r.t:aJrortie.,. c·P

f!o~

v.tnd ik ui te.r:rnnte l.:wbl!Jk.
tk denk det ne::-gcnn le nnngf"!~ctvr.n uanrcm da-t noe nitrt z~..u neeten u;xtlrJn
~nngnnamen. t:n !.k vind eerlijh gu.::agc' att.n bO.t\tmrenda kamt vsn moechu:·-

Nen den

eehap en vmier.etchup dat w"rclt r~on our;h•x::::chap .tou ik :u~ggan, Maur ik zou
weleewu•1 et~nr.rete bezwaren \villen ho:ccn. Hot liJ kt miJ in zijn alQ&l:ïUiflllhtdd unn r.:om1 u:..-~ij:3li[!Dpurd; ge lij l~hr:;L1 v :J :,:: èe \·C't.

Je kunt ;.odora kcar JJl!.1 egr, emenclament indienen dat
nlrat wna~PP hot punt ia gobaaeuxd. HQt ie ~an punt
1

nla·t UtJ
ov~~

het

hot

Ollcisrt.J6U.·p

huwalijk~

ventnt;nsnsr.echt riot ~-ll ~26 en Jo kunt -.Jel biJ elk punt zowgon ik wil
rh"t mm'l tm v;:-mn·.l gt.:lij~ z:!jn clat ie p:~ima, däwr heb if' gr!l!il bo;o.tJ:ca:r togen
mF-~r ~nlrt !):=t clro d!.t:cuor:ic z.cgilfln \W ~;il!u.· hou ~~-'.; r.u b:!.J het LmJc;r.w~rp \!'tttttr.nve~~ ~·u ::rrd::~o~r: r:n nt:on lt>h!on i!! ~:H t vcrbnnd r:ie't '-'iil<<.
flit!.jnheer d!!

voc:r.:5tt~r

de

Cl"tn'mio~i.~:

heeft !.f' ho•, M'r.tnjo

bc·e~... E;rl;

JC.te:gd

dat ze geen hezt,:nfl!' he aft.
Het tJI'ap~!ç-e vr"n ~r. rU.r.euo~ir. i:.t
verandering v~n r~cninç; kr:r; lr·!~~r

çl~t.

rl5 r- tct

r~eulteten ~r

Nl~

bij (ie eer.n•!nr:.ic.

relf'n tot

Me~q

!k tot o~:.otm-inr, :rverc;t:-t{;r. ~25. ûr::~nJe vtlor, tet;$:n. G:t·.::em VC1w.t 1 t•gen.
Geel voor, tsr.cn. Op.rif'IU\'• \'c:;.:o\"wrpr.r>. 327 •.:mdtli::cerd::rdla· iJe~·tcl:.jk ï'Octd
br~bant n~t1e~cn door de eomminGic.
M!jnhe•r ll'hl·m.

Ik wil graag ver.r.hodi 2en. Oe cotnmiasie

te9enovar

e~n b~etje

ze~t

wa

~tattn

•r br.:st uyr.:pethiak

anders vaEtaald, maar de fineneiele mogelijkheden

%ttUdel'l er niet tee kunl";en loiden dat htat c,l.lemael Qer~liouert~ zet.! kunnan
worden. !'ls re liktic rnu èoëtrnp zij r; ii>l i:OUt!on H: t:t, t nu üannenlt'r: ul a.ou
het ln eer; x:cg~r.i n~sc.~;f.oor~ tv.t·ccht l;or.am èiiJI IA:il U.: ·tcch l<.eltcnQ Wtlten
of men rlt~t .in vic:.: Jr:.:;r al.lor.wcl vor~r o1kmu: b:ij\;t• Pus ik dtH1k (1ç,t
het ert:umt.rt l"'i~;t heleu~c.al terl)cht .:.ou uorècn acmgcve-•;.:lcl .. Ik heb n~C~t
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Ik vind n:.1u ~mn van ·:.it" .1.u:d.iua d.LMIJ.iil1 v.:m des u1~•andenarr'~on d:::.Q wa
nnu aannemca in d..a·c V<.ïrt ov•:-J.rfHl:d.dtàHoga rïlal; meer
mensen

in te

f;111r:'tl!'!1

hr~na~n

.:..:::r::i3nlevnn fm

\-Jtut1"om. ik bt!dr.u'Jl

...
•n ...
i -1 ..J,_,r,
'•..:J
.... ..: ~~....

~eggun

dGox te
>"11"

~- .•

n!~ di~

t ............
··nn
... """'~"" .....

bcg.illi; dtJ

"U

ja

rnca~

hot

uatu·~tul.J

~!1daling l:ou~n

=c~t~n

•z

ncnscn r.azt driu ooJ.ulckig
•• """ r,.,~ ... ,..· ,. ....
'-l<.o '·
··:...~ • -~· .......

Vitu:d·io hua

dut toch waal:

wol tweu %ijn.
kum~un

tHtllH:.mlavun wie

Houw:tnu ..

Ik ~cu g.;:::'Jr;.J indnrd :::i:.d d:.~ l'tue.:::t!t~=j t•riyhc.id wau.i .:le boe~ 1-.t:::.J.:thalw
Al tee hat 1-:.V~J~:: l1,;;,d c;;;·::;.iJ J.n \ ..:.::.ta: ~;:o.-:.~,vn. Lu~j .:..·éhi;;.:vun Qlu.::.·1. ik

ann

\-t~

. .
\,.

:...~

~l

321ft is r.cn n~.Oi.i\-11 punt Vl'.lfl ,:tj; .~r.dr;x-c&Y~nt.ralc:'

De

commis~!e r~~dt ~~e~

aan

~n d~~

nl~t o~k

O<t,,"'"...

... ~ c( _;)Ut

Mijnheer de vncrzitt~r ik ~~nk dat er i~ 32Ba w~l nog CQn lelamant
genoemd is wat in 338c niet ~enoemd i& ~at ie n&mclijk d6 duuz ~u•1 het
ontbandel"l t,uwelijk.
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Dat zou kunnen, maar in veel gevellen ia het zo dat tla duuz: van het huweliJk Mede W04c.lt bainvlccc dt: ch.au: wauJ:op dis vurzo.r\jinQeplic;ht no;
110et haatoar. • Wdnt hCtw lanl.Jru: een Vlln de twue J;"a:t.·tntu:s l&at ik hEit nu
zo neutrc,tl nq:;elij k Ld. tdx:ukl<t.n :ian het ~•beicla;p.rttt:.4i.Ui ont tl:t.~kkan ie
veweeat dt:a tD langer zal tJok .,.. oer dt peu. iodr: ziJn \itill4irt &Jan ~liatantatia

moet worden batoald.
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Aan da

kant la hat zo dat bij aan ko~t huwelijk •••~ wal klaina
kinda~an hat ook walaana zo zou kunnen zijn dat die duur van hat
huweliJk heleMaal niet van invloed moet zijn, aaar da duur dia da opvoeding nog ve~gt an dat dat een bepalende faktor ia voor da alimentatie.
En daeroa dacht ik dat de criteria van l38c in varatandtoa handen van de
rechterlijke •acht tot de Juiate reaultatan zoudan lalden.
anda~a

Daar koat nog bij dat da criteria oano..d in 338c het critariua ia wat
we in het liberaal aanifaat hebben aanganoMen an 328a niat.
Mijnheer da voorzitter ar ia nog aan bezwaar tagan 328a. Het zou na•aliJk
nodalooa kunnen laldan tot het lanoa rakkan van procadurae en dat ia
het laatata wat we .aatan habban.
Wa vaan 331c in ata..ing brengen, dat ia aanbevolen. OranJe voor pa~don.
Ala dat wordt aanganoaan dan ia 321a vervallen. 331c oranje voor, tagan.
Groen voor, tagan. Gaal voor, tegen. Aangano•an. Dan taan wa naar 329
van da afdaling A•atardam dat ia door de coaaiaaia ale verandaring
ontraden, ale nieuw punt gaan bezwaar.
Even hat punt waarom ale aanvulling. Wij zoudan hat niet leuk vinden
ala hat oude 329 daardoor da •iet inging. Dua kan Amsterdam ar zich ••e
Vernigan dat hat oude 329 blijft etaan an dat we ametardam ale 329a
opnamen.
Dan gaan wij due 329.2 in etaMming brengen. Oranje voor, tegen. Groen
voor, tegen. Gaal voor, tagan. Verworpen. Wij gaan naar 330 mat 2 amandamanten van Dalft an Jjaaalatain, wordt door da cDMMiaaia ontraden
voor wat. Dalft wordt ontraden, tegen JJaaalatain ia gaan bezwaar.
Houw ing.
Ik zou traag aan pleidooi willen houdan voor het aaandaaant Dalft,
namalijk daar waar da ca..iaeie elthane daar waar hat ...nd ..ant door
hat congrae ia eanoanoaan dat er aan aoort...nt van getrapte ..arde~
jarighaid ia zou ik •• ook dondara goed kunnen vooratallen o•dat a~ op
dit •o•ent wordt oaeprokan van rekening houdend aat da wanaan van da
•indarjarigan zalf en dat dat i~liciet in de va~iga opaarkinvan zit
opgaalo ten.
Ik dacht dat het volkomen voor de hand ligt dat op het ogenblik dat ja
na achtachaiding zoala hat nu al in da wet ia de kinderen vanaf aan

bepaalde laaftijd in alk oeval wo~den gehoord dat dat hia~ ook ale ja
hat niet in het amanda..nt zat dat dat zal gabauran. En wannaar Je dankt
aan kindaren dia nog jonger zijn, waarbij dia wanaan dua moaten wordan
vaintarprataard door de raad van da kindarbaacharmingaautoriteitan
zalf dan vind ik het alvenliJk aan soort MOtie van wantrouwan tegenover
dia raden voor da kinda~baacha~ino dat za daar gaan rekening maa zoudan
houdan blijkbaar ale wij het niet in het amand..ant zetten. Hat ligt
voor mij zo voor de hand, want ja kunt dan wal zavoan dat ar
allaa
an nov wat rekening gehouden aoat wo~an. Dat ligt volledig voor da
hand dat dat gebeuren aoat. Dat ia hat uitgengepunt van de ao..taaia
geweest.

••t

Dan wil Dalft hat eaend...nt graao intrekken.
ljaaalatein.
&aan bezwaar, dat kan wordan ovarganoaan ale u •oat voed vindt dat wa
dat ataanda huweliJk aan beetje in aodarn naderlande probaren OM ta
bakken. Dit zijn de dingen dia ik in da warkuren wal zao •••~ daarbuiten niet.
Vargadering akkoord. Dan gaan wa naar 331 van da afdaling RljawlJk, dat
ia ontraden door de coamlaaia.
Boogaart Rijswijk.
Ik zou vraag aan pleidooi willen houdan voor dit vooratel van Rijswijk.
Hat woord belanghebbande ia naar onze ..nino te rul•. Stond ar nou ~trekt
balenghebbende dan waa het tenminata iata. WiJ pleiten ar dan ook voor
om dit te beperken an juiat omdat het hier om zulke vertrouwelijke an
aoailijka zaken gaat.
Ik dank dat daar waar da VVD oaateld ia op aan atuk beacharaing van da
privacN dit aan van de zaken la dia in lader t•val duidelijk aoat
maken an dua dit amand..ant maat overn ..an.
Ja ala hat direkt balanohabbanda, want ik vind uitaluita~voor da direkt
daarbij betrokkenen. Akkoord. laan bezwaar dat wa Rijawljk overnamen.
Dan ia Rljawijk ovaroano•an van 331. 331a nieuw punt afdaling Son an
Breughal.
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Je avan dit de ~echte~ ~•galt nu al op aanvraag het omgangeracht voor de
ou•ara dat ia al MoeiliJk genoeg an waarnaar ar nu ook nag clai•a van
grootoudara moaten wordan ingewilligd, dat moet ik atallig ontraden.
De conflictaituatiaa zijn met grootoudara op de achtergrond al moeilijk
ganoav. Ale wij ze nu op de voo~gtond gaan plaataan wordt het helamaal
onoploabaa~. Ontraden.
Dat

b~angen

we dan in et...ing. Oranje voor, tegen.

MiJnhaar Naijeran.
Ontraden wat de grootoudara betreft dia worden er dus uitgaachrapt dacht
ik ••t enige apijt in aijn haart Maar de raat wordt dan toch wel
Nee want da raat ia al varageld dat hoeft niet.
Oranje voor, tegen. Groen voor, tagan. Gaal voo%, taean. Vazworpan.
We gaan naar 332 aan van de ondercentrale weetalijk noord brabant, twee
van da comMiaaie juridiacha zaken. Dat wordt voor wat 1 betreft ontraden
ten gunsta van 4133 en voor wat 2 betreft co..iaaia juridiacha zaken
aanbevolen.
Van dar Staal.
Ale ja het ..anda•ant laeat van de comaiaaia juridiacha zaken lijkt dat
vardacht vaal op het door ona ingadiende ••and..ant. Allaan ja Miet
daar dia Mogelijkheid van allaenataanda. Ik zou toch aan de co..iaaie
de vraag eene willen voorlaggen of zij zich in kunnen dankan dat een
ellaanataanda ale aan waduwe of aan gaachaidan ouder of andarzina abeoluut
onmogelijk Maat wordan geacht dat dia ale alla criteria in orde zijn
dan toch niet in aanMerking zou kunnen komen voor aan adoptie. Ik zou
dat toch ..n uitapraak vindan dia ik liever niet voor Mijn rakenint zou
naaan.
Daar kun Ja haal lang over praten, maar ar ziJn richtingen en niet de
aareta, de beate in da kinderpa~chalogia die zaggen dat toch zo'n tweeheid wal van het ella~groatate belang ia. Ik weet niet of wlJ dat nu
zouden moaten regalen. Wij zijn wel voor een uitbreiding en atellan
voor dua de Juridische coaaiaeie ova~ te, naaen. Dat ia het etendpunt van
da coMMiaaia. Ale ja zett richtenoer Maat ziJn het belang ven da kinderen
den ia het aeer da v~••v in hoeve~r• de rachter in ataat •oat worden
geacht deer van teval tot geval een warkaliJk ••~iaua oordeal over te
hebben wannaar ja kindaren gaat plaataan in tabroken geain of in een
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niet baataand hebband gezin. Het gaat heel ver, de commissie ia daar
niet aan toa en zegt da juridische commissie heeft dit overwogen en dat
raden wij aan. Daar maat aan keuze tuasan gemaakt worden.
MiJnhaar de voorzitter ik geloof dat het niet juist ia om wanneer het
gaat om adoptie van kinderen door allaanstaanden daze mateen te plaataan
in het licht van het vabrokan gezin. Ik geloof dat het voor kinderen
altijd slacht ia als zij bij aan ouder komen doordat een gezin breekt.
Maar het ie ook niet za dat kinderen altijd gelukkig zijn als za bij
2 oudara zijn. Dat ia aan heel andere zaak. Maar ala aan allaenetaande
dia het verkozen heeft om allaan door hat laven ta gaan maar wal de zorg
voor aan opgroeiend kind QP zich wanst te namen en dia dat ook kan an
ik geloof dat daarvoor aan zorgvuldige toetsing ook zal moeten plaats
vinden, dan vind ik dat wij als liberalen aan dia menaan die die keus
maken dat recht helamaal niet mogen ontzeggen. Het is ook in de lijn
van het liberaal manifest waar staat dat da mogelijkheden tot adoptieverruiming zullen wordan en dat ook zij die niet gehuwd zijn de mogelijkheid meeten krijgen om. Dat zijn dus de samenlavanden, ongehuwden
die daar misschien ••• bedoeld worden, Maar daar vallen ook onder de
mansen dia allaan etaan. Wij mogen niet baaliaaan of aan kind niet goed
verzorgd zou zijn wannaar aan allaanstaande zegt ik wil van harte
dia zorg op mij namen.
Ik moet twee dingen zaggen over wat het liberaal manifest betreft.
Zoals u het zalf teracht citeert ia volstrekt niet duideliJk of dia
tekst inderdaad expliciet badaalt ook de alleenstaanden. Want als u zegt
zij dia niet gehuwd zijn dan is de maast voor da hand liggende gedachtagang dat Ja dan aan endara aamanlavingevorman denkt en dat heeft klaarblijkalijk de juridische commissie ook gedaan. [en tweede punt wil ik
toch uw aandacht voor vragen. Ja trekt wal aan hele zware wieaal op
onze rechterlijke Macht wanneer ja zegt en jullie •oatan nu maar beoordelen of dat wal of niet kan. Ik gaaf u de varzekering daar is onze
rechterlijke macht niet voor opgaleid en ik dank dat ja ze daarmee mat
aan problaam laat oplosaan dat eenvoudigweg niet toavertrouwd kan
wordan omdat man daar niet op geschoold is.
Houw ing.
Mijnhaar de voorzitter ik vind dat de woordvoerdar van de commissie de
zaak inhoudeliJk niet juist beargumenteerd ook tegenstrijdig beargumenteerd. Namalijk hij lat op het belang van het kind, achter in het amendemant staat dat cp inhoudelijke criteria de zaak wordt beoordeeld.
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Ik denk dat dat een voldoende garantie is om dit amendement over te
kunnen namen en daarbij ook de gelegenheid te ach~ppen voor alleenstaanden om iemand te adopteren op basis van dia inhoudelijke criteria.
Mijnhaar de vaarzitter ik geloof ook dat het op dit moment gevaarlijk
ia om mat-een maar witapraken te doen want daar komt het op naar.
Alleenetaandan kamen nooit in aanmerking voor adoptie. Ik dank dat dat
iets is wst toch juist voor ons liberalen iets is wat J• in alk individueel geval moet afwegen op basis van dezelfde inhoudelijke criteria.
En ik zou met name willen ~ijzen op dia gevallen waarbij adoptie
plaats vindt door ieMand mat wie een familierelatie bestaat anders
dan ouder. Het kan zijn dat alleen maar een oom overblijft en dat
die man dat misschien wel erg goed zou kunnen. Nou wie zijn wij
dan om te zaggen dat mag niet.
Haijnen Makreel.
lk wilde ook graeg een pleidooi houdan voor de mo~elijkhaid dat aan
alleenstaande adopteert en dan denk ik niet in de eerste plaats
aan het geval waar deze hele discussie kennelijk wel aan dankt namelijk
het opvoeden van batrekkelijk Jonge kinderen, maar we moaten wal
realiaeren dat aan adoptie ie in feite allaan het tot stand brengen
ven een familierechtelijke betrekking. En nou wil ik het niet over
de romeins rechterlijke toestand hebban waar volwaasenen geadopteerd
werden, maar in haar naderlande recht ken het toch ook -dacht ik tot
aan de leeftijd dat •en ••erderjarig wordt. Ik kan •• zeer wal indenkan
dat er zich een geval voordoet van kindaren die inmiddels bijna
meerderjarig zijn. die een tijd lang pleegkind geweest zijn in een
gezin zonder gasdoptaard te zijn, waarbij dat gezin wellicht inmiddels
gesplitst is door overlijden van aanvan beide p~rtnars en ik zie niet
in weeram er onder dia omstandigheden niet de •ogalijkhaid zou aoatan
zou kunnen baataan dat de overblijvende partnar toch nog adopteert.
Dat zou beat eens in het baleng an in ieder gevel conform de wens van
beide partijen kunnen zijn. De rechterlijke •acht zal het in veel
gevallen wellicht niet goed vinden maar ik zie niet in waarom het
in gevallen dat het duideliJk wel juist zou kunnen zijn uitgaaloten
moet worden.
Mijnheer van dar Stoel.
Ja ik wou een raaktie op wat de heB~ Korthals zei dan toch nog even
zeggen dat hij groot galijk haaft laat ik hat zo zeggen we gaan er allabei dank ik van uit dat een kind die geadopteerd zou moeten worden dat
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Jie in aan beroerde situatie zit, daar gaan we dan gewoon van uit. Dat
het prattig zou zij~ om in aan andara raaltia dat kind ta kunnen opvoeden.
Hij zegt da rachters zijn ar niet voor opgeleid. Dat zal waar kunnan zijn,
maar ik dank dat dia rachter voor dezelfde moeilijkheid zit als dia
bij een normaal gezin als ik het zo maar even ~ag noemen maar ik vind
het aan onj~iste uitdrukking van mezelf als dia voor aan nor•aal gezin
zou moeten oordelan of dat gezin tesehikt ia om dat kind op tanaman.
Dan staat hij voor hetzalfde probleem. Kan dat daar. En dan denk ik in
dit geval ook we zijn het ar ook allamaal over eens dat J• zware inhoudelijke critar•• moet hanteren voordat Je ar dan toa over gaat. En dan
zeg ik mat alle aprakers hier, ja zou dit niet moaten uitsluiten.
Korthals Altea.
Nee maar er staat na•elijk dezelfde inhoudelijke criteria en het grappige
is dat ik in de discussie hoor ja aan beetje zwaardar dat zou misschien
toçh wel moeten. Maar ik wijs u er maer op.
Mevrouw den Ouden.
Dat de rechterlijke macht voor een heal moeilijke zaak wordt gesteld
dat is aan fait. Ik geloof toen dat hat niet liberaal zou zijn
mla wij deze mogelijkheid zouden teqanhouden.
Dan gaan wij 332.1 in atemminy brengen. Oranje voor, tegen. Groen voor,
tegen. Gaal voor, tegen. Aangenomen.
Dan gaan wij naar da commissie juridische zaken 332.2. Dat ia dan vervallen. Dan naar 334 is aanbevolen. Geen atem~ing. Akkoord. We gaan
naar 335. 335 voor wat 1 BRD betreft ontradsn, voor wat 2 de commissie
juridische zaken betreft aanbevolen.
Als BRD het niet handhaaft dan kunnen we misschien juridiache zaken
zondar atamming overnaMen. Akkoord.
Dan gaan we naar JJSb dat is een nieuw punt.
MIJNhheer Swart.
Op advies van de commissie wil de afdaling Enschede dat wal intrekken.
336 hebban we gehad. Dan gaan we naar 337 van de kamercentrale Utrecht
en dat is ovargenomsn. 338 ondercentrale Noord Brabant wordt door de
commissie ontraden. Wie het woord.
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De heer Nijpals.
Niet de onderceetrale westelijk noord branbant maar wol Nijpels.
Mijnheer de voorzitter dit is een punt waar de VVD 2e kamerfraktie al
jarenlang voor plait en ik moet u zeggen dat het mij buitengewoon bevreemd
heeft dat de commissie dit amendemant haeft ont~cden. Er bestaan
ontzetten veel klachten in het land ov~r het work van de kinderbascherming. Ik dank dat het aan buitengewoon verstandig punt ia dat wij als
liberalen esn wettelijke regeling l~illen voor de klachten die ar zijn
over het werk van de kinderbewcherming. Ik zal den ook van harte hat
amendemant van de ondercentrale westelijk noord brabent willen andersteunen.
Mijnheer Swart.
Ik denk dat de problemen zijn ontstaan omdat het a_.ndemant ie ingediend
ipv een liggende tekst die over een heel ander onderwae' gaat.
Korthals Altes.
Er i~ namelijk als verandaring ingediend, dat is het probleem.
Mijnheer Swart.
Ik zou willen voorstellen, ik kan mij voorstellen dat westelijk noord
brobant zich daarin kan vinden dat we dit als een aparte stelling doen.
Dat het probleem dan is opgelost.
Korthals Altea.
Als het 338e w~s geweest dan was het inderdaad heel
wordt het eenbevolen.

anders~

Als 33ea

Aanbsvolen. Geen stemming nodig. Dan gaan we naar 338a van de afdeling
Roermond. Dat wordt ontraden.
Het is ontraden en wel hierom omdat wij het teveel een detail vinden en
ook veel te strak. Went het werkt ze in èe praktijk niet zoals het
hier wordt voorgesteld.
Dan gaan wij nu stemmen. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen.
Geel voor. tegen. Verworpen. Dan gaan we naar 338b van de afdeling Rotterdam en wordt door de cammissie ontraden.
Ik zou graag hier een toelichting op willen geven. We hebben el over
de problematiek gesproken van scheiding en elles wet er aan te pee komt.
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Ook naamever~ndaringen hebben dner heel duidelijk mee to maken. Veek
neemt de moeder ~ls de kinderen mee in de mr.este ryevallen. De kindftren
hebben de echternaam van de v~der, moeder gset over tnt het nemen van
haar eigen meiojesneam, dat geeft vank problemen, o"begrip, telefoon
wordt opgenomAn en de andere nanm wordt geprobeerd te ~nreiken, telefoon
wordt neerg~legd, onbegri~ van de omgeving. Veel vrouwen een ander punt
ie veel vrouwen vindan het onredelijk dat als zij getrouwd zijn en zij
krijgen kind~ren dat het kind eutom~tiseh de echternaam ven de vader
krijgt. Waerom zouden zij het kind niet do echternaam van de moeder
kunnen geven. Een vnnrbeeld hierbij zou kunnen zijn het duitse systeem
van neamgeving. Bij een huwelijk kiezen de betreffende partners aan
zogenaamde ehenaam, dat kan da naam van de vader of de naam van de man
cf de naam ven de vrouw zijn. Kindaren krijgan die neem tot hun achttiende en kiezen nadien welks achternaam zij voor de raat van hun'
leven willen hebben. Ik geloof dat zo•n soort. aystaa• in Naderland beet
aenve~rdbaer is en dat het ean zeer wazenliJk punt is in het kader van
de emancipatie en ik zou dan ook de vergadering willen vragen om hier
krachtig v~cr te ~illsn stammen.
Korthals Altea.
n~ eommissi~ heeft gedacht what is in ~ name. En naar onze maniQg ia
het o~n beetje overtrokken ook dit verhaal went een naam is sinds het
in N~derland ia ingevoerd niet enders dan een regietratie van hoe
je de maneen kunt thuis brengen. Er is niet erg verstandig om een
identificntieMidd~l aan wijzigingen onderhevig te laten zijn, want
ik wAot niAt misachi~n hmbt u weleens oe~nond in een straat waarven de
nMam gawij?.igrl ia, ma~r dAt geeft geweldig veel lnst. !en identificatiemiddel dat is nnzn ovft~tuiging geweest dat moet ja als zodanig in alle
nucht~rh~id handhaven en proheren te ontdoen van dit soort strijd.
Want ik gaAf u de ve~zekering dat wanneer na een echtscheiding en de
kindAr.an word•n door de moadar meeganomenzoals zo plastisch is uitgedrukt zo w~rdt het namelijk door veel vadera ten nnrachta ondergaan,
mA~r ~ta d8n ~ok nog ds na~m wordt qewijzigd dan breng ja nog maar trauma'•
a~n. Dat most u ook onder ogan zien dat aapeet an met een beetje varatand
is hat d8hct ik langzamerhand helamaal niet zo problematisch dat de
~~~edsr h~ar aigan na~m waar aanneemt na een echtscheiding en de kindaren
elaem~an bakand staan onder de naem van de vader.
Mijnhaar de voorzitter mijn naam is v~n Veghel. H•t is niet helam~ftl
jui3t wat werd gazagd. Er is na~alijk een richtlijn sinds 1 juli 1980
sen nieuwe ri~htlijn over naamswijzigingen dia het aanmerkelijk
makkelijkar maakt om mat name bij een achtachaiding de namen ven de
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kinderen te ver~nderen ~n die van do moeder of in die van de tweede man.
Zelfs tagar. de zin van de echte vader. Dus dut probleem is dacht ik
redelijk and9rvangen.
Ka:cthela ,41 tes.

Maar goed dnt is niet een automatisme, dat is nou juist het punt. Daarom
zsggen we hat moet nist verdar galibaraliaeard worden. ~r zijn regelingen
voor.

De haar Nijp~ls.
Bij de behandeling van de emancipatiewet hebben de toenmalige woordvoerders van de fraktie namens de VVD 2e kamerfraktie gepleit voor
oan bepaalde mate van liberaliee4ing van het naamrecht. Da regering heeft
tnen toegezegd dat men verder zou gaan studaren op deze problematiek.
~e emancipatiecommi~eie heeft in opdracht van de regering op dit mom•nt
de studie in de hend. Die studie zol binnen nu en twee jaar worden afgerond. I~ denk dat het in zijn elyemesnheid geen slechte zaak is dat
np een aantal onderdelen toch het noemrecht inderdaad wordt geliberaliseerd. Die richtlijn wa~r mevrouw over spruk die ie inderdaad sinde
~art verard~rd, •aar toch baataan er tegen de richtlijnen zoals die op
d).t moment "'ordt uitgevoerd fog ean aantEil bezwaren en daarom zou
ik ook zeker het zeer genuanceerde amsnd~•ent ven de afdeling Rotterdam
tcch eigenlijk ~el willen ondersteunen.
'<.Jl.j gaEm nu stAmmen Oranje voer, tegen. Groen voor, tagen. Geel

tegen. Aangpnamen. Wij gaan
330d délt is een

voor~tel

naa~

van t.le

338c

~3t

efdelin~i

vo~r,

hebben we gehad. We genn naar
Gennep dttt Nordt ontre:!en.

KorthAls AJ.tes.
Ik wil u wel zeggen waerom het ontraden ia. Iedereen is ar natuurlijk
voor ~et die achteretend wordt weggewerkt, maar het kost een onbeschrijflijke hoeveelheid geld. Om dat op korte termijn weg te werken. Een
ko~t~nkwestie, dus ~p zichzelf zijn we ervoor, maar cm dit nu te gaan
aannemer wij zien niet hoe je det prektisch verwezenlijkt.
1

1-'ij

g~an atPtmm~n.

Or!"nje voor, tegen. Groen voor, tegen. Gaal voor, tegen.

Vp.rworp•n•
Mijnheer de voorzitter ik moet u op een omissie wijzen bij 330 lag nog
een ota v~n wijziging ven het hoofdbeetuur en ~aarover had ik graag
'pheldering gehad went de bedoeling ven die wijziging wee mij niet heleMeel
duideli k.

land
8
Blad 1S3
Hat gaat niet ow verbandon van vergalijkbare grootte, maar verbenden van
vergelijkbare ordm. Dus samenlovingeverbanden. Dat is da bedoeling.
Maar ik most dit orda nu zian als ruime of als beperkter dan groter.
Naa groter zagt dat j~ dan met twee of vier moet ~ijn. Dat doet ar natuurlijk niets toe. Een kind dat uit sen groot gezin kwam k3n bast in
ean klein en osgakaerd, maar het ga~t erom dat men in een gezin komt
of in Ban samenlevingsverband. Dus dat is ven vergelijkbar~ orde
althans in li.er3la gadachtagang is hst van vergalijkbare arde.
Mat de grootts heeft het niets te maken. Het mogen er in uw gevel zelfs
dris zijn.
Dan krijg•n ws Almelo 339 det wordt
Almelo hst woord.
M~vrouw

d~or

de commissis ontraden. Wenst

Je.

Wij ~~ren ni~t inhoud~liJk teten wet u hier voorstelt in punt 339, maar
mensen uit de afdeling Al~elo die zelf op de Antillen jaren gewoond
h~bben w~r3r. benauwd ale we dit in het partiJprogramma gedetailleerd
gann vazt leggen dat bij de onderhendelingen dan weleens enor•e ~roblaaan
zouden kunnen entetsen en de bedo~ling van het amandament was ell•en
maar ~m de fraktie meer r~imte te geven. Heeft de fraktie daar gaan
behoefte aan den trekken we het bij deze in.

Y.orthsls Altem.
Dat leatste zegt de heer Rietkerk ven des dat maar. Het is zo dat de
besprekingen dia gevoerd zijn bij de koninkrijkaconferantie duidelijk
in do richting geen dat het heol realisitisch ia om de mogelijkheid
~oalo die hier genoemd is in alk geval open te houden. Het is misachian
zelfs wel de enige mogeliJkheid cm er op een of endare manier uit te
kcman. Dus wij hechten er erg een om dia zin te handhaven.
Mevrouw den Ouden.
lk wil toch een opmerking maken. Ik ~cht dat het zo was dat het congrea
van een partij bepeelt ~at de lijnen van e~n partij zel zijn. Hat lijkt
mij ~~ ook niet juist om tijdens een eongres te vregen of de trektie
ermee ken laven. WiJ zullen dasrover moeten beelisaen als congres.
Korthals Altes.
M~ar iedereen ie vrij om ziJn mening eventueel efhenkelijk te stellen
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ven die V3n een ander en dot doet de afdeling Alaelc nu. Die vraagt hier
w~~= iedereen bij io w~t vi~dt de fraktic arvan. Dat Dag ja toch vragen.

Jowol en ik ma~k van hotzelfde recht gabruik om te %eggen dat de lijn
die eon pertij vaart bepaal! wordt door een cong=es. Het standpunt
ven de fraktie d~nrbij is e~g p=ettig. ~aar het is in de eerste plaats
h~t congres zelf.
~oor

rnovrcuw ZBi ik trek het in a~hankelijk van de mening van de fraktie.
Daar io zij toe b3vccgd. E~ nu vraag ik haar mevrouw handhaaft u het
cf trekt u hst in.
Mijnheer de voorzitter de heer Korthals Altes heeft het uitstekend
begrepen. De intensie vun het omendement wos om het hier in te trekken
r.:.ls do fraktie er geen behoefte aan had.
Ik

gelee~

niet mijnhaar de voorzitter dat de fraktie problemen heeft
1.1et het hendimven vun daze mm.;elijkheicl. Vanàaa:: dut ik u or.J!c inderdaad
ir1 overweging zou ~even laten we het intrekken en de bepaling houden
zoele die nu i~.
Due \(ordt het Emendement door do afdeling Almelo ingetrokken.
l{orthale Altea.
r:n op die \•djza heeft dus de partij nu bepaald hoe de fraktie straf<s
.leef'·~.

Zo

dat en komen ~ij aan on~ laatste punt 339a van de afdeling
Alphen wet door de commissie ~ordt ontraden. Iemand van Alphen ed Rijn
ht~t

~erkt

\I':Of.l::d.

l<ol'ttmls Al tee.
!k ZGl u ~edexorn zeggen het heeft zich vanmiddag een eental melen voorgadEen. Er ie een e5ntal amendementen waarvan je zegt ja mieschien moeten
we in elle nuchterheid weleens een regel stellen met elkaar maar wanneer
~~ dst in d~ze vcrm in het amend~ment uits~reken dan wordt dat uitgelegd
en ik vind det ook ni~t helemaal cnbegrijpelijk zelfs els het zo zou
worden uitgelegd els tech een zekere angst voor toevload sle een begin
van iets wat op discriminatie zou ~unnen lijken en desram ontracl~n wij
dit soo~t van stellingen.
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Wij zijn hiermee aan het einde gekomen van cns hoofdstuk 3. !k denk u
dames en heren nllamaal hart~lijk voor uw dealname in de diseus~ie en
u•..: inbr:;mg an r.fe clamea en he.!'en achter de t.:.f'el evenet'Jn~ hartelijk dank.
K.:Jrthal3 r'l ti!;;;.

Nag

as~ mcm3ntj~

~asrop

hasft

~ij

gr3ag. Ik wou graag ds haar Comb4 danken voor de wijze
hoofdstuk 3 ond3nka ~~t late u~r uit$tekend tot aen ~inds

we daarovsr hebb~n kunnsn baali$$en. M~~r er staat
~cg ~c~ r~~aktioneel punt open w~ar ik ~ededaling v~n doe met de vraag
cf u da~rma~ kunt instemmen. lJ< denk dat het vooral ook de heer Lawin
n~g ev~n esn mo~ant m~at luisteren. Het gsat namelijk over punt 41Bc
d~t wa3 =.ie l:or.dervingsw~t. Daar heb~en w~ vanmiddag over studies
zitten praten. Het vo~rstel is nu om ven 41Be te maken een studie over
d~ vo~r- en nsdelen van cle tot standkoming vsn ean algemeneloondervings~::;t ;:,r mir.imuntbn!lie met df: mogf:lijkhmid tot aE•nvullende vrij•,Jillige
vvrz~kering iicnt t~ ~orden b~v=rdErd. runt u dmarmee akkoor~ gaan.
Dnn d~nk ik u ze~r. Dnn ~ordt de verg~dering g~echorst tot morgenechtend
h.:.:l f tien :zlr, he:t hoofdbestuur komt illtli ~erder hij een.
3ebiac~t

z~èat

De vergadering is heropen.
Alvorens wij beginnen met de berendaloging nver hoofdetuk 9 heb ik u
nnmrn. het h::oftibeEtuur een mededeling te doen over dE knndidetenlijsten.
Gisterenavond hDb ik u ervon !n konnis moeten Ete!len dEt mevrouw
Ccppoijne vd Copollo ~ich heeft teruggetrokken els kPndidAat vonr de
verkiezinGen. Zij w~~ cm technisch" red~nen berAid om nog wel op de
k~n~i~~t~nlijet te blijven steun wannaar diR niet meAr gewijzig~ zouden
lunncn werden, maur dan zcu ~e die henneming niet e6nvaarden. Wij hebban
vanechten met het hoofdbaatuur erover vergaderd en ziJn tot de mening
g€komen huezee: wij d~ bealisaing van mevrouw Cappeijn& nok betreuren
dst het t~çenover de kiezere niet juist zou z5jn cm een lijst in te
ciicnen wasrep zij voerkamt el$ bij voorbeat vaststaat dot zij die
benoeming niet aanvaard. Wij menen dus dat de kandidatenlijst moet worden
.:..:;•·;g:;j.::est ~en d:t fEltsn. ~at bet~k~mt rldt •T~«3V.rcu~.>1 Cr-;-r:peijnr:: rli!l cp alle
lijsta~ voorkwsm op een van de pl~~tsan 2 tm 8 det die op al die lij~ten
~ordt gc~chrapt. Om technische redenen ie hat noodzgkelijk dat die
~cpgroep v~n echt cla zodar1ig ~ord~ gehnndhDnf~. D~t er dus een ~cndidaat
u!t ~8 volg~ncla groep rte~r boven wordt çehecld, WAnt we moet~n op elle
1ijste~ du e~rst zelfde e k~ndidaten hobb~n OM tach~ische re~ehen.
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Pat beteker·t
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Van laak Maarhaaza.
Ik bagrijp dat hat gaan probleem ia om tot opechuiving in de lijsten te
komen, maar de daaraanvolgende administratieve procadure ia niet mis.
Het houdt in dat afgalopen waakend alla kandidaten mat aan spoedbastelling de &12formuliaran gakragen hebban en getekend hebben. De tijd dia
ar nog basehikbaar ia voor da hela partij om dia hela procedure dia administratieve procadure en dat geldt voor alle lijsten, d~t geldt voor
alle formulieren dia ingevuld zijn opnieuw te wijzigen dat brengt een
aantal gevaren mat zich mee en de tijd dia we daarvoor hebban ia minimaal. Dankt u dat te kunnen realiseren.
Korthele Altea.
Nou ik zal u ook daarop antwoord gaven. Dat ia aan van de radenen die
het ook nog eens extra varvalend maakt, maar de politieke raden was
natuurlijk toch belangrijker. Het alg.. aan aacratatiaat zal zijn uiterata
baat doen, heeft wat dat betreft gaan keus om inderdaad dia hala admin6atratiava procadure wat aan apenwerk ia eens in de vier jaar ia acht
genoeg, dia zal het algemaan secretariaat opnieuw gaan doen. We zullen
dat opnieuw rondzenden. Mocht ar onverhoopt iata •ialopan. De kandidatanlijat waar hat om gaat, de ouda ia ook door mevrouw Cappaijna gatakand
voor hat geval dat ar iata •ia gaat. Dus ale ar iata mie gaat kan alenag
de oude lijst wordan ingediend. Bant u hiermee tevreden gaatald. Ik zou
u willen vragen hoewal hat aan baaluit ia van het hoofdetuur dat het
hoofdbaatuur reglementair ••g namen nu de alga•ana vargadering ale
hoogsta orgaan van de partij bijaan is achten wiJ het juist om het genomen
baaluit van het hoofdbeetuur aan u ter bekrachtiging voor te leggen.
Dank u zeer dan ia nu het woord aan de heer de Koeter.
luitanlandaa zaken, Naderland en de warnld. Nummer 900 de kameecentrale
dan Haag stalt voor de volgorde te veranderen. De commissie heeft gaan
bezwaar. Iemand het woord. Is aanvaard. 901 de commissie buitenlandse
zaken wordt aanbevolen door de commiaaio, geen bezwaar. Ia aanvaard.
902 afdeling Brussel wordt door de commiaaia ontraden.
Anamaat afdeling lruaaal.
Mijnheer de voorzitter wij hebben ervan af willen zien om dia begrippan
ta dafiniaran. lan verkiezingsprogramma is tenslotte gaan woo.danboak
en het vardient aanbeveling om zo kort en krabhtig mogelijk te zijn in
de gewensta volgorde.
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Ik zou hier graag over willen stammen.
Korthals Altea.
Ja wij vinden dit geen verbatering tov datgene wat er al stond in 902.
Maar wij hebben gazet geen bezwaar, dus ale u het beter vindt dan wat
ar stond het maakt ons inziens geen verschil. Ik laat het aan de
vargadering over.
Dan gaan we over tot stemming Voor Brussel Oranje voor, tegen. Groen
voor, tegen. Geel voor, tegen. Verworpen. De commissie buitenlandse zaken
904. De commiaaie zegt geen bezwaar maar het lijkt minder toagaspitst
op de aktuele problematiek. Wenst de commissie hierover het woord.
Trekt de commisais het in.
Korthals Altea.
Waar het in hat bijzonder om gaat in de aktuela politiek dat ie dat uiteprekan van het internationale hof van juetitie an van het europaaa
hof moeten worden opgevolgd. Dat heeft zich oa voorgedaan bij conflicten
in het midden oosten dat er uitapraken zijn gedaan ik noem da amarikaanae
gijzelaars en dat daaraan eenvoudigweg geen gevolg werd gegeven. Dat
ia aen aktuala zaak waarover de ,rogrammacommiaaia een uitapraak wil
opnamen. En om een geloofsbelijdenis op te nemen zoals de commieaie
buitenlandse zaken doet dat wij aan veel ruimer beleid moaten voeren en
alles en nog wat moeten inschakelen dat leidt naar onze mening de
aandacht af van het aktuele punt waarom het gaat.
Wij gaan over tot stemming. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. Geel
voor, tegen. Verworpen. Wij komen aan 905 ia aanbavol•n door de commissie. Iemand het woord. Aanvaard. 906 van de commissie buitenlandse
zaken. Wil de com•iaaie het toelichten.
lij ontstentenis van andere laden van de commissie buitenlandse zaken
nal ik die rol maar op me nemen. De heer Wijsglaa. Op dit moment is
het al zo dat binnen de verenigde naties de landen van de europaas
gemeenschap hun optreden co8rdineren. Ze doen dat ook in alle buitenlandse vertegenwoordigingen waar mogelijk. Wij vinden dat dat gewoon
aan feitelijke toestand is die ook in ons programma erkend moet worden.
De heer Wijaglas.
Voorzitter in aanv~lling op wat Wijzenbeek zegt wat in dit amendement
voor de commissie buitenlandse zaken wordt toegevoegd is dat Nederland
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binnen de verenigde naties zin beleid zal moeten afstemmen met de
andere gelijkgestemde landen dus ook mat gelijkgestemde landen die
niet lid zijn van de europaas gemeenschap en van de NAVO. Naar mijn
mening en naar de mening van de commisais buitenland ia dat een
belangrijke toevoeging omdat het een groot aantal onderwerpen zo ia
binnen de verenigde naties dat het van belar.g ia om met bijvoorbeeld
de neutrale landen als Zwitserland en Zweden samen te werken en dat
het op andere onderwerpen van belang kan zijn o• met eommige ontwikkelingslanden samen te werken die op dat onderwerp een gelijkgeatemd land
zijn.
De haar Swart.
Ik denk dat het liberale uitgangspunt van internationale samenwerking
walliswaar prioriteit moet gaven aan samenwerking in [[&verband.
Maar ik denk dat daarnaast als ar andere mogelijkheden voor samenwerking
zijn die niet uit het oog moeten wordan verloren en dat we daar ook
voor moeten zijn.
Korthals Alt••·
Het standpunt van da commissie is dit. Er is geen onderschikking gemaakt
zoals de heer Swart voorstelt. Er staat hier op een lijn de europese
gemeenschap. NAVO en mat anda~en en ar staat dus niet dat dat van aan
mindere orde zou zijn, maar er staat nog iets veel gekk~ra.
[r staat namalijk mat gelijkgastemde landen. En nu hangt het maar van
de rageringen af in die landen of ar een geliJkgestemdheid ia en
dia regeringen die wieselan ook. Het ie eenvoudigweg niet mogelijk om
te apreken over galijkgeatamda landen. Mat gaat a. de ragering die
ar ie. Ook hier in Nederland ia ar een ander buitenlands beleid wannaar
er een regering ia ••t Dijvoorbeeld de PVDA erin of met de VVD erin.
Daarom ontraadt de cammissie dit.

lk maga daar misschien aan toevoegen dat het woord gelijkstamde landen
een uitvinding ia van de haar Pronk als minieter van ontwikkelingssamenwerking dat ik als spreker van de oppositie hem daar ongelooflijk
heb over aangevallen en dat de haar van dar Stoel sedertdien het
woord gelijkgestemde landen wat mijns inziens onzin is nooit maar
gebruikt. Alo da ragering in Zwaden omgaat van aan eocialistiacha
naar een niet socialistische ie Zweden dan nog een gelijkgestemd land.
Dan gaat het beleid helamaal om. Dan wordan de consarvatievan 1 Canada
is een van de mooie voorbaalden gaan de conservatievan in die tijd
in de ragering en gaat het buitenlands beleid van Canada om.
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Totdat ar dan waar liberalen komen is ar dan weer aan galijkgestemd land.
Ik geloof dat het moeilijk ta baantwoorden is. Het lijkt wel da 2e kamer
op het ogenblik all bases are lowdad. Ik wou het debat hierover riet
te lang want anders komt de rest er zijn nog een paar heel belangrijke
dingen die komen dan in het gading. In ieder geval niet voor de 2a ronde
dezelfde sprekers.
Ik maak ar toch wal enig bezwaar tagan dat wij bij de vaatstelling van
ons programma voortdurend kijken naar de inhoud dia andere partijen
aan woorden gagavan hebben. Wat mijnhaar Pronk zegt dat ligt toch niet
voor de eeuwigheid vaat en dat hoeft toch niet allaan maar voor da
aocialiatan galden. Wij kunnen due galijkgestamd niet gebruiken.
Het vooratel ia gelijkstamde landen an ik heb altijd baatoogd in de 2a
kamer onder applaus van da partij dat dat onzin ia.
Dat ban ik roerend met u aans maar wij zijn inmiddels aan aantal jaren
varder an da inhoud dia wij liberalen aan galijkgestamd gev•n ia
een gans andere dan mijnheer Pronk.
Ja maar hos kan aan land nou galijkgestamd zijn. Een regering, een beleid
kan galijkgestemd zijn.
Hebt u nou ook niet het gevoel dat dit een beetje aan haarkloverij is.
Ik geloof dat het karnpunt most zijn niet landen maar gelijkgestemd.
Ik dank dat als in aan NAVOland aan dictatuur opduikt dat wij dan ook
niet onder alle omstandigheden galijkgestemd mat dat land zullen zijn.
De vroeg en dat is het punt waar het om gaat ia gewoon denkan wij er
hetzelfde over, zo ja laten wij dan aam~nwerkan. Dat ia praciaa wet
in ons programme staat voor da national~ politiek. Laten wij die lijn
doortrekkan naar het buitenland samen a~n het werk.
Ja maar dat ie
dat ia dua ook
tekst zoals de
Daar hebben we
oranje voor.

niet wat da commissie buitenlandse zaken voorstalt en
niet waarover wij nu stemmen. Wij gaan ata•man over da
commissie buitanlandaa zaken dia haaft voorgesteld.
heel duidelijk onze maning over gegeven. Willen diagene

Mijnhaar de voorzitter de commissie buitenlandse zaken wil dan graag
regeringen van maken alhoewel in internationale organisaties de ragaringend wal landelijk vertegenwoordigen. Maar als u regeringen prefaraart
ons best.
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Maijaran.
Voorzitter aag ik opmerken dat het toch in ander opzicht ook wat onzin
ia. Ja moet hat coördineren mat gelijkgastemde landen. Dat lijkt ma
of ragering of volken, je kunt nooit iets coördineren mat tegengastelde
maningen, J• zult hat altijd van gelijkgastemde geesten moeten hebben.
En het ia dua toch dacht ik volkoMen overbodig.
Wij gaan over tot ata••ing. Oranje voor, tegen. Groen voor, tagan.
Gaal voor, tagan. Verworpen.
Mijnhaar de voorzitter kunt u aan indicatie gaven van de aeardarhaid.
Het stambureau atalt. Wij gaan ondertueaan over naar 909 afdaling Bruaaal.
Ja mijnhaar da voorzitter daar is aan fout in geslopen. Daar moet niet
staan schrappen, ••ar veranderen, dus het aarsta daal van de zin van
oorsprankelijk 909 blijft behouden. Neer onze maning dus ook de conclusie dus ook de arabiacha staten dienen het bastaan van Israal te
aanvaardan ataat impliciet in het aarsta deel van de zin.
U wilt dus achrappan dus ook de arebischa staten dienen het bastaan
van l•••el ta aanvaarden.
Ja, 909 ia aan verandering en gaan schrapping. Daar ie een mievaratand
over ontstaan. Ala we dat zouden schrappen het eerste daBl van da zin
zou dat tot helamaal niets leiden.
Dat ia duidelijk, •aar dan moet de co•minsie nun een artvies gaven over
uw vooratel o• te achreppan dus ook de al~mbiacha staten dienen hat
baataan van laraal ta aanvaarden. De com•desia ie tegen dia schrapping
ook. Het lijkt ons uiterMate juist om bij de ~onatataring dat alla staten
in het Midden oosten recht hebban op baat:aen binnen veilig en inteanationala grenzen. Het lijkt one juist om ~:een enkel miav•~•tand te
laten baataan dat dat dus beteken~ dat ook de arabiacha etaten het
baataan ven laraal dienen te aanvaarden. Dst ia nou juist waar het ons
om ta doen ia.
Den trek ik het in.
Den gaan we terug naar 90,. Het stembureau vraagt herstemming.
Oranje voor, tegen. &roen voor, tegen. Gaal voor, tegen.
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910 afdaling Amstelveen.
Afdaling Am~telv•an is kennelijk niet aanwezig ik ban Maten van de JOVD.
Tav dit amendement kunnen w~ metuurlijk jaren blijven praten over
of wel of niet de PLO moet wordan arken~ en hpe d~ PLO dan zou moeten
erkend. Waar het uiteindelijk om moet gsan is dat er aan oplossing
wordt gabrecht in het conflict in het midden oosten. Nou dan moaten
alla partijen daarbij batrokkan worden. Ik denk dat het omendament
van da afdeling Amstelveen dan aan afgalopen stelling geeft dan wat
de commissie in eersta instantie had neergezet.
Korthela Altea.
Wij sluiten ook helamaal niet uit dat op aan goed ogenblik de PLO moet
worden betrokken, maar wij zaggen dat die erkenning paa mpat plaste
vindan wannaar de PLO afziet van terreurdaden an van haar daal laraal
ta vernietigen. Ik dacht dat het volkomen juist wae in een samenleving
die beoogt op wereldniveau ook een rechteorde tot stand te brengen
dat J• dit soort primaire voorwaardan stalt voordat ja met alkaar om
de tafel gaet zitten an dat Ja dat v~lstrekt niet in de miet moeten
laten.
Mijnheer da voorzitter mijn naam is Etti afdeling Amsterdam.
Ik had gedacht dat de afdeling AMstelveen hier miaschie~ aan~azig zou
zijn. Wij hebben in Amsterdam indertijd ean amendemant van der.elfda
strekking gehad dat bij de amsn~amantenbeurs is m~agsveagd onder dit
naar ons idee goede amendement van Amstelveen. De afdeling Amsterdam
ia namelijk van maning dat het Palestijns~ volk zoals dat in het
amandem~nt Amstelveen is uitgadrukt een g~lukkige en ook problemen
omzeilender formulering ia dan de zeer om:;tredan begrip PLO. Onze
afdeling wil den ook sterk aanbev3len dit amendement wal aan ~
namen.
Wij zijn sterk achter op het schema dus i!< zou de diecuesi~s zo zeer
willen beperken zoals dat ook geietaren is gebeurd. Er ia nu een neiging
dat meerdere aprakers over hetzelfde onderwerp gaan spreken. Ik wou
het letan aan Amstelveen is nu goed vervangen. Ik wou evergaan tot
stemming. Oranje voor, tegen. Groen voor, tetan. Geel voor, tegen.
Verworpen. Afd~ling Warkandam de gemeente ••t naar verhouding tot
de bevolking de mee ..t •iliteire willemsardaa. Er is geen bezwaar tegen
alleen hoe wil Warkendam dat vertellen.
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Werkendam is niet aanwezig. Het ia niet helamaal niet duidelijk hoe
Werkendam •it wil aantonen dus ik geloof dat het goed ia dat wa toch
maar tot stemming overgaan. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen.
Geel voor, tegen. Ve~worpan• 911 afdeling Meppal. Meppel niet aanwezig.
Averaast misschien aanwezig.
Wetten Meppel.
Wij hebban bezwaar bij voorbaat aan te &luiten bij àm
Amerika. Dit is ter discussie gekomen toen waa Carter
We hebben nu Reagen als president, wie hebban wa over
Dus bij voorbaat aansluiting bij A•arika vinden we ta

standpunten van
nog president.
vier jaar.
ver gaan.

De Graaf Assen.
Ook wij hebben ons wat verbaasd ever daze stelling van da commissie.
Het lijkt ana toch in allarearata instantie taak dat ar een gamaenschappelijk europaas balaid tav het midden coaten tot stand wordt gebracht.
Ik geloof niet d~t het nou voor ons sla liberalen balengrijk is waar
wij in EEGvarband haal nadrukkelijk streven naar gemeenschappelijk buitenlande bslaid d~t ons a priori daarbij al richten zalfa el aansluiten
bij het balaid van da verenigde staten. Ik geloof dat die rol Europa
misschien een haal belangrijka aigan rol kan spelen van de problematiek
in het middan oosten. Misachien ook wat afstandelijker staat tav de
partijen die daar strijden. Ook bemiddelend aan haal belangrijke rol
kunnen spelen en het lijkt ma dan ook dat hat amendament van de
afdeling Meppal haal teracht die vrijheid aan do auropeae ge~aenachap
laten.
Korthals Altea.
~ij achten het van b~lang dat auropa en da varanigde statsn hier zoveel
mogelijk sen lijn trekk•n• Dat alleen daar dan tot een oplossing te
koMen ia en dat ja een oplossing alleen maar balemmert wannaar aurope
aan eigen van dat van de verenigde staten afwijkend beleid gaat voeren.
Misschien dat Averaast daar nog voor de partij aan juiste tussenoplossing is en dat da commissie verstandig doat mat Meppel sn het eigen
vooratel te laten varen tbv Avereest.
Daar kam Mappal maa eens zijn an Avereest uiteraard.
Kan iadereen zich varenigen mat het overnemen ven het vooratel Averaeat.
Dat ia dan geschied.
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Het otombureau heeft mij gegeven de uitelag van de stemming 909.
Voor zijn uitgebrecht 469 stemnten tegen 426 zodat 909 is aangenomen.
Dat wes dus zeer terecht dat ~= een harstentming waa. Mag ik avvn met
het oog op de radaktie afstemmen dat daar komt te staan P.n met ~ndere
landen met gelijkgestemde regeringen. Akkoord.

911e kamercentrale dsn Haag.
U hebt gezien dat wij dus drie aparte parsgr3fen over zuid afrika hebben
toegevoegd. Wa hebban dat gedaan omdat ten eerste dua andere deelgebieden
zoals het midden oosten toch ook apert behandeld zijn, deelgebieden
die moeilijk liggen. Bovendien is in de linker kolom zuid afrika wal
vcrmeld sn dan zou het dus goed zijn omdat in do rechter kolom ohk
te doen. Wij hebb3n eigenlijk hetzelfde gedaan ongeveer ala ook de commissie buitenlandse zaken zei het in wet uitgabreidere vorm nemelijk
benadrukken dat ~r e~n principiele afwijzing van de apartheid behoort
te zijn, maar dat we zuid cfrika niet m~atan iocleren en d~t de dialoog
van Nederland ~iet gevoerd moet wordan en bliJvan wordan semen ~et de
andere westelijke mogendheden. Ik zou dus greog bepleiten om dit
~mendement te eenveard.
Mag ik even vragen heeft u daarbij

~,

b en c

toegelicht~

Ik heb a, b en c gelijk taogalicht.
Maten JOVD.
Ik de~k indien wa 911 abc behandelen dat w3 d3n galijk Jt5a bij
betrokken mo~t worden omdat het over precies h~tzelfde ga=t. In dat
gevs! denk ik dat toch net amendament van de commissi~ buitenlandse
zaken verre da voorkeur verdient. Ik heb begrapen dat de commissie vind
dat het eigenlijk slle vier wel kan worden aangenomen. Ik denk toch'
dat het aannamen van het amandament van buitenland~~ zaken ipv het
drie amandamanten van den Haag een duidelijk~~ bek~cpter, mnar v~sl
duidelijker visie gaaft op het proble~m.

U stalt toch voor 911 te verwerpen ~n 915a. Het gaat over hetzelfde
punt waarop 911 9aet maar omdat het een toevoeging ia is he~ ale een
nieuw punt echtera3n de pBragra•f opgenomen. Ik stel ds vargadering
voor om nu 911a, b an c en direkt ddarna 915a omdat het over hetzelfde
onderwerp gaat te behandelen.

lend
8/9
Blad 165
tiet lijkt mij dat onza amandamenten toch duidelijker zijn. Ze zijn iete
langer, maar ze geven toch beter weer wat de bedoeling ia.
De commissie buitenlandse zak611 is het g~aag &&n6 m~t de gedachte an•
de opzet van de afdeling dan Haag. llat blijkt uok uit 91~a waarin
drie korte punten hetzelfde naar voren wordt gebracht. De çommisaie
ia ervan overtuigd dat juist bij een zo belangrijk punt van buitenlande
balaid hat van belang is om in een v~rkiezingsprogram•ti kort en krachtig
te formuleren waar hat op neer komt en daarom heeft de commi6sie
dez~ tekst naar averen gebracht.
De heer Bolkeotain.
Ik zou mij graag will~n aansluiten bij de wooràan van de haar Jijsglms.
Ik geloof dat ean verkiezingsprog~am•a ko~t en puntig moat wordon geformuleerd. Op zichzalf heb ik gean ~zwa~~ tegen d~ voo~stellsn v~n d~
afdaling den Haag, maar ik zou toch de v~o•kaur willen geven aan het
vcorotel v~n de commi~aia buitenlandse zakQn omdat het beknopter
is an omdat het daarom in aan verkiazingsp~ogr~mma bstar zijn pl&~ta
knn vinèsn.
~:an

den Haag armee akkcord gaDn dat we nu
gezamenlijk en varvolgons over 915a.

aa~st

stamman over ab en c

Melchars-Brusael.
Wij ~ilden ook een korte an krachUge varkl~~~n~ ov~r zuid afrika,
maar vonden 91ta beter wat de commissie voo~atelt un vragenndus afzonderlijke stemming over a, b en c.
Korthals.Alatse.
Wij hebben in eerste instantie ~en v~g.ckeur uitgasproken voor da
haagsa amendementen omdat dat een hule )Jaragraef bleek te zijn.
De argumentatie om het kort en krachtig ta doen zoals in 915a spreekt
ons ~el man en ons adviea zou cius l~ide~ ~m 915c ta ~anv~ard~n an
elem9ten uit 911 a, b en c ven den Ha~~ te veLwe~k~n ~ant dat moet
dan neg r~daktionsel geveuren in de bewuate linke~ kol~m. En als den
Haag daarmee zou kunnen instemman zouden we hat mi&achian een kunnen
~~rde~ ever 915a zonder stemmin~.
Den Haag is akkoord. Dan worden 911 a, b on c worde11 var~c~kt en 915a
ie bij deza aangenomen. Den komen wa biJ 912 dat wordt overgenomen
door de commissie. 912 is aangenomen.
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'Joor J14 geldt hetzelfde. Afdeling Zeiut wordt door de commissie overgenomen althana ~enveardt. Den komen we 915b is aanbevolen door de
commissie. Akkoord. 917 eommiaeiQ buitBnlandse zaken.
Ko.x·thals Al tas.

Ia buitenlandee zaken akkoord met or,.!: voorstel om het toe te voegen.

xrM»
Afdeling Peize • Ove~gancmsn. De commissie stelt voor om het vo~rstAl
van de commissie buitenlandse z&ken 918.2 om dat over te nemen.
Wij hadden b~zwaar tegen de formulering van de afdeling Peize in Brussel
omdat daar gesproken wordt v~n landen en niet van b~vol~ings9roepen.
·èuj :;:chten het beter om van b.~vol!<ingr~e;,Jen ta spreken o11dat .utr1 je
i~ landen gaat sp~ek~~ daar ook de politi3ke re~im~s ~aar ~ij t9 spr~ke
koraan. Dua afdeling Brussel heeft liever r·,h).t c'~.1t \·'~ !·pr~k~n v~n l!1nden
r.wa.r liever dat \Je S;JJ:S~<en van de ZWüksten.
Ja maar dut is niet het goorstel WDt dus voor!!gt behalve els de afdeling Peize hier aanwezig zou zijnen zeggen dat zij dat voorstel
zouden aanvaarden. Is de afdelingmPeize aanwezig. Dat is niet het
gaval. Dan kunn~n we het ook niet wijzigen.

l<o:rthals ,,1 tas.
~Jee an ik dacht dat ~r bovendion dit p:::Jble3rn \vas 1:Jt j rJ al a nedarlandse rag•ring toch mcailijk ate~n kunt ga3n verlenen aan grospen
an niet aan ds landen als zodanig, ho~ willen wiJ dat.

Ik moat bov$ndian wal zoggen het was siQ~nlijk al 9angsnn~en al geef
i~ te~ dat ar een zeker~n snelheid ncodzakelijk is cm het eind van
vandaag nog mee te maken. lk breng dus toch nog in stemming 918.1
Peize. Oranj~ voor, tegen. Groen voor, tegen. Gnsl voor, teg~n.
Aanganom~n. 920.1 Amsterda~.
ik evan een kleine oph~lde:ring vrag~n over de takat die we n~u
hebben aanganomsn over 918 bestaat dus uit afdeling Peize en wa~r dan
aen p~nt staat bij Peize gaan we door mat ~a kom~a van buitanlandse
zaken. Heb ik dat goed.

M~g

Korthals Alt"s•
Er komt dus nu t~ ataan het
dering

~ntwikkelingsbelaid

moet hst

i~

een veran-
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moet zich in de aarata plaat• richten op de maast hulpbehoevende landen.
Dan varvalt dua •••
Nee dan vaan we door mat Z commiaaia buitanlandaa zaken dich zich inzetten.
Korthela Altea.
Dia zich inzatten voor de varbatering van de lavanepmetandighaden
van de zwaksten. Dat en vervalt, Maar dat vangen wij redaktioneel
wal op zondar al dia •anaan erbij.
Afdaling Amsterdam over 920.
Mijnhaar da voorzitter op da amanda•antanbaura ia ook gablaken dat in
vela afdaling aanzalfde gedachte hearat ale dia in Amsterdam namalijk
dat het toazien op da beateding van da galdan dia voor ontwikkalingaaamanwarking zijn uitgatrokkan toch hier an daar miaachian toch nog
wal wat ta wanaan over haaft gelaten. Ik ban aan bastja geschrokkan
van het fait dat hat hoofdbaatuur dit aan gedachte vindt, dit ia allarminat da bedoeling zoals hat ook waarachijnlijk niet da bedoeling ia
van het hoofdbaatuur om daze opmerking te maken. Maar ik wil u wal
zaggen dat naar ons idee nargans in ons varkiaaingaprogra••a ataat
dat daze omzichtigheid dat dia toch plaats dient te vindan aan
gevoel wat dacht ik in het land alom wal gevoeld wordt. Dat ten
aarata. Dan tan twaada ale ik hat goed hab dan wordan in Naderland
ook aubaidiaa uit da ontwikkelingagalden toagakend aan bepaalde groeperingen. Ik dacht dat da Poliaario daar bijvoorbeeld bij waa en ik
dacht dat aan zakar toazich daar ook niet helamaal mieplaatst waa.
Ik wou dua graag da vargadering oproepen ons amandamant ta ataunan.
Korthals Altea.
Het ia nu aanmaal zo dat d• commissie da taak haaft gakragen om aan
voorlichting ta gaven. Maar als wij ontwikkelingahulp gaven dan
batakant hat helemaal niet dat da landen dia dat ontvangen ona daarma•
da taak gaven om daarop toa ta zien hoa dat wordt baataad. Daarom
hebban wij dat bevoogdend genaamd. Als u bovendien Poliaario hierbij
haalt dan gaat hat niet om da bastading van da gelden, maar om da
toekenning van de gelden dua dat ia aan zaar oneigenlijk argument
als ik mij dia bavoogdanda opmerking mag veroorloven. Wij handhaven
dus ons bezwaar.
En wij handhaven ona &Mandement.
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Wij gaan ete•men over het vooratel Amsterdam. Oranje voor, tegen.
Groen voor, tegen. Geel voor, tegen. Aangeno- en.
920.2 ie Aeaen aanwezig.
De Graaf Aeaen.
Commentaar van da commiaaie ia natuurlijk terecht. Het ie natuurlijk
ook een punt wat hier niet thuis hoort. Het ia ook een beetje administratief fout gelopen. De bedoeling waa van Aeaan dat dit ala aan nieuw
punt zou worden opgenomen en mat uw instemming zou ik dan ook willen
toalichten wat da bedoeling ia geweeet van de afdeling Aeeen voor dit
nieuwe punt. Het ziet namelijk op de problematiek die ook in VN verband
uitvoerig aan de orde ia geweest namelijk de hele discuaeie rond de
informatievaretrekking in de werltd. U weet dat daar tueaan de westelijke wereld en de ontwikkelingawereld nogal varschil van maning ovar
bestaat en de bedoaling van dit amendement ia om op te nemen een stuk
begrip voor da legitimiteit van de wens van de derde wereld om te
kunnen basehikken over eigen informatievoorziening en eigen informatiekanalen. Daat zit het amendement op. We dachten dat dit een heel
aktueel en belangwekkend punt waa.
Korthela Altea.
Dat staat er dan toch wel haal onduidelijk, want dat hebben wij zo
baaliet niet kunnen begrijpen. Er staat namelijk dat ••" verbatering
van da informatieverschaffing maat zijn uit de derde wereld en het
lijkt dus meer er op of wiJ verlangen dat er meer en regelmatig
wordt gerapporteerd ovar wat da damaa en haren daar wel doen. Daar
ziJn wiJ tegen.

Mijnhaar de voorzitter ik moet toch opmerken dat de commissie aan
baatje mat twee maten maat. Als er bij 920.3 vooratelt van aanbevolen
ala nieuw punt en biJ 920.1 het punt het boa instuurt omdat het
op, da verkeerde plaats staat.
Korthals Altea.
Ik heb heel duidelijk gezegd na da toelichting waarom we het verwerpen.
We zijn hat ook inhoudelijk hiar valetrekt mee onaana nu uitgelegd ia
wat armee bedoeld is.
Wij gaan over tot stemming. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen.
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Geel, voor, tegen. Afdaling Aaeen 2 ie verworpen.
Afdeling Zeist daer ie de coamiseia het mee eens. 920.3 ie aanvaard.
921.1 afdeling Utrecht.
Voorzitter ik denk dat het amenda•ant van de kamercantrele Haerla•
haal duideliJk weerg•aft wat in de oorspronkeliJke takat komt en dat
dat aan heel duideliJke varbetering ia. MiJn afdeling wee ar echter
vooratander van dat wiJ niet nu al zaggen dat wij huidige ontwikkelingainspa•ning op het huidige niveau bevriezen. Dat wij ook bereid zijn
dia inspanning te vergroten, maar miJn afdeling heeft ar aan groot
maar bij gezet, dat wannaar dat ••beurt wij ook duidelijker zouden
moaten gaan kijken of de galdan dia wij aan ontwikkelingahulp beatedan
waar dia teracht komen. Op het moment zie je dat allerlei gelden dia
die richting uitgaan frantalige landen, angelstaliga landen die nederlandaa ontwikkelingahulp krijgen dat beatedan in het land dat vroeger
hun moederlandlaas ,rankrijk en tngeland an dat daar haal weinig van
teracht komt bij da nadarlandaa economie. Wij zijn ar vooratander van
dat wannaar wij tot vargrotifg van ontwikkelingahulp overgaan ook
de nedarlandsa economie daarvan profiteert.
Mijnheer da voorzitter ik had erg graag in hat algemaan aan op•erking
willen maken over 921. U heeft uiteraard volledige vrijheid om uw
cDrdeal uit ta apraken als ik datgene heb mogen zeggen. Ik vind 921
zo balengrijk dat ik had willen vooratallen datu bij da definitieve
vaststalling dit punt bovenaan zet in deze paragraaf. Waarom meen
ik dat dat verstandig ia en wenselijk. Hat moet uit zijn mat het
sprookJe dat allaan endera partijen aet andere ideologiln endara
grondalegen bilengetelling zoudan hebban voor ontwikkelingaaa•anwa~king,
belangstalling hebban ook om in de regering daar aktief aan daal te namen.
Het moet ondubbelzinnig duidelijk zijn dat aan de antwikkalingaaamenwerking zal worden getarnd. Daaroa ia 921 dia uitapreekt ten eersta de
grote prioriteit en op de 2a plaats dat hoe we ook onze econamiacha
ontwikkalingnia, da node in da ontwikkelingelanden van aan zodanige
zwaarte zijn dat dit pas op de allerlaatste plaats in aanmerking komt
voor even beanoaiing. Dus mijn voorstal zou zijn en ik meen dat
ik dat mag doen 921 het belang daarvan zo groot achtende bovenaan
plaataan zodat hat ondubbelzinnig duidelijk wordt dat wij op dit
punt aan aktief beleid wanaan te voeren.
Da radaktiacommiesis heeft meegeluisterd. Hat applaus dat uw voorstal
ondersteunt zal ongetwijfeld ook een rol spelen.
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Dus bij de herindeling van het programma zal zeer zeker overwogen
wordan of de hela paragraaf 9.5 niet zou dienen ta baginnen mat
921. Maar ik zou ma nu toch wal verdar willen concantraren op de
punten waarover wij in wazen gaan stammen.
Mijnhaar de voorzitter mag ik daarover het woord. Ten aarata voor wat
betreft 921.1 de toevoeging. Dit ataat aldara al in ona programma onder
het kopje export. Dat lijkt ma ook de plaata om dat ta vermelden. Ik
dank dat het heel slacht zou overkomen ale ja zegt we willen dia inapa•ning wal uitbreidan omdat wiJ ••lidair zijn mat dia landen, maar
allaan om er zelf beter van te worden. Ik dank niet dat dat de manier
ia waarop wiJ de campagne moaten beginnen.
Korthals Altea.
De haar Swart zag al wal meer ale wat ik had willen zeggen.
Mevrouw dan Ouden.
Ja mijnhaar de voorzitter u ziet de vrouwen aoms toch aan beetje over
het hoofd. Ik zou toch graag van de kant van de commissie nog aan toalichting willen hebban over de takat uit het verkiezingsprogramma zalt
het punt 21 de huidige inspanning. Moet ik dat lezen ale een parcantega
van het nationaal inkomen of moet ik het lazen ala de relal basehikbare middelen op dit moment.
Korthals Altea.
In de toalichting op het amandamant Haarlam overdankan we dia want
dat ia aanbevolen omdat het aan verduidelijking ia en due ia het antwoord op uw vraag ala parcantega van het nationaal inkomen.
Ja mijnhaar de voorzitter ik maat hier inderdaad, daar wou ik nag het
woord over voeren, ik dank dat in dat opzicht het amandamant vaal te
vaal beperkt wordt door het allaan maar te lezen ale een parcantega
van het nationaal inkomen. Er apalan ook haal andere dinven aan rol
en ik noem hier maar aan voorbeeld kortheidshalve, ook het beleid
van Naderland om protectionisme tegen te gaan maakt ook daal uit ven
onze inspanning om ontwikkelingssamenwerking op niveau te houden.
Dat wordt geschrapt ala we dit varengen tot allaan maar het nationaal
inkomen. Dia inspanning ia veel ruimar en dia inspanning in zijn totaliteit •oat•n wij handhaven.
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Korthals Altea
Onder dat motto zou ik u graag willen volgen om Haarlam dan niet over
te namen, maar laten we dan daarmee niet de indruk willen wakkan alsof
we het in absAluta badragen galijk houden, want dat zou niet aarlijk
zijn en wij waren ar juist voor om aan programma te maken wat wal
duidelijk ia.
Mevroww dan Ouden.
Mijnhaar de voorzitter bagrijp ik dat u de woorden van de haar Swart
nu onderschrijft tagancvar het kamarcentralaamandamant Haarlem.
Korthela Altea.
Het ia dus zo dat de haar Swart zegt luistar eens ontwikkelingahulp
ia ruimar dan allaan het percentage want Je doet het ook op endara
terreinen ven de politiek. Dat onderachrijf ik en dan zou ja Haarlam
dus moaten verwerpen, maar heb ik gezegd laten we ons ar goed van
bewust zijn dat het varw,rpan van Haarlam niet batakant dat we de ontwikkelingshulp in absolute cijfers galijk houden. Bij aan teruggaan
van het nationaal inkomen zou dat wal dagelijk aan hat percentage
gekoppeld zijn. Zo ia het door ham ook bedoeld.
Mevrouw den Ouden.
Betekant dat dat aan de linkerkant bijvoorbeeld aan nadere uitwerking
wn de huidige inspanning kan komen, waarbij die alemant van de heer
Swart meegenomen worden.
Korthals Altas.
Daar zou dia toalichting van de heer Swart dan inderdaad in moaten
komen.
Kop commisais ontwikkelingssamenwerking.
Wij wildan inderdaad ook Haarlam sterk afwijzen even ondersteuning van
de heer Swart. Inspanning gaat veel vardar dan allaan maar centen en
guldans en florijnen. Het ligt in aan vaal groter vlak.
Punt van orde voorzitter. Gazisn de uitlag of de elementen in het
batoog van de heer Swart gezien de uitleg van de commisais is Haarlem
gaarne barsid het in te trekkon dat spaart een stemming.
Punt van orde. Mag ik u vragen om eerst te stemman over Haarlem onder
921.
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Dat is ingetrokken, dus daar kunnen we niet meer over stammen.
We gaan stamman over 921.1 Utrecht.
Ordevoorstel.
Er ia even gezegd dat Utrecht alleen iets zou willen doen als ws er
zalf beter ven zoudan worden. Om dat te varmijdan voorzitter zou ik u
willen vragen om 921.1 de verandering en de toavoeging gescheiden in
stemming te willen brengen.
Korthals Altea.
Wij handhaven toch terwille van de duidelijkheid ons bezwaar tegen
Utrecht en ontraden dat om de hier aangavoerde redenen. Er ataat elders
in het programma haal duideliJk dat dia export bevorderd moet wordan
etc., maar hier hoort het niet thuis.
WiJ stamman dus nu gsaJlitat op voorstel• van de haar Kok Utr•cht.
We gaan dus aarat stemman over de verandaring te handhaven wijziging
te vergroten.
Korthela Altea.
Dat kunnen we halaas niet voor onze rekening namen omdat te gaan vertellen.
Oranje voor,921.1 eersta deel, tegen. Groen voor, tegen~ Gaal voor,
tegen. 921.1 aarsta daal ia verworpen. We komen nu aan hst vooratel
da toevoeging. Da toavoeging vervalt. Dan gaan wa over omdat 921.2
is ingetrokken naar 921.a de commisais buitenlandse zaken.
De heer Wijsglaa.
De heer iwart heeft het bij hat vorige punt al gezegd ontwikkelingssa•anwarking bestaat uit twee onderdelen. [a;sta deel van ontwikk•lingaaamanwerking is ont~ikkalingshulp. Nou hebban we het over het uitvoeren
van projacten in ontwikkalingalanden, het lavaren van technische hulp,
kortom dmv concrete aktivitai~an in die landen da ontwikkeling tot
stand te brengen. Over dat aarsta onderdaal van ontwikkalingaaamanwarking fasn eigenlijk alle puntan in het concept-verkiezingsprogramma.
Tweede onderdaal van dia ontwikkalingaaaaenwerking ia het warkan
aan aan verandaring in de regals van de waraldaconoMia. Daar gaat het
o~ zoala da haar Swart hat gezegd heeft zaken als vrijhandel, ovardracJt
van kapitaal, overdracht van wetenschap en technologie. Juist in aan
liberaal varkiazingsprogra••• zouden daze zaken dia gaan om het vanuit
ons punt gezien natuurlijk in•libarala zin bijsturen van dia wereld-
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economie. Een dergelijk punt zou erin moeten staan. In de eerste plaats
omdat het van groot belang is voor de ontwikkelingslanden o~ op gelijkwaardige manier mee te doen aan die wereldeconomie. In de tweede en niet
in de laatste plaats ook omdat dit van groot belang zal zijn op lange
duur voor onze eigen economie. Went ale die ontwikkelingslanden zich
ontwikkelen kunnen wij daar grote afzatmarkten vindan voor onze produkten die we in suropa en andere ontwikkelde landen niet maar kunnen
afzetten. Om deze radenen zou ik graag willen pleiten voor 921a.
Ik denk inderdaad daze discussie over de nieuwe internationale economische
orde speelt internationaal. Het zou zeer onverstandig zijn als ws ons
daar als liberalen niet mee bazig houden.
Korthals Altea.
Ja ik vind dat hier we duidelijk met een amendament te maken hebben
dat van een technische commissie afkomstig ie en het ia wat dat betreft
valt het helamaal uit de toon en dat is ons voornaamsta ~ezwaar ven de
wijze waarop wij geprobeerd hebben de zaken gewoon in klinkklaar nederlande aan de kiezers duidelijk te maken. Dat isnin dit amendement niet
gelukt.
921a atemming. Oranje voor, tegen. Graan voor, tegen. Geel voor, tegen.
Verworpen. 921b wordt door de commissie overgenomen. 9~1 wordt ook
door de commiseis aanvaard. 921d daarvan zegt de commissie we hebben
geen bezwaar. Als de zaal ook geen bezwaar heeft dan kunnen we dat
overnemen.
Korthele Altes.
Hoe gaan wij van hieruit zondar ona mat interne aangelagenheden te
bemoeien het particulier initiatief in de ontwikkelingslanden bevorderen.
Dat ia toch aan vraag waarmee de programmacommissie blijft zitten.
Commissie ontwikkelingssamenwerking.
Dat gebeurt al op grote schaml. Belangrijke inspenning wordt gericht
op het etaan van kleine bedrijven, zowel ven wereldbank els van landen
en bovendien zijn ar particuliere instellingen dia in de ontwikkelingalanden zeer aktief zijn om te helpen een kleine baar, een kleine ondernamar te worden. En bobendien is ar een stroming die ar op gericht is
dat badrijven uit Naderland veel meer rechtstreeks met bedrijven in
ontwikkelingslanden in joint venturaa proberen te komen enz. enz.
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Ik zou hat zonder atemming willen aanvaarden, dua ela iemand bezwaar
heeft tegen 921b krijgt dia het woord.
Ik heb inderdaad bezwaar tegen 921d. Ik vraag me namelijk af wat exact
de bedoeling ia van dit artikel. U hebt het daarnet uitgelegd, maar
betekant dat dat ontwikkelingahulp bijvoorbeeld gerichter naar bijvoorbeeld particulier bedrijfsleven gaat en ontwikkelingslanden. Dan ben ik
ar zwaar tegen.
Ook in de infrastructurelen hulp die je biedt, dus aanleggen van wagen
havana en endare zaken die bevorderen de zelfstandige kracht van de
mensen in die volken op die manier bevorder ja ook het particulier
initiatief.
Ik denk dat je hier bepaald moet werken naar wat mevrouw den 8uden ook
zegt infrastructurele zaken en wat dies meer zij, zaken die voor het
algemeen belang in de lande gelden, maar niet dat je dui~elijke ontwikkelingshulp toespmtst op dat bepaalde aspect in dat bepaalde land.
Ik zou tot stemming over willen gaan over 921d. Da coMMissie belveelt
het aan. Oranje voor, tegen. Graan voor, tegen. Gaal voor, tegen.
Aangenoaen. Wat betreft 922 is de commissie ven mening dat het een goed
vooratel is van de commissie buitenland•• zaken met ui~zondering ven
de laatsta zin de eigen middelsn van de europese gemaanschap dienen
hiertoa toareikend te zijn. Kan de commissie buitenlandse zakan met
die ovarnaming behalve deze zin akkoord gaan.
Ik had dan in dat geval graag aan uitleg.
Korthals Altea.
Nou wij lazen de toavosging de eigen middelsn van de europeaa gameanchap dienen hiertoa toereikend te zijn aan soort opdracht om wanneer
ze dat niet zijn ze aan te vullen en daartoa wil de commissie de partij
niet aansporen. Wij vinden dat ook in europa men maer moet toekomen
mat het rantsoen.
En dat rantsoen is niet gering zoals

~iJ

allen weten.

Mijnheer de voorzitter het ranteoen ie wel gering. Wat er op dit moMent
aan de europase gemeenschap toekomt is slechts een procant ven de BTW
plua de douanerechten en landbouwheffing.
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Daarven gaat 76~ op aan ds landbouw. Batakant dat ~oor al het overig
beleid van de qur.;pese gemsenschap slacht 25% ruwweg 25% van de auropese begroting overblijft. We zitten op dit mo•ent aan de bovengrens.
\Jenneer we werkelijk aurapees balaiu willen voeren voeren mijnhaar de
voorzitter zullen we over dia 1~ BTW grans heengaan. We nebban ook in
de federatie besloten dat de varvangende projacten boven nationaal
beleid moeten zijn. Varvangend dat batakant dus dat de nationale projecten in dat geval varvangen worden door aan gezamenlijk europaas beleid.
Alleen dan kunnen wij ook werkelijk bezuinigingsmaatregelen, wannaar
tien landen elk apart hetzelfde beleid voeren is dat veel duurdar dan
wenneer de auropasa gemaanschap dat gezamenlijk doet.
Korthals Altea.
Wij ontraden dat ten sterkste. Het hak wagenwijd openzatten door een
toavoeging da eigen middelen dienen hiertoa toereikend te zijn, want
dat betekant dat ar dus aan volkomen blanco chaqua in dit verkiezingaprogramma een de europasa yama~nschap zou wordan afgegevan en met aan
verQachte nul~rcai is dat iata wat wij ten stalligsta ontraden.
De laatste zin van 922 de eigen middelen van da europese gemaanschap
dienen hiertoe toereikend ta zijn. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen.
Geel voor, tegen. Is aanvaard maar niet da laatate zin over de eigen
middelen. Wil de cammisais buitenlandse zaken over 924 het woord.
Mijnhaar de ~oorzitter zoals het op dit moment in het programma staat
is hat sowieso al aan feitelijke onj~iathaid. Namalijk de europaea
raad is een instelling dia niet in de vardragen genoemd staat. In de
twaade plaats wordt er in da europaas raad helamaal geen beslissing
genomen, dus kan ar ook niet volgene de •earderhaid bealiaaan. Da
europaas raad spealt slechte door naar de raad van de auropaaa, naar
dus da normala ministerraad dia beslissingen kan namen. Dus op zichzalf
is dat al aan onjuistheid. In het tweede geval mijnhaar da voorzitter
is dit wal op ~ichzalf juist dat da maardarhaidabaslisaingan gevolgd
dienen ta worden, maar dat dient toch enigszins gaaxpliceard ik dacht
dat zoals de cammissie buitenlandse zaken het vooratalt technisch
gewoon juister is. Het komt op hetzalfde naar.
Korthals Altas.
Dan nog blijft hst bezwaar zo strikt mogelijk dat da o~a•t juist altijd
een escape, dan moet je Swoon zaggen en dan ie ar gaan bezwaar dat het
vardreg atriktmwordt nagalaafd en dan mag strik ook nog wag.
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Het

verd~ag

moet gewoon worden nageleefd.

'oed akkoord dan wordt overgenomen 924 m~t de wijziging zoals juist ook
door de heer Kmizenbeek aanvaardt.
926 stuit op geen bezw~ar. 926u ook geen bazwa~r. 926b afdaling Bennebroek.

Korthals Altes.
Ja wiJ hebben het bezwaar er wordt hier inderdaad een wenselijkheid uitgesproken, mMcr wenneer we zalf niet eens weten waar net moeten laten
we dan aub een Jar~alijke gratuite uit&praak niet doen. We zijn het
er allemaal me~ eens. maar we moaten zo wija zijn o• te zeggen waar
het moet.
Er moet unanimiti•t zijn in de mini&t&rraad van de EEG en dia lijkt
er op het ogenblik zeker niet te zijn.
Ik ondersteun het standpunt vsn hst bestuur.
Stemming. Oranje voor, tegen. Graan voor, tegen. Gaal voor, tegen.
Verworpen. Wij gean naEr 92fc afdeling leidan worden door da commissie
aanvaard. Zijn ar verdsr geen bezwaren in de zaal. 927 is niet zo makkelijk, d~er h~eft de camminsis 927.1 tan dal& ja en tan delen naa.
Ken de commissie dat uanvasrdan. Ja. De zaal bezwaar. Dan is 927 voor
zover de comruiasia dat heeft aanvaard ia aangenomen, namelijk nederlandee
lidmaatschap van de Navo iu het fundament van ons veiligheidsbeleid.
zijn bij het lezen van hoofdetuk 9.7 vriJheid an vraden zijn wiJ
ervan uitgagaan dat in heel dat stuk de akkoorden van Helsinki ver•eld
dienen te worclan op een of andere manier. En wat vonden wij toen het
minet zinvolle om te baginnen dat wij vindan bij de start van hat
artikel om te stallen dat voor het bahoud van de vrede en veiligheid
in Eu.rops dierten de akkoorden v•n Helsinki strikt te wox-den nageleefd.
Wat zegt u nou in uw adviee, dat de akkoorden van Helsinki hebban maar
vrede en vriJheidsaapactan en gaan vailighaideaspecten. Maar waar praten
we hierovax-, we praten over vrijnaid an vrede. Zoals ik van buitenlandse
experta heb moaten varnemen oa in Madrid wordt op dit moment gepraat
over de invulling van de veiligheideaspecten met die akkoorden van
Helsinki, dua ik west eigenlijk niat goed waar ik mat uw adviaa mee
heen moetan. Ik vind dat de akkoo4dan van Hal~inki varmeld dienen ta
werden in ons verkilzingaprogram;na, zeker onder het kopje vrijheid en vrede.
~ij
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Korth:1ls Altes.
De vra~g rijst nf het dan niet in artikel J.4 had dienen voor te komen
en wij willen dat best everwegen 319 de verg~dering daar geen b~awasr
tegen maakt o~d3t ik vnor uw red~n•~ing dat zs genoemd moetsn worden
heel :ntl kan voelen. Mi1F.Jr mi :z"u dat d!Jn bij dl' rech-ten van da ma na
dienen op te voeren.
~nar mijnhee~

de voorzitt•r de akkoorden van Helsinki zijn ook

~uimer

alleen de rechten ven de mens en ik denk dat het totaal van de
n~~t-we~t rolaties i , dit progr~mma aan de n~de moeten komen. Ik denk
dat het heel onverstandig is uls wij als VVD alleen msar zagg@n wij
zijn bang 1rrij 1:1illan ons vordedigan. Wij moeten ve1"de: durvan ta kiJken,
ook een hi~toriach perspectief durven te kiezen en durven te zaggen
di~ akkoorden V8n Helsinki dat ken ee" baaia ziJn o• die ooat-weat
~seltias te ontwikkelen waarin op den duur die negatieve relatie kan
wordan om~ebauwd in een positieve relatie. En daarom is het goed
om met dit punt te beginnen.
d~n

De heer Bolkestein.
De o~mmissie buitenl~nd heeft gee,

bezw~ar

tegen de dergeliJka amandaring

op dit punt.
Mijnheer de vonrzitter de 8kkoorden van Helsinki beatrijden v~rschil
lende terreinen bijvoorbeeld hut terrein van de economische samenwerking. Ook hP.t terrein v~n de meneenrechten en inderdand ook het
terrein von da veiligheid. Ik zou het willen aanbevalen dat de ak~oorden
ven Helsinki althans ergens in da buitenlandparsgraaf worden genoemd.
Dat kan zowel gebauron waar er sprake ia van de mensenrechten als ook
bij de paragraaf veiligheid. Dat is mij in zekere zin mm hat even.
Maar ik vind ~el dBt dia akkoorden genoe~d moetsn worden.

Kan da afdeling Schiedam

sk~oord

gaan met het voorstel door de hser
Bclkestein gedaa~ dat in ieder geval en daar zijn we dankbaar voor
het initietiaf dat Helsinki arin wordt ingav~erd en dat de redaktiecommisais zich buigt over de wijze waarop. Iedereen akkoord. Dan hat
woord aan den Haag vo~r ~29.
Mag ik ~aar wven aen punt bij stellen mijnheer de voorzitter. Dit amendement 929 genum~ard ia bedoeld ts zijn een amendament op het punt 935.
Er ia sen foutje inge$lopen i~ zou u dus willsn verzoeken om dat bij
9l5 in behandeling tenemsn.
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Dan wa ik nu aarat baginnen met 933 Norg.
Huioman Norg.
Wij vinden da uorepronkalijka tekst ta w•inig zeggend. Weinig impliciet.
De feiten liegen er op dit mow~nt niat o~ en wij vi~den toch acht dat
wij ons hierover moetun uitapraken in da zin zoals Norg dat heeft voorgesteld.
Korthals Altea.
'•HJ vindan dat toch 1..1p dit u genblik eun te onydnUclllCiiJerLl~:~ ~i t~praak.
WiJ blijvan v.:m t;laning dt.lt did v.~:ijhaid ar moG;~t bustr.u:m. i'-laar willam
niet een binJancle ~n dwingende uitspr~~k doen dat Nade~land dat nu al
moet nastravan. Het ia naa~ onze mening voldoende wanneer in het verkiezingsprogramma komt te staan dat da ruimte er moet ziJn om die
;;eslist'.ling to nemun. :Jaar blijven wij bij.

Ik zou u willan voorstollen ta &tamman over 9JJ. Oranja voor, tagen.
Groen voor, tagon. Geel vuor, tegen. Vaxworpen.
den Haag.

wiJ

komen nu aan 929

Huhnan den Haag.
Een korte toelichting up ons amend81î1ant. Wij waren van maning dat de
huidige tekst t& kort was huowsl di6 füitslijk niet onjuist is. ~. zijn
van mening dat in da&lil dit balengriJke probleem door de VVD een duideliJk
standpunt mo~t worden ingenomen dat vooral zich onderscheidt door ongenuanceerdt.aid. Juist in deze zaken wordan door andere partijen veel
ongenuanceerde emotionele opmerkingen gedaan. Het resulteert helaas
in wat langera tak~t dan misschien wenselijk zou zijn. maar wa vinden
daza zaak van zodanig belang dat dat garàchtvaardigd zou zijn.
tn aanvulling op da vorigs :aprekaa. ila cammieaio zegt tot mijn verbazing
dat het niat als amandamant wordt aanvaard omdat in daze vorm gedn
amendemant op een punt is. ~at klopt het ie oan amendemant op drie
punten • D~ dira punten -wJij kt da.za tekst .:.iusdcil1i~ af dat ik hiim gaarne
bij u zou willen aanbevalen. Het aerste punt ia d~t uitgabreide toelichting wordt gagavan omtxant historisch en hedendaagse witgangspunten in de NAVO. 2~ gewezen wordt op het fait dat ûe confaasiänele
vardadiQingsale& ....n en de nuclaai4a afachrikking alkaar aanvullen.
In hat lKVstancipunt laas sn hoor ja alleen maar over nucleaire %eken.
Ook convent;.onals bEiwapening diant duiè.elij k ·t• worden opgevoerd
als element.
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Ten da~da de datu• van dace•b•~ 1981 ie bewuat wavealeten o•dat wij
manen dat deze datu• allaan •••r ale politiek atrijdpunt kan worden
beperkt en da ••noauvrearbaarhaid van de •enaan dia daze wepana al of
niet Moaten invoeren annodit wordt beperkt. Daaro• zou ik da••• an
heren o•t~ant dit •••ndaaent u het ten eterkata willen aanbevalen.
Dank u wal.
Ik zou eerat thane de h••~ Rietkerk het woord willen geven.
Voorzitter mat de commiaaia buitenland •iaachian haar a•andament ook
toelichten. De co-laaie buitenland heeft gaan ovarwaganda bezweren
tegen de foraularing van de kaMercentrale dan Haag. Zij het dat ar
aan punt in het amandament van de com•iaala buitenland ia waar da
commiaaia zaer atark aan hecht dat ia aan da gekozen formulering in
bondganootachappalijk ovarl•t• In andere partijen ia nav dergelijke
forjulerlnv en het alternatlaf namelijk na bondgenootachappelijk
overleg nogal wat te doen gaweaat. De co•miaaia buitenland hecht ar
atark aan dat da VVD uitapreekt dat een darvalijk baaluit uiteluitand
in bondganootachappalijk overlag mada door ona land kan worden genomen.
Ale dat punt zou kunnen wordan ingapeet in het amanda•ent van da afdaling dan Haag zou de co•miaaie daar geen proble•en ••• hebben.
Voorzitter dan Haag gaat ar..• akkoord.
Ik zou hier toch ook avan willen atallen dat het ••ande•ant ven de
k..arcantrala dan Haag duadanig vaal nieuwe punten aandraagt en
duadanig genuanceerd ia dat hat ja•••r zou zijn ale hat op da manier
zoele het in het co••iaeieadviea ia geateld toch eigenlijk in de
toelichting zou verdwijnen ela we geluk hebben.
Mevrouw dan Ouden.
Voor wat betreft hat amandament den Haag heb ik toch aniga problemen
mat da leetata zin daar hat plaataan van de kruiarekatten in Weet Europa.
Het wordt valetrekt onduidelijk wie gaat beolieaan om dia dingen goad
varhoada hat maar ooit af zal echiaten. Zij" dat de amerikaanee gane•
raale of doen wij dat zelf. Ik vind dat wa op dat punt ona toch waleens
avan mogen baredan wat voor standpunt de VVD inneemt mat name varwijs
ik n~ar de uitapraak dia
voar.. lige minieter van buitanlandea zaken
Kieainger ~èaft gedaan een paar jaar galadan dat dia niet kan garanderen d~t Amerika tot alka prije, ook da prija van het afechietan van
ataomrak.tten auropa zou kunnen baecharman. Ik geloof dat we dat nag
welaana avan in onza herinnering •ogan roepen.
'<

I
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Nou da voormalig minieter van defensie kan u vertallen dat het toch
voorn. .alijk aan amerikaansa beslissing zal zijn om ze te gebruiken.
De afdaling dan Haag heeft diepgaand over di~ punt geeproken en zou
bijzonder graag zian dat dat hier ook gebeurt. Niet omdat hat aan
modegril is o• nou ook als liberelan eens aan keer over de wel of niet
plaatsing van de kruisrakatten te spreken, maar domweg omdat het een
zaak is van bittere ernst waar we allamaal eens vreselijk goed over
moaten nadenken. Het besluit tot aanmaken ie wal genomen. Basluit tot
plaatsing moet nog genomen worden. Ik varwijs dan naar aan interview
wat onze afdalingeganoot de haar Daka aan kaar in de para heeft gagavan an zag wil Ja met de Rusaan kunnen praten dan ia dat aan zaak van
lange adem an daar heb J• tijd voor nodig. Om nou aan tijdklem te gaan
gebruiken en te zaggen wij blijven konaakwent duidelijke taal decamber
dit jaar gaan we daze dingen plaatsen. Er is niets dat dat motiveert.
Pas in 1983-84 komt dat aan de orde. Dan zijn deze apparaten inderdaad
produktiegaraed. Wij zeggen made omdat het een hoop sociale onrust
veroorzaakt en echt niet allaan maar dankzij aktiegroepen ad lieden
dia door ana sla intolerant wordan aangemerkt, maar ar zit haua aan stuk
walgemaande sociale onrust onder. In hamelanaam steun dit punt. Het
gaat in feit om da laatsta vier regels. Wat daar boven staat ia een
toelichting, dat zijn da overwegingen.
Mijn naam ia van dar Griend afdeling Haezl.
Wij willen graag een cammentaar geven op het punt 935 zoals hst in het
program ia gazet waarin wij aan nadrukkelijk onderscheid willen maken
tussen enerzijds de bastaande zes karntaken voor de naderlandae strijdkrachten en anderzijds het plan voor plaatsing van nucleaire kruieraketten op ons grondgebied. Over de bestaande kerntaken is punt 935
an ook de amendamanten beknopt, zelfs vaag. Dat ia aan tekortkoming
omdat endare partijen zo duidelijk stallen dat wa daze karntaken mosten
bean8ien.
Ik zou nu hat woord willen gaven aan da haar Ploeg.
Da afdeling Maarheeze die wil in ieder geval 935 zoals het hier staat
en elke 935 geamendeerd in stemming hebben om althans de gelegenheid
te hebben om tegen te atammen. De argumenten kan ik nu halaas niet
uitleggen.
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Da haar Plaag.
Ik vind het amandamant van dan Haag arg interessant. Er staan aan aantal zaken in waarvan u gezegd heeft dat zoudan wa kunnen varwijzen naar
het linkargadaalta van da pagina. Ik ban ar niet zo'n voorstander van
om decambar 81 wag ta laten. Wa hebban aan belofte gedaan in da NAVO.
Hat is niet zo• dat wa dat tot 83 kunnen uitatallan. Op dit •o•ant
hebban zowel da bondarapubliek ala ltalia, ale Engeland al voorbereidingen
gemaakt voor dia plaataing. Ik vind dat gazian da diacuaaia in da kamer
wij vaat moaten houdan aan decambar 11 an ik ban hat aans mat diagene
dia zaggen onderhandalen mat da aowjat unie doe ja ••t aan lange adem.
Maar wa moaten aan ding niet vergaten. ja moet ook aan onderhandelingabaais opbouwen. Dat houdt op dit •amant in dat wij gaan baalisaing
zoudan namen, terwijl da aowjat unie 120 van dia ayataman op ona gericht
haaft. Daar zou ik grote bezwaren tegen habban. vandaar dat ik parsistaar
in decambar 1981.
Da commissie.
Er zijn twaa alemanten in het varhaal van da haag. Dat is uit da discussie duidelijk gebleken. Er ia aan maar historische inleiding waarvan
wij gezegd hebban dia ia uitetakend dia kan prachtig in da toelichting.
Daarvan haaft dan Haag aan het begin van da discussie gezegd dat vindan
wij niet da juiste plaats, wa willen da nuanceringen dia daarin zitten
graag in het punt tot uiting laten komen. Da zaak ia belängrijk genoeg
om hier niet vaat ta houdan aan structuren zoala wa aldara baplaitan
1n da structuur van hat programma brengt mat zich maa dat hat in da
linkarkolom hoort, maar hat belang van het punt brengt mat zich maa
dat da commiaaia hier niet op ataat an zegt akkoord dia historische
inleiding zatten wa in hat punt zalf. Prima. Maar het twaada daal daar
ia ar toch bapaals wal aan afwijking inhoudelijk ook tueaan het standpunt van da commissie gaataund an verbeterd door da commiaaia buitenlandse zaken an het etendpunt dan Haag an dat haaft da haar Plaag haal
duidelijk aangewezen. Dia zegt dia datum van decambar 1981 ontbreekt.
Daar hecht da commissie bepaald sterk aan•om da radenen dia door da
haar Plaag zijn gano•md. En wij zoudan u dua willen vooratallen an dan
zal ar varvolgans punt voor punt over gestamd moaten wardan om da
inleiding van dan Haag over ta namen tm aan passaga dia slaat over bij
bastaande zaar ongelijke krachtsverhoudingen an da ruaaiachs. da toanamandan rusaiacha karnbawaping voor da middenlange afstand in da vorm van
5520 raketten noopt in da visie van da VVD an dan moaten wa doorgaan
tot aan baaluit van da ragering in decambar 1981 haar goedkeuring te
varlanen aan da plaatsing op naderland grondgebied van aan overaan ta
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komen amntal kruisrakeaten tenzij en dan gaan we verder met de tekst
van de commissie. Dat is dus van de commissie bz. Dat ie zoals wij het
u graag in overweging zoudan gaven.
Ik stal dus voor te stamman over het aarate deal ven dan Haag zoala
door de commiaaie thans ook ia overgenomen.
Voorzitter even een punt ven orde. Er ataat in de amendament van den
Haag komt voor een opmerking waar man waarachijnlijk erg anel overhaan
least. Bij een noodzakelijke plaataing van kruiarakatten acceptaart
de VVD aan nader overaan te komen minimaal aantaal kruiarakettan.
Mat andere woorden ik zou daar toch wal graag aan verduidelijking van
dan Haag voor willen hebben.
We stamman op het ogenblik aarat over het aarsta daal zoals voorgestald
door de commiaaia. Oranje voor, tagan. Groen voor.
Voorzitter aan punt van orde. Ik vind dat u de vargadering manipuleert
in die zin dat u niet de gelegenheid geeft om aan repliek te geven aan
de afdaling dan Haag zoals dat gistaren de hela dag wel gebeurd ia.
Korthals Altea.
Dan Haag heeft al drie aprakara in het vuur gabrecht a" dia ia nu uitgaachotan.
Wij gaan opnieuw stamman oranje voor het eerste daal van den Haag, tegen.
Graan voor, tegen. Gaal voor, tegen. Het eersta deal is duidelijk aangenomen. Nu ia er aan vraag gaatald aan dan Haag tav het tweede daal
wil den Haag dia beantwoorden.
Korthals Altea.
H•t tweede daal loopt mi tot SS20 raketten noopt, daarover ia dabht ik
ook nog gaan misverstand. Maar daarna komen ar twaa afwijkingen tuesen
dan Haag an da commissie dat ia zeer juiat. Het ana ia da datum en
het andere is het minimaal. Ala Ja iets overaan ko•t dan kom J• het
overeen.
Dan haag krijgt het laatsta woord waarbij het woord •inimaal ook nog
wordt toegelicht.
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wel een aanvulling op datgene wa~ de heer Ploeg heeft glzagd, we hebban
inderdaad een bondgenootschappelijk verband beloofd in decambar een
basluit te nemen en die belofte kan ook inderdaad inhouden dat dat aan
negstief besluit van naderlandsa zijde is. Daarom zaggen wij ja moet
een basluit voor de plaatsing van kruisraketten allaan na~an op hst
moment dat daar warkalijk da noodzaak toe staat. Gaan wij vaathoudan
aan 31 decaMbar dan ia dat walliswaar dan lijkt dat aan zeer correcte
procedure, meer in feite ia dat ewn verachrikkallijkkkrappa terMijn.
Dat minimuN aantal ook dat in de baaliesing van daca•bar kan blijkan
wat nou het warkalijk eental zou moaten zijn.

Korthals Altea.
Wij zaggen dus dat komen we overaan en we Moataj ona over het aantal
niet uitlaten, zeker niet in aan zin dia niets inhoudt. Want dat dit
minimaal, wat is dat.
Wij gaan

etam~an

over het 2e deal van dan Haag. Oranje voor, tegen.

Tweede deel dat namen wij over, moet daar dan pvar moet daar dan over
ga~tamd worden.
Nee ik laat stamman over het controvarsiala daal zoala u daarnet hebt

aanga,evan.
Dus dat ie 31 decambar en dan moet minimum moet waar apart want dat
ia aan tweede controversie dacht ik. Anders wordt ar gemanipuleerd
zeggen ze.
Kop afdaling Leersum.
[van om een misverstand Mieschian we g te werken. In het geval ••t de
datum pleit u ervoor dat de rege~ing wat •oet doen. Het zou •ieechiaa
een endera regering kunnen zijn, God varhoede hat. Maar bij de stalling
ven dan Haag daar wordt uitdrukkaliJk gestald wat da VVD vindt.
D•sfhankalijk wat de regering wil of nimt wil. Ik vind dia atelling
sterker daardoor.
Ja wij zitten hier voor de VVD tenslotte.

Maar wiJ pleiten ervoor staat ar dat de ragering dat neemt.
U varzwakt uw visie als VVD naar mijn maning.
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korthals Altea.
Kijk eens wa moeten duidelijk eruit laten komen dat het aan beslissing
is dia da ragering neemt. En door ta zaggen dat da VVD iets vindt daar••• ia de beslissing nog niet genomen. Het is even sterk. In beide
gevallen is duidelijk, komt tot uiting wat de VVD wil. We laten w~l ook
duidelijk zien wie in dit land het orgaan ie dat de beslissing neemt.
Dat ia de regering.
Zou ik aan da vergadervoorzitter mogen vragen of hij nog een kaar haal
duidelijk wil aangeven waar het eengres nu over gaat stammen exact,
want ik heb de indruk dat het niet voor iederaan helamaal duidelijk ia.
De haar Korthals Altas.
We hebben nu dankzij atsm•ing en overneming overeaneta•ming over het
eerste daal van dan Haag luidende de VVD arkent dat het walalegen tot
en met aanvullen. We hebben overeenstemming omdat het ia ovargeno•an
over het tweede deel van dan Haag dat bij de bestaande zeer ongelijke
krachteverhouding tot en ••t de vorm van 5520 raketten noopt. En we gaan
nu verdar in de visie van de VVD of de VVD pleit ervoor en dan gaan
we varder op 935 dat de ragering in decambar 1981 haar goedkeuring
verleent, daar gaan we over ate•man in varband met dia datum dia erin
staat. En dan komt het restant in stemming in de varaia van buitenlande• zaken, nee in de verais van het oorspronkelijke ·amendement,
goedkeuring varleent aan de plaatsing om naderlands grondgebied van
het overeen te komen aantal. Dat staat dus tegenover het minimum van
den Haag. Dus ~• stemmen nu eerst dat ia nu aan de orcle over pleit da
VVD ervoor det de ragering in decamber 81. Oranje voor, tegen.
Groen voor, tegen. Geel voor, tegen. Aangenomen. Nu is ar een voorstel
den Haag om het minimum in te voeren. Dat amendemant den Haag ale zodanig
in stemming. Dus wie voor ia ia dan voor het minimum. Oranje voor,
tegen. Groen voor, tegen. Geel voor, tegen. Verworpen. En dan het
slot volgans buitenlandse zaken gaat u daarmee akkoord dat is overgenomen. Nu sen stemming over het geheel op vooratel van de afdeling
Heeze. Ctanja voor, tegen. Groen voor, tagene Geel voor, tegen.
Aangenomen. Wij komen nu naar 936 afdaling Gorkum.
Voorzitter de commissie heeft ontraden in daze vora. Ik dank dat de
afdaling Gorkum zich goed kan vindan als ar uit de commissie aan andere
vorm naar voren komt. Het ia zo dat 6orkum wal vindt dat 936 zoala het
thana in de tekst varwoord ie toch wal iata te obligaat ie en wat
Naderland betreft weinig dirakte maning v•n ook de VVD vertoont.
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Akkoord Mat &orkum voor wat da cummissie betreft.
Wij namen dat op aan of ~ndera rnanier mae. 936.2 is door de commisais
aanvaard. Wanst iemand tegen het woord.
Dit amandamant bavet in faits een onjuistheicl. liologiseha wapens zijn
verboden inmiddels door een vardreg wat al ankale jaren van kracht is
en ook binnenkort in Naderland zal wordan garatificoord. Er i~ dua voor
biologische wap•ns hiar gaan plaats. Hetzalfde geldt voor chemi3che
wapana. Hat balaid van Nadarland is sr op gericht totaal verbod van
gebruik, ontwikkali111h bezit van chemische wapens. Dull wapenbaparking
ia ook hiar niet aan da orde. Ik zou dus aan de aanneming van het
amandamant willen ontraden.
Za wordan natuurlijk wal gaproducaard hier an daar.
Voorzitter wa makan ons mat excuus aan baatja zweverig, want we hebben
nat in cla 2a kamar mat de volla ataun van de VVD aanganomen hat verdrag
t•g•n de produktie, het hebban van an het gabruikan van toxucologische
an oactariologiacha wapens. tn dan is hst niet juist naar mijn amaak a•
dat nu waar in ja verkiezingsprogramma op ta namen.
Da co•miesie ia akkoord om hat niet op ta n•men.
Voorzitter 938 was gekoppeld aan aan ander vooratel om 939 te schrappen.
Nu dat voorstul is verdwenen trekken wij 938 in.
940 dearovar zegt de commissie ja van Delft. Aanvaard. 943 Assen.
Voorzitter hat amandamant alaat aan ba•tje op datga"a wat ook vier
jaar geledan al in het verkiezingsprogramma heeft gestaan. Vier jaar
galaden haeft de partiJ besloten, dat het varschil tussen mensen die
in dienat gaan en manssr. die niat in dianet gaan dat die verschillen
moaten wurdan weggewerkt. Als ik nu const~t•ar datgene wat de VVD daar
dan in die vier jaar aan haaft gedaan dan is het enige aanverlaging van
da wadda. Op die manier mijnhaar da voorzitter makan we de varschillen
tuesen de mansen dia in dianat gaan an niat in dianat gaan niet kleiner.
Ik dacht dat we nu als VVD eens acht moaten proberen dat dia manaan
dia een dianatplicht varvullen dat dia niat in aan slachtara paaitie
ko•an dan menaan dia hun dianatplicht niet vervullen. Dit voorstal
beoogt an dat varechil weg te ~erken. Het stnedpunt van Aaaan la ale
volat. Manaan dia niet in dianet vaan •oatan financieel althans in aan
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gelijkwaardige !positie komen mat mansen dis wal in dianat gaan. Dat
betakant dat wij vindan dat iedsre mannelijks naderlander een jaar
lang een bepaald inkomen moet krijgen gekoppeld aan het minimum jeugd
inkomen. Dat menaan die in dianat gaan krijgen daarvoor een wedde en
mensen dia niet in dienst gaan krijgen gedurende dat ene jaar een badrag
gelijk aan aan wedde en dat badrag wordt gelijk aan dia wedde gemaakt
door afroming via aan belasting. Het systeem komt ook in andere landen
voor, ik hoef u alleen maar naar zwitserland ta verwijzen. U weet

Mijnhaar de voorzitter voor wat betreft Assen vind ik het jammer dat
het artikel wordt voorgestald als aan vervanging. Hat betakant namalijk
dat 943 zou varvallan, terwijl nou juist in 943 ook nog wordt gepleit
voor de integratie van de vrouw in de krijgsmacht. Dus ik zou willen
aan Assen kan het een toavoeging zijn.
Korthals Altea.
De commissie varzat zich ook tegen Assen els toevoeging. De wadda ia
gelijkgaachakeld aan het minimum jaugdloon van 18, 19 en 20 jaar en da
wedde is niet apart verlaagd. Het minimum jeugdloon ia verlaagd en
deermee dus ook de wadda. En wij zijn ar bepaald tegen in aan tijd dat
wa ons toch al ganoodzaakt hebben gezien het minimum jeugdloon te verlagen om dan ook nog eens daarop aan extra belaating ta· laggen. Dat
moeten we niet doen. Er ia inderdaad aanstructurele onrechtvaardigheid in het fait dat we niet maar alle dienstplichtigen kunnen oproapan.
Dat is een feit, maar dat moaten we niet gaanafwentalen door dan aan
speciale groep in de bevolking met aan extra belasting te gaan plagen
afgazien nog van de vraag of dat grondwettelijk kan.
Ik ben het helamaal Met da heer Korthals Altea eens, alleen als ar
gestamd wordt en Assen zou aanganomen worden dan ia 943 varvallen en
dat vind ik jammer.
Ik breng dus nu in stemming Oranje voor, t~gen. Groen voor, tegen.
Geel voor, tegen. De integratie van de vrouw in de krijgsmacht ia
gered en wordt niet door aan dianatplichtbalaating betaald. 9•4• ia
door de commissie aanvaard. Afdaling Maarhaaze 944b.
Mijnhaar de voorzittar afdaling Maarhaaza hecht aan nummer 9•4b. Wij dachtan
dat ar heel genuanceerd gafor•ulaard staat wat de badoaling ia. Hat
is een zaak dia na de uitapraken van ministar de Gaua en de daaropvolgend•
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maatschappelijke discusaio erg in het niauwa is geweest sn we dachten
het ook in de komende jaren hst belangrijk is dat zowel de menaan in
de rkijgsmacht ela do mensen daarbuiten weten hoe wij over deze zaken
denken. En ik raad u dan ook aan 944b te ateunan.
Korthals Altea.
Gistaren heeft de vergedering tav de politie aan soortgelijke gespierde
verklaring van de hand gewezen en ik zou de vargadering dringend
willen verzoeken om in dezelfde zin een besluit te namen op grond van
dezelfde argumenten.
Mijnheer de voorzitter er is hier geen sprake van aan gespierde verklaring. Het ia heel genuanceerd geformuleerd.
944b oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. Gaal voor, tegen.
Wij gaan even door mat 944c wastelijk noord brabent.
Mijnheer de voorzittor wij verbezen ons aan beetje over het commentaar
van de commissie. De commissie zegt nu opeens geen studies en onderzoaken want het verkiezingsprogramma moet zo compleet ~ogelijk zijn
op verachillanda andere punten hebban we gisteren ook gezegd het ia
best zinnig om daar ook eens naar te kijken laten we det eens gaan
uitzoeken. O•willa van de tijd zal ik u een aantal voorbeelden beeparen
van hoe het op sommige plaatsen binnen het lager mat geld wat erg
slordig wordt omgegaan. Dat is zonde. Het ia geen amendement wat bad.ald
ie tegen het leger. Maar wij kunnen ook kijken hoe het leger doelmatiger
ken werken.
Korthals Altea.
Nou het ie zo dat wij heel principieel in dit verkiezingsprogramma
alle studies, onderzoeken en andere middelen en vrijblijvende opmerkingen
achterwege hebben gelaten omdat we uitvoering hebben willen gaven aan
da wens van de partij om mat een concreet programma te komen. Wat de
doelmatigheid van het leger betreft dachtnik dat er ook zonder enige
studie nee het is de doelmatigheid ven het legarm het aanschaffingabeleid daar zag ik niks kwaads van, dat is natuurlijk prima in hendan
van van Eekelen, maar de daalmatigheid ven het leger als zodanig is
natuurlijk iets waarvan bij voorbaat vaststaat dat dia er niet ia.
Het leger is de ~eest ondoelmatige vorm van het oplossen van een conflict. Daar hebban wa gaan onderzoek voor nodig. WiJ ontraden da partij
om dit aoort uitapraken ta doen weermee je da kiezers eigenliJk nik•
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mee geeft.

Ik baeng 944c in stemming. Oranje voor, tegen. &roan voor, tegen.
Gaal voor
Mijnheer da voorzitter ik geloof dat ik tooh even nAg mijnhaar Korthsla
Altea moet aanvallen, want ik dacht niet dat je per definitie kunt
zaggen dat aan lager ondoelmatig is. Ik dacht dat Je afgelopen dartig
jaar ongeveer, dat hebban we net ongeveer aangenomen in het amendemant
van den Haag hebben we laten zien dat een leger zeer doelmatig kan zijn.
Ik dacht dat aan conflict veel duurdar is. Punt twaa de daalmatigheid
in het leger ik geloof niet dat ar iemand is in een enk~le bedrijf
in Nederland waar ds afgelopen tien jaar zoveel aspecten van doelmatigheid zijn doorgelicht, waar zoveel punten zijn geweest dia zijn
bakaken op mogelijke beknotting en verscherping, dus ik dacht dat ar
aan klein beetje sprake was van ondeskundigheid in dit amendement.
944c wordt in stamr~ing gebr3cht. Oranja voor, tegen, Groen voor, tagen.
geel vaar, tegen. 944c is verworpen. De laatsta taak dia ik in deze
staal heb is om u msda te dalen dat hat st3mbursau heeft uitgamaakt
dat 944b afdeling Maarheze is aanvaard.

Ik wou graag vooratallen om 944 te schrappen. Da topstructuur van
defanaie behaaft een kritische
daling. Dat kan.

bsschouwin~.

Dat ia aan overbodige ••de-

Karthals Altes.
Ik wil aan opmerking maken, niet over 944. Als u dat schrapt. De com•iaaie maakt daar gaan kalezaak van. Ik wil alleen een •isveratand probaren
wag te namen dat ik in hat laven heb geroepen. Ik heb baslist niet bedoeld om avar de organisatie van het leger als zodanig en de mensen die
daarin werkzaam zijn een onaardige ~pmerkin~ te maken. Ik heb alleen
gezegd det het lager als zodanig htt voeren van ean oorlog is aan ondoelmatig middel om aan conflict op ta loasan. Maar als ik bij iemand
de indruk hab gewekt dat ik daarmee tav de krijgsmacht iets hab gezegd
dat ik niet had mogen zeggen da.naam ik dat direkt terug. Dia indruk
heb ik niet willen wakken.
Stamming over 944.
Vaarzitter mag ik daar iata avar zeggen, want het is niet zo dat mat
daze opmerkint dia in het varkiaz6ngaprogram ataat de topatructuur al•
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ala tapstructuur wordt aangetast. Allaan kunnen wij conetateren dat
sonde de inatalling van de topstructuur ar nogal wat grotl troai
ia•ontstaan in dia topstructuurvan diverse taken maar ook van het aantal
pareonen wat te werk gesteld wordt in dia topstructuur.
Dat nu ia de bedoeling van dit punt wat even ia meeganomen uit de laatsta
begrotingabshandelingen van dafanaia.
Voorzitter ia het redaktioneel om dan de omvang van da topstructuur
in ta voegen.
Wij brengen 944 in stemming. Oranje voor.
Korthals Alstas.
Het handhaven van 944.
De topstructuur van defensie behoeft een kritische beschouwing.
Oranje voor, tegen. iroan voor, tegen. &aal voor, tegen. Verworpen.
Dames en haren ik zou dan willen voortgaan aat hoofdstuk 1 de mens en
omgeving. Mag ik uw aandacht daarvoor verzoeken. iaat u aub waar zoveel
mogllljk zitten. Het zal u duidelijk zijn dat wij dan niet kunnen ala
u uw gaaprakken voortzet. Het is zo dat bij hoofdetuk 1 behalve de tekst
dia u aangatroffan hebt in het boakwark ook nog maa aoat neaan de
laatsta gepubliceerde tekst dia bestaat uit aan aantal ten onrechte
niet aardar gepubliceerde a•anda•entan vanuit de kant van de grote
steden. Als ook aan voorstal bij nota van wijziging van het hoofdbestuur. Ik stal u voor om dia stukkan ven dia grote etadan aan het
eind te behandelen en het atuk over het openbaar varvaar van het hoofdbaatuur daar waar ook andere punten daarop slaan.
Voorzitter mag ik van de orde nog avantjas iata vragen. Of er ook aan
advies van het hoofdbaatuur bij dia stukken van de grote stadan is
gepubliceerd en ik vind dat niet an ik zou dat toch wal op prijs stallen.
Dat ia niet gepubliceerd, dat wordt straks mondeling vanuit de kant van
da commissie toegelicht.
Over hatzelf•• punt van de grote atadan. Als ik mij goed harinner is de
amendaaantenbeurs dit stuk opeens boven tafel gakomen en ia daat
toen bij de behandeling in hoofdstuk 7 bezwaar tagan gemaakt van de kant
van de ••neen dia daar zaten, omdat zij vandan dat de afdalingen niet
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de kans hebban gehad over dit amandamant te spreken.
steeds. Er liggen nu aan aantal vooratellen voor one
niet over hebban kunnen beraadslagen an dus ook gaan
op hebban kunnen indienen. En ik vraag mij af hoe we
kunnen behandelen.

Dat fait ligt nog
waar de afdelingen
amandamanten
dit dan het beate

Nou de formele oplossing daarvan is als volgt. U kunt in de regleMenten
nalazen dat het hoofdbeatuur het reght heeft op allerlaatete tar~ijn
aan nota van wijziging toe te zenden. In dit geval oMdat er sprake was
van aan administratieve vargissing die wal toch redelijk tijdalijk nog
ontdekt ia. Hat is zo dat het hotlfdbeatuur van daze bevoegdheid ook
in die zin gebruik gemaakt heeft dat zij kannis gagavan heeft van
daze voorstallen van de grote steden, overigene zonder daar op dat
ogenblik inhoudelijke oordaal over uit te eprekan. Wij zullen daar
toch mee moeten laven hoewel het op zich plezieriger geweest ware als
er geen misvarstand zou zijn gawaaat. Dan zou ik nu inderdaad graag
naar punt 702 willen overgaan. 702a. Afdaling Amstarda•. Het amandament
wordt ingetrokken. Dan komen we op 703 wat als toavoeging wal akkoord
ia. De afdeling Klaaswaal behaafte aan toelichting. Zo niet dan iemand
verder. Dan ia hat aanvaard. 703o aanbevolen. Aanvaard. 707 afdaling
Alphen ad Rijn en afdaling zuid westhoek.
Ja voorzitter Eenhoorn, Schiermonnikoog. Ik ata volledig achter het
voorstal van nat hoofdbeatuur om het zo op te lossen. Ik dank dat
het erg fout ia en een belediging ia voor de gemeente om aan waddanwet nw op daze manier naar voren ie schuiven af uit te halen. Ik dank
dat het heel goed is zaala het hoofdbaatuur het nw heeft gedaan.
Wij zijn van mening in de kamercentrale friseland dat het woordje thans
ar niet in past omdat we dat basehouwen ale aan stukje niet paseend
centralisme. De taalicJting dia de cammisais geeft ia volkamen akkoord.
De baacharming hoort thuis bij de lagera overheden, maar we moaten
duidelijk zijn, dat woordje thans hoort er niet in ar maat geen waddanwat kamen.
Mijnhaar de voorzitter wij zijn van maning dat dia waddenwat ar thans
wal maat kamen. Het ia aan uniek gebied wat dwa buiten alla proporties
valt van elke gemeentelijke instentie die daar eventueel een baheer
op zou moaten voeren en daarom is het basta beheersvorm dia er gekozen
kan worden is dat er aan waddanwet nu kamt. Vandaar dat wij vindan dat
dat laatste zinnetje gaschtapt moet wordan in 707.
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De he~r Schrpenhuizen.
Voorzitter d~t unieke kar~kter van de waddenwet wordt doar de kamerfraktie zeker ondersteund. Bij de behandeling van de planologische
kernbeslissing over hat waddangabiad hebben we er ook zeer nadrukkelijk
hebben we dat uitgesproken, maar de grote vraag bij ons ie zijn de
instrumenten die de gemeente en de provincie op dit moment hebben voldoende of niet voldoenda omdat unieke karakter te gaan bewaken. En
als ik dan ga kijken naar wat aan eilanden daar gedaan heeft dan zag
ik het instrument wat er is is meer dan voldoanda. Ik wijs u nog op
een andar ding. Als zalfa onze eigen stsateeecrataris ~allia da Vries
zegt een waddanwet dcet de zaak geen goed, als u de stemmingen hoort
op de eilanden en de kustgameante die zeggen wij kunnen hat zelf, we
hebben de instrumenten, wij kunnen het gebied kunnen wij op een voortreffelijke manier voor de toekomst bewaren dan za g ik dan moet ja als
VVD het centralisme hoogtij laten vieren, dan kun je hun de kans geven
om het te gaan uitoefenen. Er komt een punt bij we zitten natuurlijk
met een planologische kernbeslissing zitten we nog in een experimentenfase, afstemmingen. Wij zijn van maning als fraktie wat we ook gezegd
hebben bij het voorlopig varslag op de industriewet van de PvdA gaan
waddsnwet, maar zeggen wij erbij omdat we zitten in een experimentaarfase met sen planologische karnbeslissing zou je ijjde toakomst wellicht
ale het niet lukt ar naar kunnen kijken. Vandaar de handhaving van het
\-tcordj a thans.
Mi.nhaer

da

voorzitter Alphen ad Hijn trekt zijn amandament in.

Den blijft, kunn•n wij tot stemming overgaan.
708 de commissie ruimtelijke ordening en afdaling de
aan voorlichting van de kant van de indieners.

~ijk.

Behoefte

Moret efdeling de Wijk.
Wij bagrijpan hst advies van het hoofdbeetuur niet omdat in de eersta
plaats het hoofdbeatuur zegt in artikel 708, van aan baalasing over
drooglagging ie daar uitapraak in de richting van drooglegging. Wij
hebban als afdeling de wijk gezegd we moeten de zaak totaal gaan
heroverwegen. We hebban daarom aan voorstal gedaan uit overweging
dat natuur., milieu duidelijk maar naar voren komt in die afweging en
stalt op een gagevan moment dia planologische karnbeslissing dia moeten
we a~en afwachten. Ik vind dat geen duideli.jke beleidsbapaling. Ik
vind dat de VVD op dit moment wal kan zaggen ~e zijn er we.l of nia·t ai:lll
toa om aan uitspraak ta komen.
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Wij %eggen van heroverwaag de zaak en wees daarin ook duidelijk.
Mijnheer de vo~rzitter mevrouw Je afdeling ~l~clo~
Wij willen graa~ het voorstel van cle afdeling de Wijk steunen. Wij vinden
het niet juist dat uitsluitend de doel~atighaid kriterium zou zijn
voor deze beslis$ing. Milieu moet een sbslluts randvoorwaarde zijn.
Mijnheer de voorzitter hst is altijd aan anderdenkenden bijzonder
moeilijk uit te leggen dat de VVD op het ogenblik het milieubeleid in
haar ontwerpprogramma als sen hoofdpunt wil opvoeren, maar vervolgens
in het hele verdere programma het milieu in een hoekje schopt. En ik
denk dat dit nu een van de punten is waar wij heel nadrukkelijk moeten
uitepreken dat ook het milieu een faktor van belang van de VVD is.
Daarnaast wordt ook de visserij genoemd. Dat doen wij elders in hat programma ook. Hier is det aan de orde en hier moeten wij dat noemen.
Als we dat niet doen maken ~e ons volkomen onGeloofwaardig.
Mijnheer de voorzitt~r ik ben het eens met de toelichting van het hoofdbestuur, maar niet met hun conclusie. Als er staat de procedure voor
de planologi&che kernbasliaeing afwechten dan houdt dat in feite in
dat nadat da inspraak overleg en advisering afgerond zijn de regering
het baleidavoornemen tot inpolderen heroverweegt. Dat is een kwestie
van zorgvuldige besluitvorming, daarbij kunnen da aspecten worden
betrakken di~ de afdeling de Wijk aange•ft en dia een oelsidavoornaman
onvoldoencie tot uiting komen. Daarom stemt de afdeling den Haaf voor het
alltandement van cle Wijk.
Mijnheer da voorzitter namens de commissie ruimteliJke ordening. De
co.mieaie ruimtelijke ordening heeft een amendemant ingediend dat tot
doel heeft aan te geven dat de drooglegging zoals die nu ter overweging
in de planologische kernbeelissing ie opgenomen weleens om reden van
doelastigheid om reden van zuivere afweging zow kwnnen zijn een vaal
kleinere drooglegging ve~ de M&rkerwaard dan op ciit moment wordt voorgesteld, vandaar het amendement van da commissie ruimtelijke ordening
opdat niet meer zal wordan drooggelagd dan absoluut noodzakelijk is.
Jager afdeling Hilverswm.
De afdaling Hilversum i& van mening dat de Markerwaard behouden dient
te worden. Met het droogleggen hebben nag vela vraagtekens en dia
zullen we eerst rustig moeten beoordelen. Wa heboen ook het bawusta
plan Liavense. Met esn drooglaggen Markarwaard heb je oo~ geen
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plan Lievenee maar Nodig. Er moaten nog veel ondarzoelingan gedaan worden.
En als je due de Merkerwaard droog gaat loggen dan ge je dua een groot
stuk uniek natuurgobi~d ga Jo ~aarmae nua; da k11oppEn helpen. De visserij, waterberging en waterrecreatie dia gaat ex allemaal mee ae11 de
haal. Wij stallen dus voor om afdaling de wijk te ataunan en da co~mia
sia ruimtelijke ordeninQ in te willen laten trekken.
Ik begin nu toch te baluistar&n dst er nu alleen nog maar otamver.klsringan
voor of tegen afgelegd dreigen te worden, terwijl sprakers dia al
eerdar gesproken h•bben opniouw willen gaan spraken. Ik stel voor dat
wij nu eerst de commissie het woord gevon om haar oordeel hierover te
geven.

De commissie.
Mat amendement ven de commissie ruimtelijke ordening gaat veel vardor
den wat de commissie in hat concept heeft geschreven en het amandament
van de afdeling de Wijk zou kunnen wordan uitgelegd als ook veel verder
gaand maa~ de andere kant op als dat in het concspt program is geschreven•
Uit ~atgaen nu baar voren wordt gebracht kan worden afgaleid dat het
hervaerw•gen van de afdaling de wijk minder ver gaat dan aanvankelijk
door da cammissie waa geintarprateerd. Wanneer de uitleg van de heer
Moret daaraan gegeven wordt heeft de commissie minder moeite daarmee.
Het ia volstrekt duidelijk ook voor de Wijk dat ovsrwegén zolang da
planologische kern~$sliasing pracadwra nog niet i$ afgarond mogelijk
Moet zijn be~lissingen nu ~an de VVD in het verkiazingaprcgram niet
nemen. Daarom moet het amendement van de co~miasie ~uimtelijke ordening ten sterksta ontraden werden naar het oordeal ven de co•miaaia.
Meer wat het overige betreft biJ de interpretatie maakt da commissie
daar geen halszaak van.
Is er nog behoefte aan verdere •••cwesie. Dan zou ik tot ste~ming
willen averga~n en allereerst het vooratel Vftn de com•ieaie rui~telijke
o~dening dat afge~ezen wordt door de commissie een u willen voerleggen. Oranje voor, tegen. Groen voor. tegen. Geel voar. tegen.
Het voorstelvan de commissie ruimtelijke ordening ie verworpen.
Dan gaan wij naar het voorstal van de afdeling de Wijk met de daarbij
gegeven interpr•tetie, de toelichting die overgenomen ia door da
c~mmieeie. Heeft iemand nog behoefte eraan om daar over te stemmen.
Nee dan ie dat aanvaard. Dan gaan wij naar 710 ven de commissie
~uimtelijke ordening. Beloefte om dit toe te lichten. waarbij het zo
ie dat de eersta zin ontraden en da tweede zin ~anbavolan wordt.
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Geen behoefte vznui t de co1"niesie ruinttalij ke ordening om dit nader
toe te lichten. ne aarsta zin stemming. Nee. Dan is die niet aanvaard
en de 2e zin v~l. 711 afdeli~g s~rinc~e~l. Oear behoefte aan t~olichting.
Voorzitter ds commissie ontra~dt dit op b5sis van hot feit dot dit zou
zijn gereg~l~ in de onteigeningswet. Dat io jui&t, maar de~r is ook
in geregeld da toevoeging die Gorkum ~raag ter camplatering wilde
zien namalijk dat or nBn partschade voorzi~ning bij beho~rt. Het t~taal
ia in do cntmigeninyawet ger~g3ld, maar wij willan nist dat sr aan gerommeld gr~at 111orc.len.
De eomntissi~.
Ja maar op dvze wijze voorkomt u dat niet. We moeten gaan zaken g~an
regelen in ~en verkiezingsprograM dis in de wet al garegeld zijn.
Wij gean over tot stemming.

Or~nje

voor,

teg~n-

Graan voor, tegen.

Geel voor, tegen. 711 is verwQrpen. 715 afdeling Dronten. Toelichting
van de ~ent van Dront~n.
Wijnants Voorburg.
Voorzitter zou toegelicht kunnen werden in de oo~psronkelijka tek~t
wat onder uitvoeringspijl wordt verstaan. Dat ie uiterm~te belzngrijk
voor het al of niet ~an&emen van het amendement.
De commirwie.
Uitvoeringspeil kon breed worden uitgelegd. Het ligt in de bedoeling
om in de eerste plaets het luxe niveau te varlagen als dat mogelijk
is en ale dat nodig mocht zijn om nog betaalbare woningen te bouwen
den moet het uitvoering~peil zelfs wordan uitgelegd tot verkleining
van de woningen om nog betealbere huizen te kunnen bou wen. We
moaten een stepje terug doen.
Dan gaan wij over tot stemming over 7!6 ontraden door de commissie van
de afdeling Dronten. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. Gs~l voor,
tegen. Dat i~ verworpen. Dan gaan wij nag~ punt 7,7 waarop drie amendamenten zijn. Afdeling O~st Tellingerwerf, commiasie ~aning- en huurbeleid, commissie ruimtelijke ordening. Waarbij van de \"oning- en
huurbeleid aanbevolen is. Is er behoefte de amendamanten too te lichten.
De commissie wil dat niet nader toelichten.
Voorzitter aangezien ik voor bvide commiusie ~o~;el ruiffitolijke ordening
als volkshui6vasting hier aanw~zig ben trek ik het amendement van de
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commissie .x:uimt:!ilij ko ordening in tbv hat amandamant van de commissie
huur- on bouwb~leid.
Dan blij ft ellaen een ste:llming over over punt 1 van oost Tellinger\"lltrf.
Waar de commissie tegen ia. Wordt ook ingatrokken. Punt 2 is dus aanvaard.
Punt 71 Ba commissie ~woningbauw.J en huu.x:belsid. Dat is aanbevolen door de
commissie mits de woorden aan hun tr•kken komen vervangen wordt doe~
gulijk buhandald worden. ;)aëlr bestaan bij de commissie g~en bo:t.W<!ren
tegen varonderstel ik. Dan ia dat.
lk zou namana de JOVD willsr1 zeggen dat ik dank dat dit een ontkrachting

ia van hat

~arkiazingaprogram.

lk vind het op zich best een sympathiek
tsiiutnclament. !k dank echten:.- dilt ja moet at4:'even naar sen volledige en
totals woningboww voor aeniecler en niet op dit mament eon asn·cal prioriteiten moet stellen bij een aantal doelgroepen. Ik denk dat je ju
totalt~~ beleid rr:oet .richten op Je zaak en niut met dit amendement in
f6ite de oersta doelstelling min of meer ontkrachten.
De commissie.

In die zin zou je kunnen z•ggen ja het

i& een ovorbodig amendement maar

het is wel aardig in hat verkiezingsprogram.
Wij gaan ever tot stemming 71Sa. Oranje voor, tagen. Groen voor, tegen.
Geel voor, tegen. Het is asnvsard. 71~ ia aanbevolen. wil iemand daar
neg wat ever zegyen.
Ik ben l1et eens m•t het principe van dit a~sndemsnt. Ik denk echter dat
de VVD aan duidelijk onderscheid dient te maken tussen verhuuràexs dia
als eigenaar biiworntra een kamtJ;;:o verhuren un beti.rij ven dis als IJadriJ f
kamers verhuren. Dat vind .ik een essentieel nndarachaid. 11, vind
dat eigenaar bewoners die ean kamer varhuren inderdaad aen stuk axtra
zekerheid mogen krijgen. Dat vind ik in teg•nstelling tot da laateta
groep àie u ne·t; ntJttmde. llan ben ik du:5 tege11 het .amenclarnent.
De heer ds Beer.
Geheel eene met ds strekking van het amendement, alltien er is een klain
ongelukkigheidjs. Als het wordt aanvaard dan zou die zin knelpunt in
de huisige huurwatu~vin~ wegganomen moaten worden, die oorspronkelijke
zin uit het program zou worden weggehaald tevens. En ik hecht eraan
dat die zin wel blijft staan, want ook in de gewone huurwatg~ving
los van de kaiilervarhuur zijn op dit mott~mnt oe•1 ;~root aar. tal knelpuntt3n
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veroorzaakt oa door varkaard stamgedrag van hat CDA bij allerlei amandamanten en het ia hoogst nodig dat da gehele huurwetgeving nog aana
aan kaar harzien wordt.
Kan de commissie zich erin varanigen dat het amandamant 719 aangevuld
wordt mat het punt, Mat de zin kaalpunten in de huidige huurwetgeving
dienen te wordan opgeheven. Ala•ik het goed begriJp wordt ar dan aan
de haar de laar zijn varlangen tegeaoat gekomen.
Ale ar da aogalijkhaid ia voor de haar de laar om iata toa ta vosgen
ia ar dan ook de mogelijkheid om de volgende stelling nameliJk het
onderscheid tueaan eigenaar bewoner an verhuurdar ale badrijf toa te
voegen. Nee dat ia niet mogelijk, want ar ligt aan tekst ter tafel
op dit ogenblik. Punt 719 waarop een amandament ingediend ia in uitzonderingaaituatiaa kan daar wallicht aan zin gecombineerd wordan mat
iets anders, maar totaal endara teksten. Wij kunnen acht niet acceptaren
dat andere takaten nu ter tafel gelegd worden.
Da haar Houwing heeft in intensie gelijk. Formaal kan het niet veranderd
worden, maar we zaggen het ar even bij.
U hoort da commisais heeft vaal oor voor wat u graag wilt. Dan ia 719
in dia zin aanvaard. 720 aanbevolen door da commissie. Baatast daai
behoefte aan discussie. Nee, dan ia dat aanvaard. 721 van da afdaling
Rotterdam, van de commissie woningbouw en huurbeleid en van de kamarcentrale dan Haag. Het ia zo dat de commisais hat verstandigst lijkt
om dan de afdeling Rotterdamtakst over te nemen, mat daaraan toa te
voegen dat lastata zinnatje wat in de huidige tekst ook ataat aan huurbelasting ia dan niet nodig. Kunt u zich daarin verenigen.
Velthuia-Mid•alburg.
Mag ik aan punt van orde toevoegen. Kunnen we biJ 721 tegelijk bahendelan
722 punt 4, want 722.4 ia afgaraden doordat 721 dia mataria al ragalt
dus ik zou ham daar graag bij betrekken.
Dat lijkt mij procedureel gahaal juist. Ook in behandeling ia 722.4.
Ja mijnhaar de voorzitter ik zou erg graag aan toalichting willen hebban
of van de afdaling Rotterdam of van de commissie hoe man dankt door
vrijwilliga doorstroming hoe man dia dankt te bevorderen, wat voor
maatragalen man daarvoor denkt te namen. We hebban in de afgalopen jaren

'.
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de doorstromingaaubsidie gehad. We hebben de premies gehad bij de woningbouw. Allamaal mastragalen dia niet geholpen hebben. Ik dank dat de
VVD niet moet overgaan tot het opnemen va~ holle leuzen in haar verkiezingsprogramma en zou derhalve o•k willam pleiten voor het amendement van de afdeling Zierikzee.
Voordat u een beantwoording krijgt moet ik u vragen of degene die een
auto Peugaot •••• Het woord ia aan de commiseia dan.
Mag ik misschien nog even het amendeaent van de kamercentrale dan Haag
toelichten. Het ia namalijk aan beetje ongelukkig gafo~ullerd dua
misschien heeft niet iadereen het begrepen. De bedoeling ia dat het
eerste deel van de eerate zin wordt iedere woning moet in principe de
huur opbrengen die voortvloeit uit de vraag en aanbodverhoudingen op
da woningmarkt. Dan gewoon verdar verhoging van hat inkomenedeal enz.
De ladenvergadering van de kamercentrale den Haag ia het ermee eens
met de constatering dat de varhouding tuesen woonkwaliteit en huur
is acheet gegroeid. Zij meent dat allaan door de haar vaargastelde wijze
een rechtvaardige situatie kan ontstaan.
De heer de leer.
Geheel eens met het vooratel mbt tot ratterdam en de commissie van
huur- en bouwbeleid, maar ik heb nog een bezwaar aan ernatig bezwaar
tegen het amandament van den Haag. Het amendament van dan Haag dat
vraagt namalijk om de huren te laten voortvloeien als gevolg van de
situatie op de vraag- en aanbodverhoudingen in de woningmarkt. Dan kan
dat wel in gebieden waar voldoende woningen zijn, wa zijn als VVD aak
altijd voor liberalisatie in dia gabiaden geweest, maar dat kan natuurlijk niet in gebieden waar grote woningtekorten zijn zoals in Amsterdam,
Utrecht, den Haag enz. want dan krijg ja ongelooflijke stijging van da
huurprijzen. Dat zal ook als het zo in ona verkiezingeprogram kwa• zeer
tegen ona gebruikt worden. Daarom bepleit ik de formulerinven van
Rotterdam an van de commiaeia bouw- en huurbeleid die aak dia relatie
tuaaen kwaliteit en huur livgen, maar op aan veel avenwcihtigar wijze.
Heeft den Haag nog behoefte om dit amendement te handhaven.
We handhaven het amendement wal. De heer de leer heeft gedeeltelijk wel
gelijk, het gaat om het principiele uitgangspunt er staat ook in principe in de tekst.
Ter vereenvoudiging voorzitter de commissie huur- en bauwbeleid trekt
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het amandamant in tbv het amendemant Rotterdam.
Da commissie.
Ik wil nog aan toelichting geven op het doorstromen. De VVD dankt dat
door huurharmonisatie de dooratraming op zich al tot atand komt en door
aanvullande maatregalen te namen nadat de harmonisatie ia varwezenlijkt
zal de doorstroming vanzalf geregeld kunnen wordan en dwingende huurbelasting ia dan niet nodig.
Dan Haag trekt het am.ndemant in.
Ja mijnhaar de voorzitter ik vind de argumentatie van de commisais

bepaald zwak te noemen. Ir ia van huurharmonisatie voor wat betreft de
dooratraming dacht ik tot nu toe bewezen dat daar niet al te vaal van
te varwachten ia. Wat ie da doelstelling van huurharmonisatie dat inderdaad de huur op galijk niveau wordt gebracht mat de kwaliteit van de
woning. Dat batekant dat als men dia huur moet gaan batalen dat man
gaan batara woning kan krijgen tegen diazalfde huur dus dat het de doorstroming niet zal bevorderen.
Ik geloof dat wij moaten vezmijdan in aan debat over daze problematiek
te komen. Ir ligt op het ogenblik nog maar aan vooratel ter tafel wat
zowel door Rotterdam als door de commiaaia woningbauw en huurbeleid
ale ook door da commisais ondersteund wordt. [n ik dacht dat wij dan
toch voor dit ogenblik, hierover zouden kunnen stamman en die discussie moet uiteraard doorgaan.
Natuurlijk mijnheer de voorzitter, maar dan zou de commissie in ieder
geval kunnen overwagen om het punt van de afdeling Zierikzee mee te
namen.
Da haar de laar.
De discussie apitat zich nu alleen nog maar toa op de vraag wal of gaan
huurbelasting en ik maat ten starkata de vargadering adviseren tegen
aan huurbelasting te ziJn. Waarom. Het ka.t ook niet voor niets biJ de
PvdA vandaan. Omdat de gedachte, de onderliggende gedachte ia aan
conau•ptiadweng. Man wil de •anaen een gzota• daal van hun inko•an
aan huur laten b•talan ook als dia woning het zelfs niet waard ia.
Jk ben het geheel mat de cammieais eens dat de dooret5ming voldoende
wordt gagarandaard ala we het op de harmonisatie gooien want dan
batalen de manaan wat de woning waard ia.
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Wij gaan allaraarst stammen over dat aparte punt van dia huurbelasting
dat ia punt 722.4 de afdeling Zierikzee. De commissie ontraadt dat om
dat te aanvaarden. Oranje voor, tagen. Groen voor, tegen. Geel voor,
tegen. Ja verworpen. Dan gaan wij nu naar 721 punt t van de afdeling
Rotterdam waarbij dan toegevoegd dat zinnatje huurbelasting is dan
niet nodig. Aanbevolen door de commissie. Oranje voor, tegen. Groen
voor, tegen. Gaal voor, tegen. Den ia dat ook duidelijk aanvaard. Dan
gaan wij naar punt 722 ondercentrale Eindhoven afdeling Middelburg an
de afdaling Araen en Veldenbergen. Da afdeling Zierikzee hebban wa
zojuist behandeld. Een van da indienara hat woord.
Ondercantrele Eindhoven.
De indienera van het amendament zijn van mening dat hat huidige takatvooratel een al te grote blanco cheque is. ZiJ stelt dan ook voor te
binden aan een maximum, aan tijd. En ook dat er overgegaan moet wordan
meer naar de individuele huurbawonar. Dus meer naar aubjectaubeidia
dan naar projactsubsi.ie.
Voorzitter wat betreft de afdeling Middelburg deze toavoeging we hebben
erin gestald dat allaan huursubsidie kan worden gegeven voor een paasendenwoning. U hebt dat ontraden omdat er niet altijd aan paasende
woning beschikbaar zou zijn. Nou wij praten ook over het begrip paasende
arbeid, waarbij we nok niet altijd passende arbeid kunnen bieden.
lk vind in ieder geval en da afdaling vindt dat uiteraard ook dat wij
moeten voorkomen dat ja zeer riante huizen tegen subsidie gaat verhuren.
Dan is het woord aan de commissie.
De heer de Baar.
Voorzitter ik heb mat het amendament ven Middelburg absoluut geen probleem, maar ik moet er wal op wijzen dat da amandamanten op nummer 1
en nummer 3 dus van Eindhaven en van Arsen Veldanbargen wel iets irrealistisch bepleiten, want Ja het ziet er naar uit een woningwetwoning
vandaag aan de dag als ja de volle huur zou moetenbatalen zonder subsidia dan betaal ja ongeveer een elfhonderd. guldan an dat zijn natuurlijk huren die vrijwel g•en mens kan betalen. Ik denk dat we moaten
acceptaren dat subsidiering aan blijvend onderdeal ia in de volkshuisvesting. Allaan in dat opzicht heeft de ondercentrale Eindhoven wel
gelijk, we moeten we streven naar aan systeem van objectsubsidie naar
aan systeem van individuele aubaidia. Dua ik ondersteun sterk de 2a
zin van Eindhoven, de aarsta zin van eindhaven en ook da toevoeging
va
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van Araan zou ik willen ontraden. Tenslotte neg Ja.
Een zinnetje misschien kan de commissie dat ook doen. Kan het amende•
ment van Eindhpven gesplitst worden.
De commissie.
Het amendemant van de ondercentrale Eindhoven had als be~angrijkste
punt het maximum van de huursubsidie. Het sluit nauw aan bij het passend
moeten zijn van de woning volgene de afdaling Middelburg. Er zijn
gemasnte waar het onmogelijk is om een passende woning te vinden,
paasend in financiele zin en groter. Het moet dan niet onmogelijk worden
gemaakt dat menoen dan toch een huis kunnen krijgen dat dan welliswaar
t\fat duurder en wet groter ie • anders etaen ze op straat als dat huis
niet passend is. We moeten ernaar streven dat zoveel mogelijk bij de
bouw wordt aangesloten bij de behoefte maar als het in bepaalde gameante
en helaas is dat het gevel, qrotere gemeente in het westen van het land
ook dear is het onmoqelijk ~m altijd op het juiste moment een paasende
woning te hebben. Wel dan ia het gegeven de ometandigheden nu niet
juist cm ~an een maximum te binden omdat Je dan hetzelfde effect zou
kunnen bareiken als bij het paasend en daarom ia het ook niet juist o•
nu dat paasend in te voeren. Ik heb gaan enkel probleem o• het amendement von Eindhoven te apliteen. Den zou het eerste gedeelte •oetan
word~n ontreder., maar gestreefd moet worden van object ~aar subjectsubsidie. Uiteindelijk is dat een streven van de VVD inderdaad het ia
geen enkele probleem o~ dat in dit verkiezingsprogramma te zetten.
Eindhoven ia overigens akkoord met het voorstel van de commissie.
Voorzitter ik ben niet zo erg overtuigd door het begrip paasende woning,
althans de gedachte die de commissie daarover gaaft. Ik vind dat
wij moaten aangaven wat onze teneur ia wat wij dankan wat wij doen.
Dat dat in de praktijk niet altijd haalbaar zou zijn dat is punt 2
maar we moeten wel onze lijn eraan geven.
Maar u zegt iadereen dia de huur ven een paaaenda woning gezien zijn
inkomen niet kan bete,en heeft wettalijk recht op huursubsidie.
Daaruit zou ja kunnen lazen dat iemand die gaan paasende woning dat
voor een niet peseende woning geen huursubsidie komt, 11asr moet die
dan haan. We hebben de opdracht van de pertij om een concreet, duidelijk
en heldor program te schrijven en daar zijn we dzuk mee bezig, die
niet voor meerdere uitleg vetbaar is.
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Mmvrouw den Ouden.
Voorzitter kunnen wij niet tot een compromis komen. Als de haar Ka.minga zegt van sen gro~are woning, een duurdere woning ala er geen
goedkopera is dan is op dat moment toch dia woning de passende woning.
Naa dat is niet een passende woning, want een passende woning is aan
woning dia qua inkomen en qua grootte bij de omstandigheden van het
gozin of van dm paraoon past.

Ik vind dat je dan toch ook daarbij moet betrekken de omstandigheden
die gelden tav de woonruimtevoorzieningen. Dan moeten we het begrip
passend gewoon wel uitbreiden.
Nee passer.èe, volgens dit amendement ia passend voor ander~ uitleg
vatbaar dan wat u er nu aan geeft en dat geeft een rookgrodijn en ik
denk dat op dit mement gelet op de woningmarkt, de beschikbaarheid van
de verschillende :3oortan won ingen het op dit moment onjuist ia.

Wij gaan de~ ovar tot een stcmm6ng. Ik heb begrepen dat de afdeling
Eindhoven •••
Mag ik nog een opmerking ruaken. lvm het begrip peesende woning. Er zijn
vale gemeente clie vero~~eningon hebben die dot begrip p~saende woning
vrij eng omschrijven en daar dan van afstappen wanneer die passende
t,•oningen niet beschikbaar zijn. Dasram vind ik het .zeer gevaarlijk
om dat begrip passende woning in te voeren omdat het dan mogelijk wordt
om de~·begrip zo te verengen dat het geheel en al aan de verdening die
in die gemeente van kracht zijn zou moeten voldoen om individuele
huursubsidie t~ kunnen krijgen.

We gaan allereerst naar het amendemant van de ondercentrale [indhoven.
De eerste zin is ingatrokken en de 2a zin is overgenomen door de commissie. Ik varond~rstel dat niemand daar stemming over wenst. De afdeling Mlddalburg het 2e amendament is ontraden door de commissie. Ik
zou daarover willen etemmen. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen.
Geel voor, tegen. Het stembureau.
Mijnheer de voorzitter kunnen we het in de tueaantijd even ove:n723
hebben wear geen amendement is op ingediend. Maar het lijkt mij juist
wanneer u er de vergadering op wijst dat dat punt eigenlijk vervelt nu
721 i~ aangenomen. En ock om verdar geen voeding te gaven een het demagogiecha betoog ven da heer de laar over de woonbealating.

I
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Nou ik denkt dat ik. Ik zou het stambureau willan vragen hoa hst er
mee staat. Nou misschien dat we wel op aen makkelijke manier uit de
stemming van 722.3 van afdaling Arsan valdanbergen kunnen komen. Dan
kunnen wij in elk geval op dat punt voortgaan. Hat ia ontraden door
de commissie. Oranje voor, tagan. Groen voor, tegen. Gaal voor, tegen.
Dat ia verworpen. Dsn komen we op 7Z3a. We gaan in afwachting van de
uitslag daar maar mee voort, dat moet in samenhang mat 725a bekeken
~orden omdat hst allabei over de aft~ekbaarheid ven onderhoudskosten
gaat. Rotterdam of de commissie woningbouw en huurbeleid behoefte aan
toslichting.
f(ottei.:dam.
Aangazisn er staat open ciiscuaaie wil ik het punt toelichten. De aftrak
van onderhoudskosten zal netuurlijk een stimulans zijn voor de bou~
bedrijven in ons land en over de w~rkgelagenheid in deze sector daar
haaf ik deze vergedering nstuu.rlijk niets te verteller1. Verder zsl het
kunnen voorkomen clat de huizen min of meer gaan varkrotten om het maar
tot aan uiterste te stellen. Dit gaat natuurlijk wel erg veel gald kostenVandaar dat wij vinden dat ~e himr ock de dekking bij aan meeten geven
waar het geld vandaan moet komen. We zitten hier niet om zomaar cadeautjee
weg te geven en da dekking die vindan wiJ dan dat gevonden moet wordan
in de verhoging ven het huurwaarèforfait. Dat natuurlijk aangepent
ken worden naar geleng dat nodig blijkt ta zijn.
Mijnheer de voorzitter ondanks alle achons bedoelingen en die zij~
heel wel begrijpelijk is het waar een achteruitgang in de vereenvoudiging
van onze belastingen. De balastini van ons is al ontzettand ingewikkeld.
Da belastingdienat is overbalast zie al dia alseviarartikelan erover.
Het zou dacht ik toch onjuiet ziJn om terug ta gaan van da vareenvoudiging àie een aantal jaren galeden en weer te beginnen met die hele
zaak in dit balaatingform~lieren op te vullen an al die problemen
ar waar in ta halen. Het is eenvoudig. De vraag ia verder toch ook nog
of het in de feiten 7-oveel varbatering v&n onderhoud zal geven en ook
wel dat zwartwerk ermee zal voorkomen. Maar het belangrijkste vind ik
toch da vereenvoudiging van belasting is daarmee waar helamaal teniet
gedaan.

ln aanvulling op de vorige spreker voorzitter vind ik inderdaHd dat die
aftrakbaarhaid ar waar moet komen echter
forfait is gezien de belastingtechnische
dige karakter van deze maatregeleniet de
fait op dit moment varhogen batakant een

ve:::hoging ven
konsakwenties
goede manier.
extra aanslag

het huurwaardeen het eenzijHuurweerdeforop aan grote
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manaan die misschien niets aan het onderhoud hebban waardoor een
eenzijdig& b~lasting opgelegd wordt.
g~oep

Alvorens het woord te gevan aan de ~ammiaaia ter raaktie wil ik u eerst
meedclan dat het amandamant van de afdeling Middelburg verworpen ia.
Sorry voorzitter hst was ksnna~iJk moeilijk de uitslag te bepalen.
Kunt w vertalltm met hoevaal stemman voor en tegen.
Het

stambura&3 u.

453

tagan-sorr~

453 voor-690 tegen.

Ik heb het woord aan de commissie gagaven om te raagaren op de opmerkingen
dia vanuit de zaal ;amaakt zijn.
De commissie acht het amendement van da commisais woningbouw- en huurbeleid volstrekt onjuiat. Het ia door Rotterda• aal aangegeven. Het
weer aftrekbaar maken van de onderhoudskosten zonder daarbij aan
dekking aan te gaven. zondar dus het huurwaardeforfait ta verhogen
kunnen we niet betalen. Dan zou ja daarvoor op een andere •anie~ geld
moeten aantrskkan en u weet hoe of dat zit op dit moment. Het wordt
ten stalligsta ontraden door d., commissie. l.lan het aMendement van de
afdeling Rotto~clam velijktijdig met een verhoging ven het huurwaardeforfait. Het heeft voor- en nadelen. De commissie heaft een lichte
neiging om hst amendament te ontraden. Vooral ivm de nadelige gevolgen
dia het heeft voor de markt voor nieuwe woningen an daarmee voor de
bouw van nieuwbouwwoningen. Immer& het huurwaardeforfait verhoogd drukt
daar veel zwaardar omdat Je daar gaan aftrak hebt van de onderhoudakuaten
en de werkeloosheid in de bcuw ia op dit moment zo groot dat alle •aatragelan die het onaantrekkelijk maken van nieuwbauwwoningen bevo~dert
zouden niet moeten wordan voorgeetaan. Vandaar de~ de commiaaia zegt
nou laten wa daar nu terughoudend bij zijn tamea~: omeiet in het algallaan
toch de indruk bestaat dat het verschil tueaan zwartwerk. de lage kosten
van zwartwerk an de voordalen van het aftrakbaaz z.ijn, het varachil
daartueaan toch nog zo groot ia dat ja zwart werk bepaald niet uitbant
door de onderhoudskosten waar af~rakbaer te maken. Vandaar dat er een
lichte voorkeur ia voor het afwijzen van het amendement van de afdaling
fiotterdam.
Beer.
Voorzitter ik deal uw opvatting over het amendemant Rotterdam in die zin
De heer tie
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dat het erg slacht ~ou zijn voor da nieuwbouw dia op het ogenblik toch
al extra in de knal zit vanwege da varhoogde renteatand om nog tot aan
aanmerkelijke opvoering van het huurwaardeforfait te komen. En het
zou ongetwijfeld het resultaat zijn als ja da onderhoudskosten weer
aftrakbaar maakt. Op het ogenblik ligt ar aan haal aktueel onderwerp,
op het ogenblik ia er aan vooratel ingediend bij da 2e kamer wat ertoe
dient om alla woningen ouder dan 25 jaar het onderhoud aftrakbaar te
maken ~aar over da hela linie wordt het huurwaardeforfait verhoogd.
Het ia dank ik erg alecht zeker in deze eituatie van etagnaranda woningbouw. Maar wat nu betreft het e•endaaant van de commissie woningbouwen huurbilaid dat zou ik willen aanbevalen. Het ia een nuancering van
het amandament Rotterdam. Het wil ook aan verhoging, aaar aan zeer
beperkte en dat kan want ale toch in tegenstalling tot wat de voorzitter
nat zei ik ban ervan overtuigd dat .r zoveel zwart werk varricht wordt
dat boven water komt in de onderhoudaaactor dat gewit wordt, dat daardoor voldoende dekkingsmiddalen vrij komen om de onderhoudskosten at
trekbaar te kunnen maken. zij het beperkt miaachi•n zondar het huurwaarde
forfait ••nmarkelijk te varhogen en dan aparen we de kool en de geit
en we hebben aan goed punt voor het program.
Voorzitter het etendpunt van de heer de Baar wordt ook zeer nadrukkalijk onderachraven door de sociaal aconomiacne com~issie.
Mevrouw den Ouden.
Da kamercentrale Galdarland is geneigd om haar voorkeur uit ta spraken
voor het punt van da cpmmiaaie woningbouw- en huurbeleid. Een vcrhoging
van hst huurwaardeforfait ia niet alhankaliJk van de onderhoudskosten
maar van de kwestie van vraag en aanbod op de makrt. Daar wordt ook bij
da belasting rekening mee gehouden.

lk hab namalijk toch wal ernstige badenkingen tegen de opmerkingen van
de haar de Beer. Ik baluiater daar nameliJk tavana de mogelijkheid in
dat zijn toalichting in kan houdan dat ziJn opJutten van de bouw in de
nieuwbouw tevens kan inhouàan het afremman van de atadavarniauwing.
Als dat ar in gelazen kan wordan heb ik ar erg veel moeite mee.
Ik dank dat ook dat niet de bedoeling ia. Dan het laatsta woord aan de
commissie voordat wij tot stemming overgaan.
La commissie blijft erbiJ dat dit amendemant ernatig ontraden moet

worden. nat ia volstrekt onduidelijk op welke wijze deze uitgaven, daze
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:.eer hoge uitgaven gedekt zouden kunnen worden. Wa maken ons varkiazingaprog~amma dao=mee meer ongeloofwaardig. Ik dank dat het bij da uitleg,
bij de be~ekaning van cf cpbrangsten ~n uitgaven, de modbllan achterin
als je dit niet invult dan zal da k~itiak dia terecht daarop kan worden
geuit zal zeer in ons nadsal kunnen werkan, De commissie ontraadt dit
omandament t~n stelligste.
Wij gaan over on het moest vergaede voorstal is 726a van de commissie
woningbouw en huurbeleid en zullen dat allaraarst in atsaming brengen.
Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. Geel voor, tegen. Verworpen.
Dan geen wij naar 723 als wat minder varga•nd maar overigens ia da co•td.ssic ook hier z.oals u gehoord hebt niat enthousiast ovaJ.". Ds-anJe
\':Jor, teger.. Groen voer, tsgen. &eel voor 1 tagef. Verworpen.
D2n gaan wij nasr 126.
d~t:

voc:rzi-t·ter ik had

0111 s-~llilling

gevraagd over punt 723. lk
w~~t w~l clat ik la~ti; b~n maar ik zou toch graag de heer de Beer nog
even in de gelegenheid willen stallen om met ter zake doende argumenten
san t~ ·tanun waa:com r.J a 1o/VD zo'n vortrotiWan heeft in de huurharmonisatie
voor de dooratzoming.
Mijrthett.r

kunnen, u kunt 723 ala puat in zijn totalituit in stemming willen
brungan. maar we gaa~ daa~ overigens geen diacuaaiea dank ik over
v~aran. U staat erup dat over 723 gestemd wordt.
Nee. Dan gaan wij
inderdaad naar 725. ~amsrcentrala Haarlem afdaling Hilver$Um behoefte
ean het geven van ~en toelichting. Nee. Ds commissie.
[r.

Nathlalijks een toelichting. lk dank dat het problematiek ieder volatrokt duidelijk is. liet lij kt ïllij nauwelijks nodig. Wij h11bben het
concep-; zeer bawust gekozen voor de fo.rmularing zoal11 dia daar 11u
atnat. Wij hebban in het verleden een hards uitapraak gsdaan ale
p5rtijrt:lad dat de aftrek gGhandhaafd diiJnde to blijvan door httt kabinet
en door de fraktis is uitsindelijk geacca~taa~à dat axcasaief onderhou:{ aftrek toch mogelijk %;:;u mosten zijn. Daarom hebban we dat in
beginsel ingevoerd en dat zoudan we overeind willen houden.
Na deze toelichtit'\g ia de kamercentrale Haarlem bereid het amend ... nt
in te txekken.
tt( zou f!r toch baz1.>Jaar \-Jille.n rnal<.sn ar. e• stemming willen hebben. Ik zou

ar ook nog iets over billen zeggen ale het mag want het commentaar

•o
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is nu heel summie~ g~weeet. Ik denk ton eeratn dat de bedoeling van de
k emercentrale Heë-lrlem en die ven da commissie nlet we%enlij k verschillend
ig. Ale je zegt in beginsel handhaven of je zRgt precies wat je wilt
handhaven en wat niBt dan is dat laAtste veel duidelijker. Hiarmee
leten we duidelijk merken d!:t \~ij voor de aftrekbae-rhe:td van hypotheek•
rente ~djn, maar 'riet lrJe daarin een duidelijke grens ~lillen lPJggan tlmdat
we qeen partij zijn die alleen ~s3r opk~rnt voor de balangen van rijke
l'!tnn3en.
Mijnheer d~ voorzitter eenieder huett meermalen van de hear de Beer hiJ
staat daar gehoord het ar9Ument dat als we esn grens gaan instellen en
1it ~~n een grens zijn ven 5 ton, van 6 ton dat een volgend kabinet
~~t d~ Pv~A men die grans z~l gean knagen waardoor we etr~ka geen grens
m~er hebb~n.

tk decht

d~t

heot

~!'ïle~~81Tient

veel dui.deo.lijke=:-

'"''!!S

den

~et oor~prcmkelijke

pw"!t bove.-.dier. ko~t ~~t helemael r,ve.reer; dacht ik rnat de uitleg dia
de heer Rietkerk dastijds heeft gegeven voor da talsviaia van het standpunt w~t d~ partij~end deotijds heet+. ingenomen.
ne heer lugrenve!d.
Voor~itter ik zou toch het eonarAa dring~nd willen nan:aden cm dit
amendement t!! verwerpen. lk dunk dat het een erg goede zaak ia d~t
rlit congres ook de politieke realiteit in het oog houdt- datgene wamr
rl~ ke~erfrektie tijden mee bezig io gewnest, can ze~r moeizaam ~en
heel goed compromis dmt de zaa~ naar boven toe afgrendelt aan juist
niet esn willekeurige grens daarin brengt dat er het congres datgene
hendhaa~t wat nu is bereikt in overleg met het CDA en niet als nog
weer een dermate extreme $telling gaet innemen dat opnieuw daarover de
dieeu~siee zouden moeten worden geopend.

De

et:~mm!osie.

Een knrte opmerking veor~itter ~fdeling
wijzen dat we aan VVD burgomeaster wijn

Re~uwijk.

Ik wou er nven op
kwijtgaraak~ aan D66 op dit punt.

De commiAeir.J.
Daarom ia hat erg belangrijk dat we ola partij nou eindelijk eens con•
nietent zijn op belftld. We hebben daar al voldoende onduideliJkheid
over gah~d in het verleden. Daarom ia de formulering die in het
~nneept flrogrem eteet dat dle in pr1.neipe, in beginsel toch aftrekbaar
7-ou ~oeten blijven ie de beste formulering.

Wij gaan over tot
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S~tamining,

dat batekant dat 'Vlij alleroerat stemmen
ovez· het amancienumt van de afdaling Hilva::rsum, het schrappen van d!l
woorden in beginsal. Oranje voor.

Nag ik nog avantjea. Ik uen van ds afdeling Hilvorsu~. Ik trek ons
amandamant in als ik zie hoe er %0 gep~larieeerd wordt en v~rder ook
gtikaken wordt dat u hut haofdstuk van de afdeling Bussum in stemming
wro~J:dt gebracht. tiet gaat dus ë;;lleen maar om Bussum an dus daarvan.
ltilvs.rsum wordt ingetrokken. Dan gaan

~ij

sterrunen

ever Haarlem.

Mijnhaar de voorzitter, Lfdeliny Lisse. Dij hat samenvoegen van amendomenten en moties.

over Hilversum, dut is terecht uls hij daarom vraa~t
al~ hij dat cp priJs u telt. \~c gaan otcmr.lfm over Hilvel:!lum .. D1:unj e
voor, teyen. Gro~n voo~, tugun. Gusl voo~, tegen. Afdaling Hilversum
ia vurwurpan. Dan gsan we kanarcantrala Haarlem, entraden door de commiosic. Oranje voor, tegen. Gl.-oar. vcol:, tl"gun. Geel voor, tegen.
Dat ia verworpen. Dan gaan wij naar 720 afdeling Maeraen, afdeling
Leiden. Besta&t ar bahoef'ts venuit de kant van de indieners. Zo niet
dan i~ het wuorcl aan de corumisaie.
Nee we stemmen

~el

Ik wou de vergadering voordat er e&n mi~varstand ~ver ontstaat op het
vulgende attenderan. De afdelin~ Maaraan Ltelt voor om punt 72& te
vervangen door wat ziJ zeggen, n•aer wot zij zDggen dat slaat op hetzalfde punt Gls 727. Zij stellen ir-. feite hetzelfde voox als wij ol
in het programma ir1 727 habben staan. HBt zou erg jammer zijn els 728
dcot handr.l·l; ovel: de woning&n van pa:rticulieran verhuurdera als dat zou
wo~den geschrapt voor aan tw~ade varhaal wat hetzelfde is al 727, Due
ik west niat of er een vergissing is gemaakt met de nummering meat het
kan ni~t op 72S slaan.
Het is zo ~ent u ean van
da comr.dmsia.

d~ in~isners.

Nee, dan is echt het woorrl aan

Het ligt anders mijnhaar da Beer. 727 haeft betrekking op het voorkeura•
r::.;cht, nca heeft b2-t:&ekkinw op hst rocht om ·tfl kupen on 720 hl.lB1't
be·i;rskkiny op hst voorkiiU.r$;.:-acht. Dat is een aanzienliJk verschil.
J;,. dsnl\ dat het g~v~r.m van een voorkeursrecht aan huurd..:re Vêln 111oningen
v .•m ov«~rhaicl en liJ~Jninijbou"•tco:Ïparatio::i a en theoretische kweetie is.

!tsnd 10
S.lerJ 208

.'!..a i.7b:;:~+::.iupt ~-Je.: d.! :vc.rhoi::! &:'1 •.\•on1•-:glY."~..nvv~renigir.l:) ~Jl
·r:..:-da~ ve:-kochi: :~.at: :n.t he-t ~of<e.r- niet :tr- de spacula tic va

•·n~mi.:-::qen

/ 1•

ate~r ~ebraoht

':t:;~doi~

clo.;r !:JVu::hci::! =n 'J'Jonir:~b::u\~C:tÖper!lties. Daa.r~m lijkt het miJ
volJ:t.-:oht ove.x·budi~ cm da:t recht va:-1 voorkeur ook bij clie woningen
in i;tt v:Je:en. 'Jat. tav het 3l"'tZn.:c.t"ant Maersrrn '.tl0.t"~t h~t ontraden. '!Jsn
da afd~l~:ng leidsn nou cla~:1.r ~ni<~ ik dat het eer' onmogelijke bepa.rkirtg
•

l.S

;.. J..cj

•

..J
-..~.l.:.ii

v ..::.rl~cz.::: v.:.n

• t
liJOl:':.n;

\Ir'

pa%tlcu1!•~

iJ .t

'

... '

-

voo::g-ea;;;.·.;;r!.l..:~..

f

..t •
t ussen
.!.J o.1.enen

,. •

1

•

vurkc:.:pmo;el!jkhlli.d niet to

e•n huis wil

ve~kopen

I

.t

!Jepa~ken.

aan •on ande#a

... •

par~:,;:.c:.t.L.J..er:::n

\.._

na·c
4

Als een

pa~iculler

dan dient

.:'a ;:,v;::z+·;'!i.J tlo.:a· geen s t;.;kjc vor.tl.' t:;; nteken• h:;,ezoar ook r.la plnataal.lJka

•,Joningsi tu~tic

daard~or

cmt:..· . J...!en. Dai.da

Wa.rdt ook %ttar

bCBdorven zou kunn~n wordctn.

;.;m~:mdal'llanten.

ovn.r tot stemming. Alleraarst over afdaling Maaroen ont•
;:aden dco;c de cor:nnissie. OranJe voor, tequn. ~roan V:Jor, tegen. Gaal

:Jw1 gcun '>d.j

.H''·J!;l3.n;~

Lei.de·: ontrado"ï d:•o:c ,_re ernamis-

va ~J'!. tag on. neal voor • togen. Dat ia
;:,~k

verworpen. Punt 7"'4 van de afrJoling Snoek.

Mijnheer
dncht dat
.; ~,
....,
.....

la.,..
;:'J-·
,. ~ il.lv-

punt 129 omdat ik
toch \•l nn bt!Jetje in tegenapraak i& met wat gcatcald

1~ voorzitte~
d~i;

t.. .

zou ik stemming mogen

ov~

••7

Do cor.1:tissic kan hot oQk int.rct;kcn n<3tuurlijk
c:y csnoiotent. Wij b

M:.Jar

het lijkt ms niet

•r::J b:.:-t:mç::an 72~ in t'-1 tom:~lin-:J. ~~~·~ zal u duidolijk ;-=iJ n Jat ds commiasia
dil~ aunbcveelt. Oranje voor, togen. Geel voor, tegen. Groen voor, tagan.
:Jan i:rJ dt:Jo:enec bol·a:achtigd clat 125' er toch in ttu.d.s hol:lrt naar de
:'JcminiJ vtm do.t.e vergnderin~. Punt T.4 dá{~ wos aonbuvultJn. 730 voron!g!ng
v::.:or td.;aten ... on :uadalsdt.:m.

rUjnhoa:: do voor%itter may ik u in overweging gf.Nen om da tweede afllandotrlen·~ ondo: dit punt in bahwndqling en .f.n atamming ta brengen. Bij

aanvoa=ding ken de veruniging berueten in uw advies.
ll~t

tueedo auenduau1nt wo:::dt aunbuvolun doo:: de !;Onu.1::.soiu
:1un:: n·tenm:!.no uvt:'!::- ~vil lo hot du$ t3nJWüi.l!"d.
Ova%

730.2 naMene da commlaa!a vooraittaz.

·~onzij

il'mGnd

Bond
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::rm hot armv~arden m.~.1ar hnt r.orspronkt:tlijko 730 r:!at
~~J n5.et verv31l'3n ei' ik denk d~t hier P.Sn miavEn'F-tand i8. Hélt W::1::1rdje
eigen wcningbezit d~t in het ~orspron~elijke 1~0 sta9t v~lt wac in 730.2
~':10

~

ik otal

8n

ni.n1~

ho+. g.:FJ·t

vo~r

voor on 730.2

oorzpron~elijk ~a

730

latAn gaan

~n

geloof'
dnt een Vl1n de dingen dis d::or dit 3mcndement nu juist wordt beworkatelligd
i ; :~::t ~:":' cei~ ·,·,at r:...D.rne:-::: :;;t.r.~kking aan wordt çageven aan dtt ene kant

D:·n ic..'.'Ï.JS'-t ec!"l ;mder 'Jsz•.Ja.:!r,

:-:~ a::~

:Ji1.:r hc:b ik Jnn 'A'~t:~r. moeite mee. I?~

do anclcre !<:ent oen '".l;:t sp eci fick~ er'\ vreamde opmerking op een

~~~fd8tuk hier~vBr
motivcti~ wa~

~:::ar

è9

~~ht

zs1f

te boginn9~ verdwij;•t. En ik Jacht d~t Jat ook de
nm dit amen~emant na~r zijn onrspr~~kBlijk~ strekkin0

~?t be~t~ v~rtell~~ W9t

h~eft d~a~ ,e~n

;11a~~

ve:!"tellan zelf' wat je lndoeling is an zij kunnen toch

in::!i~r:t!:rs

~!jnh~~r

v=n etst9n·-;rn~.:i.::::~.~-11

enkel
de

En de

commi~sie

pr~~leem m~~.

~n rae1~leden

het natuurlijk w~l z~ dat de Yereniging
haar amendement nooit ten gunste va~ da

O:!"df"]r.ing

inst.~.nt •.~ln

k~n

intx-r:1kkrm cw.kt 1::: :ctJ,Jnn ho91

u het nmendf'l1'H?n"; Vel":! de

t:~r.,t:d.9~.h~

ru:tr,,t·>:li.jke

ovnrneomt dan ia dat he.''.em~al p~ima maar dan
:7.tt1 t u •:}el h~t nmrmde"ïlemt vr3n do vereniging vnn staten- en "rt9nde.!.sden
zelf in stemming moeten brengen.
~::-deni.ng

n!n

be~nol!ng ~s.

vo0rzit~qr ~e

:r.t..drr.~;el.i.j'ke!

t•:::t. anders

de

·to~voeging

Dn vsreniJin3 van staten?.

ov~:rgen~men i~

~r::ar

Ter

, :el beh;.· eftr'

zi.J
'1tm

dtll!'l.ï"

e~ r~arlsl~d~n

heeft zelt vertRld dat Ale

qaen behoefte

ë1030

hebbe:~ 1

méiw:c ~l.s <.H'1dt-•re

hebben t:l;:n rr.oet d .-:~t in v:rerleRnnal7i maë",r: hne,,•el

tcelic~ting voorzitter. D~

vereniging spreekt van eigen woninghaxit.

elF: cornminnin sp:t·eekt ven pP.rt:tcu l.:ter ir.i tiatief'. Prakti~erende poli

uc•

nsbbr::n wel zo'n ruir.1 gevo!'31 van inte;:pretatiemagelijkheden dat ze eigen

\; oninsb~zi ":: onder pa:!':'t.iculier i:d tL:t.icf kur.r:e 1l
V.o.rt on

2

ffuicl~l.ijt~

valr:'rv~ncle.

er.

d~urr.m

~·engsch::.t<ken.

i!! het nve:':.'nclilPn vnn het :::l':lendemnnt nl!r;'lmer
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Wij Gtollun vact

d;..~t

punt 2 door :dcnend nee:r. be·b,J:int Wr:Jrdt.

Dan •• .::.1 ik s·i;em.dn:J rver 73rJ.

Over hut gehalc artikel.
Nee 730.2 iG het
ate;JiiinQ

c.Ne;::

anen~:!elq:mt ti~lt \-'O.l>'t

trJeir;voegd cm dc:n vdl

hGt oo::-sp:t·cn!<el.tjk a::..---tikel.

?:m.

Dan i~ur1 ni.;t ;:,o;;:r'J. U kunt 1iict, e:x:· t,'.lo:.:·dt. ges·tmnd :':'ver ;smend!::!menten en
ale amender.uant a.7:ln~anomcn \'Jo:rJen kunt u !:!Ventueel nog over het gehele

artikel ~temm~n, maur u kunt niet stemmen over iets. Dat wilt u, u
wilt u ver het hele .:;.rti kzl otsmtilen • Nou er is een toevoegj.ng van de
COftHIIissic.,; ruir.1 talij ka

ordonin~

en in de zin zoals ZDjuist ui teongazat.

Dan .;~aa;1 de ve.t'eniQin~ van s·i;aten- on .caadsle Jrm heeft dniî gce:-1 behoe-ft~

VOOJ;;'.

tJij steü1inen dus.

Naa er

r.~:Jet ~es teillel

commiusie in

worden

7JIJ. 2 aln v~rvanging hetgeen d"ar de

c~nc:~pt.

Nee, wut de voo=~ittor zoi
oox-sp.ronkelijk 7JO.

Ik

~we:

w~~

correct. 730.2 wordt

g~ccmbina3rd

met

dan cl~ ~rds heel nad=ukkolijk. ::a ~taa~en Jan to~h ofz~nder
Ujt.; \-Jun;; :<ennelijk ~eotai:!t or c~n niovo:::-st'1r1d ~.,ver r:'lm punt 2 to3
te vuego11 aan de b~a-ta.'indc tekst zoals voorgastdld wa:1. Ral'1j e vo.-,r,
tegen. GroSi1 voJr, tagsn. ieel voor, tegsn. Dat is d~a toeg•vo~gd.
Da1u:.1.3 he~ ik ~ag.cspe01 dat do! ·Jaroniging goe:'1 behoefte meCJr heeft om
daar afzonda:cliji< weer utJ t6rug te ka'ncn c:-1 ik kan mij nauwalijks
voorsti.'illan Jat iam.:1nd nu noJ over hst gehele srtikel "'d.l stemmen.
st~l

Het aniQli wat ik sr Jan iiOQ over wil ze\}gan is dat u het waarschijnlijk
wal goed vindt wanneer we dat Ç~ige:1 ltJoningbezi t ~Jat verstandig gaan
varwerken in het g~hala artikel zodat een leesbaar geheel wordt.

733 Brada. Het is ontradan.
De commissie.
-la de oviu:htJid mag

niet mat kleiniahsèen bemoeien • me ar se er
gaat hst nu am. Ik denk dilt het nauwelijks een toelichting behoeft.
~ich
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Breda oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. Geel voor, tegen. Breda ia
verworpen. 734 afdaling Amstelveen aanbevolen, daar zal gaan diacueeis
over nodig zijn. Afdaling Gorinchem ontraden.
Gorkum wil graag intrakkan ten gunsta van Amstelveen. Gorkum pleit ook
niet graag voor late wat onbetaalbaar la.
Dan is daarmee 734 afgehandeld. 735 aanbevolen Rotterdam. Aanvaard.
736 punt 1 afdaling Rotterdam. Ontraden.
Voorzitter Rotterdam wil dat punt graag intrakkan ten gunste van 2 want
ia aanbevolen gezien de argumentatie. Dan gaan wij naar 737 waarbij
balde punten aanbevolen.

•t

Voorzitter mag ik even een puntje van orde. We zijn nu aan kwart over
twaalf. De afdeling Voorburg zou het zear op prija stellen wannaar in
ieder geval 752.1.
Wa zijn precies op schema, laten we het zo houden. 738 waa dua aanbevolen.
Mijnheer de voorzitter daar heb ik bezwaar tegen. We hebben nu de
tijd gewerkt met aan programma wat realistisch ia, wat gebaseerd
op goede cijfers en nu wordt er dan plotseling bepleit wat handen
vol geld gaat koeten. Elke milieumaatregel dia moet maar mataan
gevolgd worden door aan omvangrijke badrljfaataunoperatie. Een van de
pluspunten van het huidige kabinetsbeleid la nu juiet dat die bedrijfasteun ia teruggeschroefd. Ik denk dat we er zeker niet klakkeloos toe
moaten overgaan om in alk geval waarin een badrijf in moeilijkheden
komt door millaueisen ook maar mataan subsidie te gaan verstrakken.
Het kan voorkomende gevallen aan •aatachappelijka noodzaak zijn dat
dat badrijf dan maar gaalaten wordt omdat het in aan ...ddale Naderland
onmogelijk ia om op economisch varantwoorde wijaa te exploiteren als
ja tegelijkertijd rekening wilt houdan mat da waarde dia het milieu
heeft. Dat is aan koaakwantia dia wij niet uit de weg •oatan gaan.
Als een badrijf niet maar kan operaran op de markt dan ligt het ar
uit. Ale aan badriJf niet maar kan opararen in ona miltau ligt het
ar ook uit. Dat zijn randvoorwaardan waar ja in aan sociale marktaconomie nu aanmaal rekening maa moet houden.

•1•

*

De heer lraama.
Mijnheer da voorzitter ik heb de indruk dat de laatste apraker het
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Wij interprateren het ale kamerladen zo dat het hier gaat om nieuwe
eisen dia plotseling opkomen nadat het badrij~ aardar aan varantwoorde
eisen haa~t voldaan en ale de overheid dan dat wil afdwingen zal za
mee moaten helpan omdat anda•e dia badrijvan in grote maailijkheden
kunnen komen.
De heer Rake.
Indien de haar Swart teracht zegt dat het milieu grote aandacht moet
hebban vind ik wal dat als we over zo'n problematiek praten als hier
ter tafel ligt ook moaten kljkan naar onze 300.000 werkalozen dia dan
gewoon wardan geofferd an dat ar nog etaede da kan~ baateet dat dat
nag maar wordt. In dat lijkt ma nu juist mat zoveel werkalozen niet
geheel zinnig om daar helamaal aan voorbij te gaan.
De haar Zoutandijk namene de cammiaaie.
Mijnhaar de voorzitter ik ban het da•~• niet aana, Volkamen willakeurig hakt u op aan gagavan moment da diacuaaia af. Met gaat om iata
volstrekt wezenlijke en ik heb aan argu.. nt dat tot nog toa niet
gano. .d ia. Da kamercentrale Galderland pleit voor dit amendemant
en ik zal u ook zaggen waarom, lij het varlanen van ataun aan
badrijvan ia het milieuaapact aan nationale zaak en ale ja dit amandamant zou varwarpan dan maakt ja ja concurrentiepaaitie varachrikkalijk
moeilijk ale ja ziet en ik naam het voorbeeld van de papiarinduatrle.
Alsmin Zwaden wal aubaidiaa gagavan worden waardoor zij concurrerend
kunnen optreden en onze papierindustrie kapo* gaan omdat zij de laaten
van het milieu niet kunnen voldoen. Dat la aan zaak voor de hela
gamesneehap en aan zaak dus voor de hela overheid.
Da haar Maijaran.
In dit geval tegen het amandament Zevenaar. Jk dacht dat datgene wat
mevrouw dan Ouden an de heer lraams willen gevangen wordt door de
woorden in beginaal in het programma van het concept als de heer
Zoutandijk dat had willen zaggen apaart het nou uit dat ik het gezegd
heb an ia het uit de zaal.
De heer Zoutandijk.
Het maesta is al gezegd. Nog even een korte herhaling van on•• motivering.
De rechtezekerheid ook badrijvan hebban hatftracht om ta weten waar ze
aan toa zijn. Ala ar nieuwe aiaan komen ia het niet radelijk dat za
daar ineens aan zouden moaten voldoen. Dan het punt van de internationale
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aspecten. We moeten er rakening mee houdan mat de ontwikkeling in het
buitenland. Ale we hier te rigoraura zijn dan kan het ten koste gaan
van de verder ten koste gaan van de werkgelegenheid. Het belangrijke
punt is dat de badrijvan de gelegenheid moaten krijgen om zich galeidelijk aan te pasaan aan scherp~• milieueiaen. Dat moet financieel wordan
mogelijk gemaakt. Wij pleiten zeker niet vaar aan par.ananta aubiaidaring
maar wel voor overgangsregelingen zodanig dat ••• aanpassing mogelijk
ia.
Ik zou hier een voorstel willen doen wat denk ik veel ellende bespaart.
Ik heb uit de toalichting bagrepen dat hier niet wordt bedoeld een algemene regeling maar allaan maar in bepaalde specifieke gevallen aan
overgangsregeling. Als die toalichting in de linkartakst zou kunnen
worden opgenomen dan denk ik dat stemming niet nodig ia.
De commissie is daarmee akkoord.
Mijnheer de voorzitter als u daar nou tevens en ik vind dat van aaeantiala batekanis aan wil geven in die linker kolom dat die bedrijvan
via technologische vernieuwing zich aan de nieuwe eisen van het overheidswege moeten gaan aanpeeaan dan hebt u het accent gelegd waar het
thuis hoort. Het gaat niet om die financiele aanpassing, het gaat
om de technologische aanpassing van bedrijfsvoering aan_nieuwe normen.
lk denk dat wij toch niet helemaal zo gadetailleerde afspraken kunnen
maken over wat sr in da linkarkolom moe' etaan. Uw opmerking wordt
meeganomen door de commissie en er ataat natuurlijk op andere plaataan
innhat programma ook al haal wat over da nieuwe tachn6logiln. 738
afdeling l•vanaar wil iemand daar nog stemming over. Dan ia het aanvaard.
740 punt t ondercentrale weetalijk noord brabant. Ontraden door de
commissie.
Ik denk dat man dit niet kan ontraden omdat er toch voldoende daskundigen
in de zaal moeten zitten die met aae eens moeten zijn dat de raad van
state nadrukkelijk heeft varworpan dat ja in beateamingsplennen miliauaiaan stalt. Tenminsta in dia mate die hier bedoeld worden. Dat batakant
dat je als gameent in je beetammingaplan niet mag gabruiken om ja
milieubeleid• gestalte ta gaven. Dat heeft tot gevolg dat het nu langs
elkaar haan loopt. De varlening van de bouwvargunning an da verlening
van de milieuverginningen dat ia juist hat problaam en vandaar dat wiJ
dia koppaling hebben voorgesteld.
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De commissie.
Zullen wa dan eens een andere interpretatie van het amendement.
Als het inderdaad zo zou ziJn dat
De haar Scharpanhuizan.
Voorzitter bij het tot stand komen van het beetammingeplan kun ja ook
werken naar de milieuaffectrapportage waar een aantal zaken in garegeld
wordt. Waar aan aantal granavoo~earda in de totale baachoYWing van
het bestemmingsplan gaat komen en het lijkt mij dus ook wal juist dat
uw ontrading gevolgd wordt door da zaal.
Uitvoering van dit amendament zou een ~rtraging asn alla induatriala
bouwaktiviteiten van zake• een jaar betekenen.
Mijnheer de voorzitter ik dank dat dit juist voor het bedrijfalevan
erg gunstig ia. Hat betakant niet dat ja alle vargunningen apart moet
gaan aanvragen, maar dat Ja zoveel mogelijk dat opatapalt biJ dia
bouwvargunnning. Ja vraagt een bouwvergunning aan en bij dia ene bouwvergunning wordan alle aspecten getoetst. Ook de milieueisen en op dia
manier heeft ook het badrijfslaven een veel beter houvast. Als da bouwvergunning er is dan zijn ook de milieuvergunningen binnen.
Ik denk dat wij tot atamming moeten overgaan.
Voorzitter magik ar nog een nieuw punt aan toevoegen. Als ja aan bouwvergunning hebt dan ban J• niet zeker van het verkrijgen van een milieuvergunning. Ale ja gebouwd hebt en je krijgt later de milieuvergunning
niet dan heb ja wal voor niks geinveateerd. Due ik vind dia koppeling
aan uitstekende :aak.
Het is duidelijk dat da meningen hierover verdeeld zijn.
Ja voorzitter ik mag natuurlijk wel vragen om een toeltchting van da
commissie. Want die uitsp:akan van de raad van state over dia baetammingaplannan op de maasvlakte dia liegen er gewoon niet o•• Dat feit
ligt er.
Dat gaat allaan een klein stukje toalichting wat da commissie schriftalijk gagevan heeft. Kaar losstaand daarvan vind de commiaaia gewoon de
tekst die e~ op dit moment staat gewoon een heel goede zaak. Daarom
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wil ik toch tot stemming overgaan over hst. punt 740.t van de ondercentrele wastelijk noord Brabant. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen.
Geel voor, tegen. Het stembureau zegt aangenomen. Punt 2 van de afdeling
Middelbfrg is aanbevolen. Dat wordt ovargano•an. 741 afdaling Vlissingen aanbevolen. Dan wordt het ovargeno•en. 74ta ontraden oh aanbevolen. Daarmee dank ik dat de behoefte tot apraken daarover ook vervallen ia. 746 Middelburg aanbevolen. 747 Assen ontraden. Dan gaan
wij over tot stemming. De commissie ia tegen dit voorstel. Oranje voor
tegen. Groen voor, tegen. Gaal voor, tegen. Verworpen. 747a afdeling
Utrecht, behoefte aan toelichting.
De heer Kok.
wij vinden het erg leuk det u dit punt heeft verklaard tot een technisch
punt. Daarmee varklaart u het vorig kabinetsbeleid en de zwakheid van
de vorige ministar van milieu hygiena tot aan technische zaak. Door de
zwakheid van die ministar is namelijk een aantal zaken overgegaan onofficieel naar buitenlandse zka~an. Buitenlandse zaken voert op dit
moment op dit punt een autonaam beleid en rijdt daa=mee een beetje sterk
uitgedrukt de ministar van volksgezondheid en mil6euhygiene nogal eens
in de wielen. Voor het aporen van een nationaal en internationaal
milieubeleid een milieubeleid dat uiteraard al grensoverschrijdend is
hoort die zaak in een hand te liggen.
De heer Wijaglaa.
Voorzitter ik vraag me af inderdaad af dit soort punten in het verkiezingaprogramma zoudan moeten staan. Maar wanneer het door aan afdeling in
dit geval de afdeling Utrecht wordt voorgesteld zou ik er ean willen
toevoegen of over willen opmerken dat het de taak ven een departement
van buitenlandse zaken ia om ~ co5rdinatie te verrichten van alle
onderdelen van het buitenlande beleid. Dak het internationale miliaubeleid en dat het gaat om da uitvoering van het beleid lij da vakministeries. Maar wannaar hier staat dat een vakministerie, het anderdeal wat dat ministerie beheert zou moaten ca8rdinaren den vraag ik ma
af of dat Juiat is.
De commissie.
Wat betreft de internationale aspecten helamaal sluit ik me aan bij de
heer Wijsg&a. Het ia natuurlijk duidelijk dat wanneer niet buitenlandse
zaken zou coördineren maar ieder departement voor zijn eigen zaken
dan zou het een internationale janboel wordan althans wat de bijdrage
van ons land betreft.
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Wat de netionsla coördinatie betreft ook daar kun je niet stallen dat
die behoort te liggen bij do ministar van volksgezondheid en miliauhygiana. Ale wa even denken aan het waterbeheer. Bijzondar belangrijk
uit een oogpunt van milieu. Ja kunt dat moeiliJk aan de verantwoordelijkheid van de minieter van verkeer en watarateat onttrekken. Iedere
minieter behoort voor de milieuaspecten van zijn beleid verantwoordelijk
te zijn.
Wij gr.an over tot stemming ovar 747e. De comMiaaie ontraadt het. Oranje
voor, tegen. Groen voor, tegen. Gaal voor, tegen. Het ie verworpen.
74Tb is aanbevolen, het wordt overgenomen.

Ja mijnheer de voorzitter maar ook hier vraag ik me at of dit nu wal
helemaal doordocht ia. Want zoals het er staat. klinkt het heel redeliJk
ja maag daar geen strengere aiaan stallen. Maar Mijnhaar de voorzitter
het ia natuurlijk zo dat bij milieubeleid ja par regio vorachillanda
eisan.moet stellen. Je kunt niet eenvoudig voor haal Naderland dezelfde
milieunormen hanteren. Een gabied als de Rijnmond d~ar zul Je soepeler
moeten zijn omdat daar nu eenmaal industrie ia. En ik denk als dit amendemant inhoudt dat de minst strenge milir.uaisen overal in Naderland
moeten geldan dat we· dan een veletrekt onwerkbar~ situatie krijgen.
Wil de afdeling ldaderadeel nu serieus bepleiten dat de aieen zoala
dia voor Rijnmond geldan maar voor heel Nederland moeten gaan galdan
of ik dank dat je baat endara eisen zult moaten hanteren. En ik dank
ook dat sommeige dat weleens best strenger zullen ervaren; maar in
zijn algemeenheid is dat een onontkoombare zeek. tk kan mij wel vooretellen det je dit wat nuanceert en bijvoorbeeld in de linkerkant opneemt. Maar zoele het hier staat ie het een absoluut onwerkbare kreet.
De heer Verheul.
Ik wil dit beamen. Het zou wal geldan voor lucht. Tev weter atilataand,
stromend, diep enz. anz. da geaardheid van de bodem zand of klei dit
is een onmogelijkheid. En men moet differentieren in de normstelling
naar de aard ven hftt milieu.
Voorzitter de vorigarspreker haaft naar •iJn gevoel toch wel erg
gechargeerd. Wat in da praktiJk voorkomt is dat op het plaateland oMdat
daar toavellig nou een mooi milieu is dusdanig strenge eiaan worden
gesteld dat daar duideliJk echtarstanden wordan bevorderd en dat ia
wat de afdelinç td~deredeel en daarachter de afdeling rriesland tagan
is. En dat is de achtergrond van dit ftmandemant.
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Da haar da bt:Jar.

Ik vind voorzittor als lokale uitvoordar van milieubaleid dat ja zo'n
uitspraak acht niet kan doen omdat het afhangt van de situatie waar
iats aan de hand ia, wat Ja uisen zullen zijn en dio kunnen binnen
aanzelfde gsmaanta totaal varschillend zijn ~la het over andere plaataan
gaat. Dus deze uitapra~k kun Je niet doen.
Een opmerking. Ik denk dat zolang u eisen gaat stellan op emissiegebied
ook op de hoevaalheid allende dia hst millau instapt dat je inderdaad
niet tot overaanstemming kunt komen. lk dank dat er wal tot oversanatemming gakomen zou kunnen wordan als ja over affecten gaat praten,
maar dan zou ar inderdaad aan haal atuk toalichting •oetan kamen aan de
linkarkant.

De comm!asia.
Voorzitter ik vind dat de tegenAtanders van dit amendemant aan aantal
goede argument•n naar voren hebben geb?acht. De commissie trekt zijn
aanbeveling in.
Uan gaan wij na deze maded~ling tot de stemming ove~. Oranje voo~,
tagen. Graan voor, tegen. Geel voor, tegen. Hat ts verworpen. Ik denk
dat het ook aantoont da·t het ool< goed is ala vargadering soms over dingen
te spreken dia inderdaad wal aanbevolen zijn. 747c van de kant van
Leeuwarden.
Voorzitter hier is in de toalichting van de cammissie geat~ld dat
recreatie niet het enige waagargum3n~ ia. Uiteraard is dat waar, maar
hat proble~m in de praktijk is dat recraatie soms helemaal gaan waagargument is bij geb~uik van natuurgebieden. Wij kunnen ons in dit nverbevolkte land niet permitteren mat al of niet afsluiting van natuurgebisdan alleen maar aan de bahaardars over te laten. Het amendemant ia
zeer genuaneeard, hat aprsekt van waar mogalijl< an verantwoord. En
dat zoudan we toch graag in dit land ingevoerd u!llen zien wanneer het
gaat nvsr hot gabruik van natuurgebieden mede voor recreatieve doalw
einden.
dB voorzitter ik zou hierover iets willen zeggen als voorzitter
van de partijcommissie dis dit in de portefeuille heeft. Ik wil het
vooratel van Idaradaal toch wal graag onderstrepen. Leeuwarden nesm
ma niet kwalijk, m~ar hat ia uit dezelfde hoek. Het is zo mijnheer de
voorzitter dat eind Januari aan congr•a heeft plaats gevendan in
Mijnhas~

Band 11
llfld 218
Arnhem we~•r t~nder andere dit punt oan de orde is gmr1eest. Uit kringen
von het congres, het was niflt h31cmeal un~ninm, mear toch ~el een hele
grote meerderheid heeft men hierop juist ~~ngedrongen.
brengmn nu in stemminG de eeret~ zin Vfln het amendement van de ondercentrele Leeuwarden dat door dr commi~sie gesteund wordt. Oranje voor,
tegen. Groen voor. tegen. Geel voor, tegen. Daarmee is de eerste zin
~envaarè en de 2e zin is ingetrokken. 74e afdeling Alfen ad Rijn.
Toelc!hting vanuit de ka"t ven do indieners.

~ij

Nou als de afdeling Alfen ad Rijn niet ie dan zou ik dat wel willen
overnemen. Ik clenk inderdaad det het hier eigenlijk gaet cm een cosmetische kwestie. De commissie zegt pricriteitbn meeten worden gesteld.
Natuurlijk moet er een afweging worden gemankt en det hebben we eldera
bij het milieubeleid in zijn algemeenheid al gezegd tussen een aantal
~specten bij elke beslis~ing. Natuurlijk be~leit de VVD nooit dnt allee
nwë.r zondermeer moet worden gehnndhaëtfè in si tuatioe die nu bestaan.
Meer els we dao geen praten over wet de doolstellinc ven het beleid
is d('\n moet dat toch ziJn het behoud ven ~Jeardevolle gebieden. En netuurlijk hebber wij daarbinnen een voorkeur voor meer weerdevolle gebieden.
Meer cm nol! te spreken van echt weardev~lle gebieden suggereert dst
er ook onecht w~ard~volle gebieden zJjn en ik denk dat dat door veel
mensen zal worden uitgelegd als een benepen stellingname van de VVD
~le het om milieu gaat.

De comm5.ssil'1.
de andere kant ka~ wordGn uitgr.l~gd wenr.cer je echt achrapt dat
je els vel~ milieugroeperingan sn skti~groBpen ~ll~s woor meer een
bloem groeit els waardevol gebied beschouwt. We ~ijn het netuurlijk
q., zidïzalf best eens clat waardevol~e gebieden in onze terminologie wat
uij ~aardevol vinden dat dat gehendhaafd moet blijven. Maar er is nu
een tendens van alles WAt mnsr eon klein beetje waardevol geacht wordt
cloor een aktiegroep of wie dan ook.
A~n

Ik denk dat wij over kunnftn gaan tot stemming over dit punt. Alfen ad
Rijn ontraden door de commissie. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegan.
Geel voor, tegen. Het stembureau. Nogmaela gestemd worden. Wij gaan door
met 7 49, ont:r:eden is er van de kant van de commissie ap•et recreat1.e,
natuurbehoud behoefte a~n toelichting.
mijnhaar de voorzitter. Deze toavoeging of liever gezRgd varendering
van de 2e zin door deze voorveetelde zin ia ingegeven door het fait dat
Gr~au
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in provincies vaak en ook bij het rijk vaak aankoopplannen worden
bahandsld en aan da staat worden vaorgel3gd. nan verv~lgens aangenom~n
omdat iedereen vL1dt dat een fijn natuurgebied ia. En vervolgens wordt
men een jaar later gCJcontjrontaard met da ral(anin9 va:1 het behaar die
dan niet kan worden voldaan an dan verlaadart h~t gehiod alsnog. Daarom
is hiar aangagavan laat men wanneer men di~ plannen heeft en alo die
plannen goad zijn dan is daar geen bezwaar tegen dit bahaarsplan toevoegen dan waet het varts~enwoordigande lichaam ~~aar men aan tos is.
De

comu1issi~t..

Mijnheer Jag~r kunnen we een compromis bsrsikan door het als toevoeging
op ta nemen uw zin en de twaade zin van het ooneept laten staan.
De commissie wil dus traag de 2e zin laten staan en daarna uw tekst
toavoegen. Kunt uazich daarin vinden.
Ja dat kan.

In die zin is den besloten. 751e van
~anvaarcl.

T51b

Amat~rdnm

aanbevolen det !s den

Idaderad~el.

Voorzitter het bugint meer en meer gFbruik te ~orden om dmv planelogiacha beschikkingen het buitengebied bepeeloe milieuzaken trechten
ta beschermen. V~ak zonder daar vergoedingen voor over staan, vaak
zonder dat er een goede a~Jeging heeft plaats gevonden. Dit draiut
d~t is do p;Gktijk. daar zij cl voorbeelden van eon enorme pclorisatia
te~eog ta brengen tussen de gebrui~exs ~n de bewon~rF Vnn dat rebi~d
en ~cgene die vanact1ter hun bureaus deze m~atreçelen uitdenken. Om
die reden zijn we van mening de kemercentxple Fri~slond dst je dia
z~ken heel ande=o moet aanpakken en niet via dwangmeetregelen moet
proberen te bereiken maar degene die in dat buit~ngeb!ed werken door
p~emios moet trachten t~ stimuleren. En dat zml heus niet zo verserhikkolijk moeilijk zijn an veel goedkoper dan de mathodan die nu gebruikt
worden mot beheers~ebied~n en reservaten om hun ook aan die natuur
meer sendacht te laten beateden.
punt is beet synpathiak en wa~ dat betreft ie het moeilijk om het
te verwerpen, maar aan du anda:ce l~ant moat je j l1 toc:h Afvragen of in
aei1 varkiezingsprog:rt.~mma tten ni&Ulrl alament als natuurprerllies Wl!!t verder
niet wordt uitgele1d waarvan we ni~t weten hos of het wsrkt, hoe of
hat geo.r~anisaard zou m~6ten wordan om dat dan in aan ve~kiezingapra
ggra. .a ap ta nemen.
lli1
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Ik denk dat ~et veel eerdsr aen punt ia ~at door d~ commiaaie, de partiJ•
r.n:nmissie wordt opgopokt cm ui tge\,:arl<t ·~e vcrden !3n de·t we dat dan ~ana
via een ~nde~e wog dat in de partij ter discussie kunnen stellen.
\.,t"!arom nu een zo ja l~at. ik ~:eggen onbekoc.1kt voorntul in uan varkiszingsprog=nmma op te nemen dat lijkt toch wal wat ver te gaan.
Voorzitter. ik dacht dat het voor het plat-teland toch een bijzonder
goede zaak was als dit op &on of andere rnanier in het prngramma tot
uitin~ kwam. Hetzij bijvnorboa~ joor alleen dia aarstA regel als
verkiezingcpunt te handhav~n. Het~ij door de toezmgging om het in de
toeliehting ts v~rwerkan.
DAt vind de commissie van het
toelichting ta ve~werken.

voorst~!

om de aarsta regel alleen in de

N~u

ik zei de earsta regel in het varkiezingsprogrampunten. Het hele'
verhaal in da toelichting.
~le

wij u daar i"

r'lt

\t'9Z<Jn.

~~~rAchijnlijk

rrtasl~nd

een plaziar

m~a

doan dat willen

~iJ

niet

niet alloen in Friaslnnd, ik denk het hele platteland.

t~

dank dat hat npneman van de sarsta regel Aen uitetekende zaak ie
voor da liberalen, maar ik denk het verwerken van de 2s regel in de
t. nelichting -:~en ui termate k\~sJ.ijke zar::1k zou 2.ijn ..... ant den ;:oudan de
inhoudelijke punten vis a~n verkAp~e weg zonder dat ttet congres er
nver heeft kunnen oordelen, heeft kunnen nadenkan in het programma
belAnden.
Het is dat wa nat~urlijk dat hab ik al eena oerd~r gezegd niet al te
vaal in de linkse toelichting nu zo en passant moaten a~en voorschrijven.
Het momt in redelijkheid daarin ingebracht worden zonder dat het
letterlijk gevolgd wordt. Ik zou u willen voerstellen om wat de e~rPte
zin betre~t tot eon stemming over te gaan althens ale iemand daar
nog een stemming over wenst. Dan is de eersta regel aanvaard als punt
on de rest ~nl naa~ de strekking maar niet letterlijk, Wat het tweede
stuk betreft is hnt zo ~nt de partij danr dan in zijn algemeenheid
ovBr moat buigen boluister ik bij de commisoie. Kunt u zich daerin vinden.
!k

%OU

dit willen

~eggen

als dit soort punten uit de toalichting wegblijven

ncnd
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d<.m begin "i;

do~

incl srdaütl de indruk te l'tlkkcn van een linken toalichting.

Ik bagrijp duaru~t dat u met rle gnng van ~nken nr dit punt den het een•
bent an èan gaan ...Jij •:JVE!r 'î&ur hnt vol-;enée er. da~ .:f.s het moedelf!n van
de uitslag over 748 ,·U fen ad tHj n. !fat etcmbLArcau heeft zeer 7.~rqvuldig
getold en is ertoe guknnen dat hat verwn:t'pen is .. !5!3 ste'ftmen tegen en
540 stemman voor. Dan gaan wij nu ov•r naar 752 commis~ie v~rkeer en
varvoer adnbevolen. Ondarc~11trHle ~e~telijk noord brnbant a~n~ev~l~n
en on:la.=cantrëJle doetin;::!wm i.l'lM~ :lV·Jlen als toalichting.
gven mijnh~ar de v~nrzitter, endereentrele westelijk
noord brabant ook als toevoeging neem ik ean.

Vo~r

d~

o~de

Het ~orden verschillende punten. Hat moat w~l als sen tekst enigszins
verwerkt wordan. Bovendien moet ik u er nog op attendsren det er ook
nog a~n punt hi~r is w3t g~publicalrd i3 in d~ la~t~te 1ot~ v~n
wijzigi,g va~ ~et hoofdb~3tuur waa~ at3at e'n %inn~tj3 het openba3r
vervo3r moet e~n 3aotrekkal!jk alternatief voor de ~uto ~ijn. Dok
dat ~oet d3ar dan al3 u iaarm~e inJte~t hij va~werkt w~rd~n.
~1eij

eren.

Ik zou over die t~eioegi~g 9reag 3t~mminq ~tr~k~ hebbe"· Asng~zi~n h•t
een nieuw amendement van het bestuur is dacht ik dst er ook iets over
••z~;á mc3ten werden.
Afgezisn van het feit voorzitter d~t ik hat indianen v~n een n~te van
~ijzig!"~ ir het st~dium waarin zij %ieh i1 in~edie"d o~ zijn ~~n~t
cnelzg~nt vind ~~t ~v~~ tsrzijde, ~~~r ik ~!~~t d~t ~at zinnetje wet
,ekc~~n is nou t.~lf~eml niet strockt m~t ~l ~lg~~ene instelling v~"
cie commiseis det je iets concreets zou moaten zeggen en dat je •an vage
kreten geen behcefte hebt. Het openbaar varvoer moet een asntrskkelijk
alternatief vcor de euto zijn. Nou wie d?aruit k~~ afleiden wst we
~rm~c bedoelen wat het ons weard is on welkE pr!rriteit dat he~tt die
Etset op en die is dPnk ik ~e zeer gced in het lezen ven gedae~t~
die er riet staen, Het zir~etje wet er staet zou ik met klem willen
cntrDèen om d&t toe te vcegen. Het zegt helamaal niets.
rou ik

dat de snelheid v~n werken cp dit oç~nblik v~" ren precies
farmul~rcn ven d~ze te~~t inderd•~~ ae~ r~l gespePld heeft w~nt ik dank
~~t wsi~ise~ cp zie'· z~uden ne~en te vcr~e~i~~n det dez~ ~in werkelijk
Een voortreffelijke zin is.
de"~
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[c hc~r Lt. :Jy::;n.
! k de:nk dat u het helemt:1el Heg k .. n 1Dtert blj aennr.mirg ven r'l!l! amend•Nnten
~csls ze zijn !ncediend.
~!col

eerlijk CEZF~d iB het rok een
cr~t5m gekomen is.

~~nde~!

hoe het in vrijheid en

d~mo-

f·'d. j eran.

al::; d1-1t mo"'.: ,.,,nrle:-:-r- dt3.'trm vrm c:':! a no+.n van 1-J!j zi~in11 ook een
mocht zijn dat u het z~gge ~n dat we dnn ~ok gelijk er weer uit

'/oor;~~- t-ter

ruods~l

~Qe ~~t pr~blee~

tek9t s~eet dit punt opganomen
in anmanhang, het is d~!ruit gelicht om ook bij de rechter punten te
zetten, maar ale de amandamentan warden aangenomen den iB het voldoend•
v~rwe:k~

is opgelost. In de

nn kan het

link~r

verv~llcn.

Is het nog nodig hior verdar ovar te praten. ~lla drt~ dM emanrlsmanten
zijn nanolijk overgenomen en dit l~nt~te i~ ~u" niet m~~~ nodig. Kunnen
•·tij d:1::H niat gamakkalijk ja tegrtn zegge!"!.

Wij hebben enk nog een amendam•nt 75le wa~~in juist ~et openb~ar vsrvaer
1ls \3e 1 Vi1r'1 d• prJntem na/Jr voren N~rdt gabrscht en ~asrbij wij naar onze
rnening S!n z~ez genuan~e~xde atallingname bepleiten op dst punt. Dus
j;1t

Zflu

tk .:h;1 Zflke:: '1r'lk (hl!::bij 1dll:"!n

bij h3!~r~~~n k~n ~~rd~n, d~t hen ik
met u aen3 voor dr zuiverheid. De enmmi~~~• nntra"dt dit dus op de
çronf zc~ls ~!t da~r staat.
~~t

t1 jui3t dJt
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Dan moet ar avan niet wordan samengevoegd omdat ja anders aan aantal
karen integraal beleid krijgt maar dat ia aan tekstuele kwestie en
daar komen we wal uit. Ale u daarmee kunt instamaan dan blijft over de
vraag van lruaaal om het punt dat door het hoofdbaatuur ia opgevoerd
alenog op ta namen. Mijn indruk ia dat ale ja drie nieuwe punten toch
in wat maar baachauwanda zin wat mindar concreet miaechian dan aanvankalijk waa opgenomen wordt varwerkt dat ja dan maat oppasaan mat
daarnaast waar een zo concreet punt op te voeren. Ja kunt dat voldoende
terugvinden in die punten en ik dank dat dat de evenwichtigheid van
paragraaf 1.1 niet ten goede komt.
Ik wil overgaan tot de at•••ing.
Voorzitter als u wilt dat ar een voorstal geataund wordt dan mag ik
daar aiaachien nog late over vragen. Het lijkt Mij goed dat u dia aamenvoeging doet Maar ik dank dat u dan het congras tot da eindtekst ala
u dia dan zal maken nog even zal laten horen. Nu wordan vier zaken
door u samengevoegd waar wij dan op gaan ankale wijze maar van kunnen
zien wat het geworden ia. Dat vind ik dan juist van dit punt toch
eigenlijk niet toelaatbaar.
Het ia zo dat da taketen van de amandamenten hier heel duidelijk ter
tafel liggen. Die wordan bij alkaar geschreven in dia zin dat wat in
da aan an andere dubbal staat hier gewoon niet achter alkaar twee
kaar kan herhalen. Dat wordt gedaan en dat kan niat opnieuw waar ~an
da orde gestald worden. Daar ontbreekt de tijd eenvoudigweg voor.
Ik wilde aan de haar Haijnan vertegenwoordiger van da BRD vragen of
hij toch dat ene zinnatje vanuit da kant van het hoofdbaatuur gezien
de toelichting van de heer Kaaminga nou apart in stemming wil brengen
want dat kan moeilijk aan alternatief zijn voor dia gehele endara takat.
Dan ia er behoefte aan ateaming over het vooratel zoals da haar Kamminga
dat zojuist varwoord heeft. Naa dan ia aldus vaatgaatald. 753 ondercentrale wastelijk noord brabent ia aanbevolen. Andere dan wat ontraden
staat op het aanvakanlijka papier wat u gakragen hebt. Dan ia aldua
baalatan.
Voorzitter het varbaast mij dat nu plotseling in plaats van ontraden
aanbevolen wordt. Mat name omdat ar ataat fondaan moaten zijn voor
gericht daal. Dat ia ar niet voor niks ingekomen, dat waa aan aanbeveling ook zijdans da commissie. Het varbaast mij dan ook waarom dat
amandaMant van de com•iaaia nu gaanauveld blijkt ta zijn.
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Voorzitter waar het om gaat is namelijk dat wij kunnen basehikken dadalijk over gerichte doelen mbt de varschillande infrastructuur. Ik zou
den Brabent ook willen vooratallen zodanig hun amandamant te wijzigen
dat er komt te etaan het rijkewagenfonds maat wordan omgazat in aan
infrastructuurfonds verdeeld naar weg en rail alk gevoed door toareikende
doalhaffingen. Dan bareiken we ook hetgaan wat we in de kamer hebban
verdedigd.
De commissie wordt haan en waar geslingerd tueaan adviezen van deskundigen. Ik zou de haar van Leeuwen willen vragen aan toalichting te
gaven daarop.
Mijnhaar de voorzitter wat de slingerbeweging heeft ook in de commissie
plaats gevonden en wat de commiaaia naar voren gabrecht heeft ie aan
compromis geweest tueaan sommige van de commiesieliaden en vartegenwoordigara van de kamer. Dat ia aan. Het tweede is dat op de amendementenbeure ia ar gasprokan over het amandamant van weet brabent in vargalijking tot de amandamanten biJvoorbeeld van de commissie. Als de vargadering n• aanvaard heeft bij 752 het integrale beleid dan komt daarna het alegemene punt van het verkeer•- en varvaarsfonds of althans
alg.. aan varvaars infrastructuurfonds natuurliJk in aan andere contekst
te etaan dan de commissie indertijd gedaan had. Er vanuitgaande dat
daze vergadarint de richting bepaalt zal naar aanleiding van ds opmerking van da haar van da Vaan zal de vargadering dan maar moaten kiezen
waarbij het amandamant van de ondercentrale noord weetalijk brabent
aansluit bij hetgeen zoJuist door de vargadering aanvaard ia.
Ik zou nu eenieder in een gelegenheid willen stellen hier nog het zijne
over te zeggen.
Ja voorzitter de haar van dar Vaan heeft de vraag gestald aan de ondercentrale wastalijk noord brabent. Ik zal probaren dia te baantwoorden
~navolging van wat de haar van Leeuwen nat zei. Wij zoudan mat kracht
willen bepleiten om dit amendemant op daze manier aan te namen omdat
het vooratel van de haar van dar Van ar nou juiat toa leid dat wat wiJ
nastreven dat geintagraarda beleid aan pot en J• gaat oordalen wat
de gewensta voorzieningen zijn dia je daar uithaalt zou wordan verhinderd door het vaarstel van de haar van dar Vaan dia wil dan toch waar
tuasanachotjaa gaan plaataan in dat fanda, waardoor Juist dat gaintagrearda beleid ondaruitn wordt gehaald. Ik weet wat de haar van dar
Van zegt en ik zie de haar de laar al naar de microfoon rennen dat de
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fraktie in de kamer dat standpunt niet helemaal aanhangt, maar ze
staan er ook juist zo volstrekt allaan in en het is prima ale we eens
aan kaar afwijken omdat wa een goed standpunt zoudan hebben, maar in
dit geval ia dat juist onjuist om zolang daze achterhoadagavachtan
te blijvan voeren.
De heer Swart.
Een van de dingen die wij gistaren hebben aanganomen ia dat da overheidauitgaven systematisch haroverwogen moeten worden. Dat is wat ar achteraf zou moaten gabeuaan. Ik dank dat het ook vooraf moet gebeuren. Ik
dank dat wij moaten varmijdan dat ar maar klakkeloos uitgavan wordan
gedaan omdat ar aan potje voor ia gemaakt. En ik dank dat aan zo groot
mogelijk infrastructuurfonds dat daarmee wordt bereikt aan de ene
kent dat de haffingen dia uit het varvoer binnen komen ook waar voor
het varvoer wordan gabruikt dat ia de ene kant. Maar aan de andere
kant dat ar aan afweging plaats vindt binnen aan integraal varvoarabalaid.
Dat het niet zo ia dat ar geld binnenkomt wat dan maar daar baateed
moet wordan ot dat nou eigenlijk wal zo nodig ia of niet.
De haar de Baar.
Voorzitter in theorie kunnen we haal goed ••egaan aat wat de commiaaia
varkaar en varvoer heeft gezegd, Maar er ia aan groot praktisch politiek probleem. We hebban de afgelopen jaren onder het kabinet den Uyl
in sterke mate vooral hebben wa meegamaakt dat automobilisten etaede
maar balastingen moaten gaan betalen, maar dat da uitgaven voor de
wegen etaede mindar worden. Hoe komt dat. Dat komt omdat de kamer
iedere kaar fondaan uit het rijkawagenfo•da heeft weg gehaald an aan
andere zaken heeft uitgegeven. Wij zijn ale kamerfraktie voor een
gaintagreerd varkaarsbeleid natuurlijk maar als ja rail en wag in aan
fonds stopt dan batekant dat de automobilist gaat batalen maar dat het
wordt uitgegeven aan de spoorwagen en dat ia nou precies wat wa niet
moeten hebben. Wij vindan dat ar daalheffingen moaten komen ven da
kent van de gebruikars apenbaar vervaar en van de wegen. Wal intagraal beleid maar niet de een ten koste ven de ander en dat bareik ja
mat het amendament wast brabant. Vandaar dat wij dia aanvulling graag
willen.
De haar Wilmer.
Ja mijnhaar de Baar we kannen daze argumenten natuurlijk ook wal. Ik
vind het een uitermate vardrietig voorbeeld van zeer verkokerd danken.
Wat ia namelijk het gevaar van uw opetelling. Dat ia dat u ellae in
gaechaidan compartimenten ziet en dat ar dus de vervoer- en varkaera-
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orde niet ala een geheel wordt gezien. Dat ia volstrekt funest geweeat.
tr ia aan fout gemaakt in 1966 om een wegenfonda voor aan stuk van het
varkeara- an varvoersbalaid op te zetten. Een paar jaar later reeds
constateerde man dat het hele fonds volkomen da varkaarde kant uitwerkte.
Toen heeft da ministar zich en dat ia al onder het kabinet Biaahauvel
begonnen zich gedwongen gezien om kwasi eigenlijke en zelfa oneigenlijke
dingen armee te doen. Nu etaan we voor het punt dat we in feite moeten
zaggen ar moet aan fonda zijn waar een uitgewogen varvoer an varkaarabeleid wordt afgestamd en dat demagogische verhaal het spijt ma ik kan
het niet andeta zien van dat da auto gapeet wordt dat ia volstrekte
onzin. De auto ia een leuk ding voor ieder persoon maar het ia bovendien nog wal wat nadelige affecten gehad. [r moet overgeheveld kunnen
worden.
Hst laatsta stuk discussie ia aan de commissie.
De commissie gehoord hebbande da diacuaaia blijft bij het laatst inganomen standpunt an beveelt het a~andemant aan.
Dan gaan wij nu atemman over hat amendemant van weetalijk noord brabant.
De commiasie beveelt het aan. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen.
Gaal voor, tegen. Het ia aangenomen. 754 ia aanbevolen an wordt overgenomen. 756 commissie varkeer en varvoer elfen ad rijn. Van de commissie
verkeer en vervoer wordt het aanbevolen. U bent bereid dat over te
nemen.
Mijnheer de voorzitter elfen ad rijn trekt het 2e deel in ten gunate van
punt 1.
Dan gaan wa naar 757 de varaniging voor etaten en raadaleden wordt
ontradee. Ondercaatrale Mappal wordt aanbevolen. Heeft de vereniging
nog behoefte aan toelichting.
Voorzitter niet dat wa de motievan van dia commissie onderschrijven,
maar we beruaten in da conclueia ingetrokken.
Gaan wij over naar 75Ba ie aanbevolen. Geen diacuaaie, is overgenomen.
758b is aanbevolen, wordt overgenomen. 758c dat ia in het kader van
hoofdstuk 4 al behandeld. 758d dat lijkt mij dat dat in ••••nhang mat
7581 dia allabei over snelheid en de ean over varkaersragals gaat.
Hebban de afdelingen Barkanwouda of Hardarwijk behoefte om daar een
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toelichting op te geven. Zo niet hebben andere behoefte daar wat over
te zeggen.
Ik heb daar behoefte aan. Het is een betrekkelijk ondergeschikt punt.
Het is tsr bevrediging ven de individuele automobilist. In praktische
zin levert het niks op. Het merkwaardige varvelende dat ie natuurlijk
wel dat je zegt van als Je de voorlopige raad voor de verkeersveiligheid volgt dan zou dit aanbevolen worden. De samen•telling van deze
voorlopige raad is eErlijk gezegd aan beetje merkwaardig op dit
moment, vandaar dat dit standpunt ook een beetje merkwaardig is. Er
is geen enkale garantie dat die 120 kilometer wal nageleefd kan worden
'" de 100 kilomater niet. [r wordt internationaal overleg over gepleegd.
U zou zaggen ik vind het niet erg de moeite waard, maar ik ontraad
het wal.
Jager afdeling Hilversum.
Ik heb ernstige bezwaren tegen het amendement v~n 100 naar 120 kilometer.
Waarom ie die 100 kilometer ingevoerd in het begin 70er jaren. Dmt was
vanwege de energiecrisis. De energiecriais hebben we nog steeds en we
moaten nog steeds zuinig zijn met energie. Als we gewoon gaan zeggen
we gaan een stukje harder rijden gaan we veel meer energie in die
euto•e verbruiken. Ook de verkeersveiligheid gaat er een stuk op achteruit want de remweg wordt veel langer. Ik zou dus willen pleiten voor
afwijzing van dit amendement.
Ik ben niet van mening dat het een ondergeschikt punt is, maar ik ben
van mening dat het een zaar principieel punt ia. Als we gaan kijken
naar wat de stichting wetenschappelijk onderzoek over de verkaarsveilig
heid heeft vastgesteld ie het dat de veiligheid niet wezenlijk wordt
aangetast als je op autosnelwagen de snelheid gaat verhogen van 100 naar
120 kilometer. Als je op dit moment gaat kijken wat er op de autosnelwegen gebeurt dan is de gamiddelde rijsnelheid ongeveer 120 kilometer,
misschien iets lager. Als ja gaat kijken wat er gebeurt tav het zinloos instellen van wetten dis niet gecontroleerd kunnen worden dan denk
ik dat wij bezig zijn de rechtsorde in Nederland op die manier aan te
teaten en daarom pleit ik erg voor lerkenwoude.
Ja voorzitter ik vraag me even af of we hier bezig zijn om een verkeersreglement samen te stellen of dat we be~ig zijn om een verkiezingsprogramma samen te stellen. Het moet wel zinvol zijn natuurlijk.
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Hoogland Leiderdorp.
Als we kijken naar 120 kilometer en dat in verband brengen met gewenste
standarisatia een paar punten verderop dan is dat wat onverstandig dank
ik. Dan zou ja kijkend naar de praktijk in de landen am one haan van
dit moment 130 kilometer moaten zeggen.

De haar Laban.
Ja mijnheer de voorzitter ik zou weleens willen weten hoeveel van de
~•neen

die hier zitten zich inderdaad aan die honderd kilometer hebben
gehouden. [n in de tweede plaats we hebban in het begin van ons progre. .e
gietaren aanganomen dat burgerlijke ongehoorzaamheid weleens aan signaalwerking zou kunnen hebben en ik dank dat dit een uitermate goed voorbeeld van burgerlijke ongehoorzaamheid ie.
Bekker Haarlem.
Ale ja voorstal F aanneemt waarom zou je dan een snelheid noemen. Spraak
dat met alkaar af in europaas varband en laat dan b gewoon achterwege.

Da heer Vrijland.
Vanmiddag gaan we babbelen over karnanergie an aan van de argumenten
voor kernenergie ia dat er bij het varkeer vaal meer doden zijn. Nou
wi&t u meer doden dan moet u harder gaan rijden. Dat weet elks deskindiga
ook die commiseis van varkeeraveilighaid die een voorzitter heeft dia
esn zaar grote coureur ie.

Het

~lotwnord

oh de heer vd Ven.

Twee opmerkingen omdat dia hier gemaakt zijn. De energiebasparing ia
zeer zaar gering. Man moet ook Nat cijfers kwn••n warken en niet emotioneel zich laten leiden in dat opzicht. En op de tweede plaats het
aantal ongelukken mat dodelijke afloop dat ia aan zeer gering percentage op onze autosnelwegen. Dat heeft noodzakelijk betrekking op
gewone wagen an etadevarkeer.
De eommiaaie.
De com•iaaie heeft gezegd aan open diacuaeie. Het prablee• ie nemelijk
dat dagene dia zaggen om 100 kilomater te blijvan die apreken op zich
wel erg aan, maar wanneer je zalf regelmatig die 100 kilometergrens
ovart~eed en daarmee burgerlijk ongehoorzaam bent is het natuurlijk
wat oneigenlijk om den aan advies ta gaan gaven, due ik ben erg b6•*•••d
gierig wat de stemming zal blijken te zijn.
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Ik wil allaan nog zeggsn dat het armnemen van het amendement van de afdeling Harderwijk het ja aan open deur is in die zin dat in EEGverband
is men druk bezig om de snelheidslimieten te standaardiseren en dan
ia dat nauwalij k nodig om ::::at i6 het verkiezingsprogram te zett1!'m.
Dat zou ik willen nntreden.

Ik zou allere~rat in stemming willen brengen afdmling !erkenwoude omdat
dser toeh heel concreet iets staat wat j~ dan wellicht als hat meest
vergaande moet beschouwan. De oranje voor, tagan. Groen voor, tegen.
Geel voor, tBgen. Ik donk dat dat wel aangenomen is, maar misschien
ja dat heb ik kannelijk goed gezien. Dan vraag ik mij af of 75Bf nog
noodzakelijk is. Naar mij gavoal goed. Het is dan misschien zoals da
commissie zagt aan erg voor de hand liggende zaak •aar we kunnen het
eventueel omdat het ook als apart punt ingediend is ook apart daarover
stemmen als toovoaging. 758f oranje voor, tagsn. Groen voor, tegen.
Geel voor, tegen. 758f is als toavoeging aanvaard. 758a Schiedam.

Ik ben blij dat ik nog

ste~de

rij, dat ia het uitgangspunt van de ofdeling Schiedam. [r zijn een heleboel automobilisten in Nederland die
er genoeg van hebhart om alR melkkoetje van do nederlandsa staat uitgamolken te worden. Dat onze toavoeging 758 punt o als ongenuanceerd wordt
aangemerkt dat krijg je als ja een hartekreet jit. Ik geloof dat ik
de vargaderi~g een dringend beroep moet doen det het bezit van aan
particuliere auto niet verder door de overheid moet belást. Dat is
het punt van Schiedam.

De heer van de Ven.
Voorzitter het voorstel lijkt mij acceptabel en ik doe Schiedam die
suggestie. Ale er komt te staat voor do burger dient varder aan eenzijdige lastenverzwaring voor de autoverzwaring enz.
Ja maar wiJ kunnen nu niat nog uw additionele wijzigingen van maar dan
radaktionele aard werkelijk aanbrengen went dan moeten ~• nfzondarlijk eventueel gaan stemmen over al die dingen en dan komen we er vreea
ik niet uit.
Het gaa·t nu ook volgens de haar Slijpe ongenuanceerde hartekreet, maar
amendemanten zijn niet meer mogelijk.

De heer Swart.
Ja mijnheer de voorzitter ik denk dat als we op daze manier gaan baginnen
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weet ik ock nog wel wat groepen zelfstandigen, medici, uitkeringstrekkers, bejaarden die willen allemaal natuurlijk geen lastenverzwaring.
Ik denk dat de baadschap die de VVD nu brengt is die leetenverzwaring
5.s onontkoombaar nou dan masten we ook met z'n ellen samen aan het
uerk om dat betor te maken. Maar niet met bepaalde groepen weer uit te
sl•iten.
Ik wil graag overgeen tot de stemming over dit punt.
De eornmicaie.
Ik wou nog even zeggen dat ik het ten sterkata ontraad. Wanneer wij
dit soort engenuanceerde uitepreken doen dan ie het einde zoek. Ik dank
dat het etendpunt ven de VVD in het elgerneen voldoende duidelijk ie
en varwerpen van dit amendement betekent nu niet dat het extra belasten
vmn de auto even ongenuanceerd door moet ga~n ela u nou vind dat het
~ngenuaneeerd moet stoppen. Ik antraed de vergadering ten sterkste
om dit amendement een te nemen.

758e oranje voor. tegen. Groen voor, teqen. Geel voor, tegen. Verworpen.
758g afdeling Delft ontraden.

De Graaf Dalft.
Gezien uw commentaar. Ik heb nooit begrepen det de VVD ven mening ie dat
openbnar vervoer per definitie subsidiebel zou zijn. Wet onze intentie
met dit amendemant is dat de taxi het ia een particulier initiatief
gebruik k~n maken van verkeersvoorzienin~an tbv endere vormen van
opanboar vervoer die wel gesubsidieerd zijn.
De bedoeling is duidelijk het woord

a~n

de camrniseie.

Ja de bedoeling ie duidelijk maar er staat h~el wat anders. Wet er nu
staat gaat ve~l verder ~an datgene wat u nu bedoelt te zeggen en dan
had er een ander amendement moaten komen. Dit zoals het er nu staet ia
dacht ik onaanvaardbaar.
Zou de commissie genegen zijn am hat element taxi op te nemen in het
intagr~le vervoerebaleid wat wa onder 752 hebben aangenomen.
Den

tr~kt

Delft in ale u daartoe bereid.

Bij 7S3a zoudan we kunnen zeggen mat neme in stedelijke gabiaden het
gebruik van de fiets en hat openbaar varvoer wordt gaatimulierd

Band 11
Blad 232

Hat openbaar varvaar waaronder de

t~xi.

Nou goed waarin met name in atedalijks gebieden het gebruik van fiats,
openbaar vervoer an taxi wurdt gestimullerd.
Dus het openbaar vervoer en hat gebruik van de taxi wordt gestimuleerd
wordt ala idee hieruit gekomen. Den gaan wij aver naar de amendementen
van da grote steden. Dat is u tougezondan. Er staan zas punton dio
allamaal basprokan moatan worden. Ik wil erg aandringen op zo kort
mogelijka bgapreking hiarvan. Het zal u duidelijk zijn dat er ga3n
amendamenten anders dan daze zij~ en hst dus een kwestie van aannemen
of verwarp~n avantueal p9r punt ia. Wie van de grote steden heeft behoefte
tot het gaven van toelichting.
~

Voorzitt~r

dit amendemant zou mede namens R~ttardam zijn ingadiend.
!lotte~dam distanci3art zich van dit amendement, want wij wetan er
~alamaal niat van af.

Mdar Gen toavo~ging op wat de afdeling Rotterdom ~egt. Mijn naam is
Maijer afdeling den Haag. ~iJ zijn niet betrokken bij het o~atsllsn
van dit ammndament dat betreuren wij zaar. !r ~taan •~n aantal punten
in wa~r wij niet echter kunnen etaan. Enig everleg en ar was misschien
een goad amendement uitgeko•en.

Dus als u goed begriJpt zegt u namens den Haag dat u geen behoefte
hebt aan deze tekst.
~eijaran.

Ik hab aan vraag van orde voorzitter. Ik had begrepen dat dit in tegenstelling tot oen nota v~n wijziging van het hoofdbeatuur die pas !~ter
is gokomen dat dit een amandament wae dat in Utrecht par ongeluk wee
weggavallen en dat daarom mocht worden toegevoegd o~achoon het misschien in Utrecht van tafel zou zijn gegaan. lk stel het op prijs om
exact te weten wanneer het ia ingediend, door welke afdeling en of
het al dan niet in Utrecht ter t3fel is g6wesst.
De hear Korthals Altes zal

d~t

uiteen zetten.

Aan de execthaid door de heer Meijeren
moet te komen.

~evraagd

zel ik proberen tege-
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Het ia tijjig ingediand, mAar bij h~t verkeerd3 h~ofdstuk. En wij vonden
dat in Utr~cht op de amendementenbeurs bij de hoofdpunten. Toen hebben
~ij gezegd allee goed en wel, mQar hoofdpunten moeten ontleend zijn aan
h~t programma ~n Je kunt ni~t bij aan ho~fdpunt plotaeling met iet~
komen wat in h~t hele programma niet beh~ndeld is. Dan bovendien nog
zeggen want dat zijn de hoofdpunten dat het extra aandacht verdient.
Wij h~bben dat dua in Utrecht gat~ansportaard van de vargaderin~ over
de hoofdpunten naa: da vargadarin~ over dit hoofdat~k zeggande daar
h~ort het bij. Daar i~ het ook aang~komen. Of h~t daar bahendsld is
d~t kan d~ heer Kammingd beantwoorden, daar ben ik ni~t bij gawaast.
Maar op een af andere manier is het daarna biJ de verwerking in de miet
gegaan an
h~bban h~t d~arom moaten nazandan. Maar het had dus in
Utrecht bij dit hoofdstuk bahandald moaten zijn en varvolgana op tijd
gepubliceerd moeten zijn bij dit hoofdatuk.

w•

[~

d~o=

walka

afd~ling

ingadianj.

Door d~ afdelingen zoals genoemd in het programma, maar als u zegt wat
was de inzender dan denk ik, maar ik heb het poststernpal niet gecontroleerd dat het Ameterdam was.
heer van Leem.
Veerzitter wij hebben in etracht deze r~eks ven amendementen ~el behand~ld i~ onze ~om~i~~ie. Wij hebban erven gezegd dat het een oneig~n
lijke zaak ia, dat ia procedureel. Inhoudelijk hebben we naar voren
gebracht biJ de overwegingen dat er niet 3llaen een problematiek ia
van de grote 3teden no~ afgezian van het moeilijk definieren ven wat
ean grote stad in Naderland is. !r ia aan problematiek van ~a steden.
tn de twaade pleata het is niet alleen maar aan kwantitatief probl•am
maa~ het ie ook aan kwalitatief probleem. In de d•rde plaats zijn ar
J~ N~derland nier vier stedeliJke ~g~lomeraties maar 21. De problematiek
in Leiden i~ n~t zo ~waax ale in Rotterdam, als i~ Utrecht als in Meeatricht en tenslotte hebben wij to~n voorgestald aan h~t hoofdbestuur
om over deza grot3 problemen de Telderestiehting te vragen dea~rb~!n'aan
een Jaar ook een behoorlijk repport over te maken. Dank U.
D~

Meijeren.
Punt van orde. Ik begrijp dug dat ds werkgroep Utrecht het heeft ontreden zoniet ver~o~pan. Er zijn meer amendementen van de groep ven
hoofd~tuk 2 in een ender hoofdstuk terecht gekomen, niet varder doorgeno~en. Komen ~iet meer aan b~d. Ik dacht dus dat cok dit ten principale
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volgen$ de orde buiten de

ord~

is.

Nou alo ik de uiteenzatting van de hoer Korthals Altes gced beluiGtord
heb is het zo dat wij van meninc; zijn dut hot gelijk ia aan admin!.stratieve bmalisaingen dat het allsmaal niHt precies Op de goede illkB:t
tijdstip u beriikt hee1t, maar dat Je moeilijk kan zeggen dat dit
DlB zodanig varworpan gen.,rord~tn is in de amendementanbeurs. Nog even
daargt:latun in ito~:.~ve.rre meo dat daar ~ou kunnen. t-'lrjetr :i.k z.ou dus \viJl
aan dagene en dan kijk ik met name in de richting van de heer Groothof
uit die l1et amendament ingediend hebben de galagenheld willen gaven
\~ant ûat ia in feite nog niet gebeurd de otrekking to• te lichten.
Dames en haren hat is zo dat er in da grootste agglorneraties qua bavolkingsaantal eon initiatief is ontstaan om aandacht te vragen voor de
problematiek van de atadan. [n ik gaaf toa dat da grootte doorvan op
;;ichzelf discutabel ia, maar wi.J hebben daarbij ook informo·tis gegeven
in da richting van plaatsen als Arnhem, Maast~icht, Groningan onz.
Ook in de rich1ing van Rotterdam. tk moet zeggen tot onze verbazing
is vanuit Rotta~dam niet gereageerd en de afdeling den Haëlg die ook
niet zo ~eed aan do diocus~ie heeft deelgenomen heeft gezegd dat ze
zich van indiening zou enthoudon en zou mes discussisren en mee atammeb
l'lélör bevind van ~aken. Maar dat neemt allemual niet weg dat de pr.'lblenwtiek die z~;juist ooh do.:Jr de hoer van Leeuwen is aangagavan en gahaal
niet wordt or1tkend toch ean zeer zwaardrukkende problematiek i~ in
de diverse grote agglomeraties hoe don ook genaamd en ik vind dat het
feit dat wij vanuit Am~terdam n~ het initiatief hebbon genomen om
d~arover tekstsn t~e te voegen aan het pragramma daarmee helemaal niet
willen ~angevan, nee integendeel dat dat cloor ons zou moeton wordan gsmnnopolisaerd of dat dat allaan maar op de vi&r grootsta staden zou
moaten slaan. Dat i~ geheel onjuist. Maar wij vindan wel det het een
olechte z~ak zou zijn wannaar er totaal geen aandacht ean deza problematieken ::ou worden g~g~tve;1 in het prograr.tma van eon partij als de onze
dia toch een redelijk grote is in dit land. Zeker alo ja dnt vergelijkt
met de aandacht di~ old~rs aan deze zaak wordt gegeven. Daarom donk ik
dat atandpuntbepaling van groot belang is. Het ia natuwrlijk buitengewoon
vervelend dat de zaak met dia &mandementen galapan ia administratief
zoals dia galopon ia, maar ik galoaf dat de asnbavaling zou moaten
worden gsdflan om deze bepaald niet te ~evolutionaire standpuntbepalingen
in het programma ala een gehsol complete paragraaf over de etadart en
grote mag u wat mij betreft weglaten, atedon op te nemen en dan kunt
u wat mij betreft beet de redaktie von do toelichting in overlog
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aan de ciaervoor bestemde ~adoktie. Maar wij et~llen hst toch
o~ hoge prijs dat daza argumenten worden overgenome;; omdat hut helsmaal
niet de bedoeling is ;:osls het hiel.' e:-l daar -te blDaui5ter;;n valt l.!ntel.·
w:~ex geld JLt.e:kt in de xic:-.ting var: do Ç;;rt.::tc ste:den g:::tr,_•l<ken tr><Ht
worden. ~~ar hst io wel zo dat door deze vcorstalling hst WErk~n in de
grote steàen zoveel efficientc.r ksn dat daarvan de winst het d!l moeite
\:aard ma<:lkt or.t za cp te nem(!n.
~el~Qd~eb

Ik wil allereerst het wuurd

geve~

2un df.

he~r ~aMminoa.

Ja voorzittor we hebben "tij dans r.Je amenJemt:id.;anb&UJ'.'& ii:vie a<Jntal ~-vel< en
geleden wat zwarte pieten geapeald ma~ dit onderdeel, want wa vonden
daar in die comfuiesi~ dat het ook eiyanlijk JiJ zev&n niet thuis zou
horen, het is een stukje economische problamatiek. Het is duidelijk
d~t het initi~tief van de grote steden te ldat gekomen is. Als veel
.:H::J:·t:ez;· vorige z.ooeJ.: bij d& cumntissia het verzoek \-188 ingedit.md aH bij
taet verkiezingsprogr~mma in het concept aandacht te besteden, speciaal
nandacht te beuteden aan de grote steden dan h~d het evEnwichtig vcrwerkt
kunnen werden. He zitten nu met het proble~m dat er een voorstel ligt,
eon iciae ligt waar best he9l goede elementen in zitten maar w~ar ook
een a5ntal elementen in zitt~n dit veel minder uo~d zijn, waar ja over
;.;:;u kunne di::.cussioren, clio a:-,ond~orbaar .t:oudan noa+.en z:Lj n.. :.at kän
nu ni~St meer. Ik denk jat ·.Je ur nit.\~ V~l.·atandiy OêJn duen Bl.:-ï partij om
nu in .:iic inhcude.!.ijkc diHcuGsie te var;.;cllon. Dat heeft gncn enkulo
zin omci~t ~a daar procedureel toch n!ets mes kunnen. Ik donk dat zoals
het ~r nu ligt niet door do overgrote maorderhaid van de partij zal
kunne~ worden overgenomen en ~ls jo h3t dun ve~1arpt don zou hat uitgelegd kunnen ~:orden als dE3 VVD onderkant d8 probleîMJ1;iul: VéJn de
g~ote stodcn niu~. Ik de~k dat hat voul v~ru~andiya~ is o~ dit hn~fd
stuk grote a tod on nu niet in b ehandoling te nomen, r.laar binnen d~t
pa~tij andura wagun te zoaken ~J~a=lnnge wij al3 VVD meer aandacht kunnen
gaven aa:1 de fJ.l:oblema ti•Jk van de 9roi.:e IJ-',;edan en ik ;w..J met deza <lChtergrond zond~r nu te zeggon va,, uitdrukkolijk t~ zeggan von us behoren
aandacht te beatedan aa~ de problematiek van ds mtoden znu ik aan da
indieners ~illan vragan hat hoofdstuk in ta trekken met de toezagging
van het hoofdbestuur dat in ovwrlsg ma·t da y.t:ate eted•n tot aandacht
aan die problematiak zou kunnen warden gakamun.
Ik zou

g~aag

~h·c.r:i tt11.r

een

r~aktie

vanuit de kant van de gorta steden.

u hebt bui teïHJ&\"c:t:::'1 :.;!echt gelezen • .De <lfdeling Groningan
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eronder. Daarmee wordt overigene ook aangagavan dat het niet
uiteluitand gaat om de problematiek van de grote vier. Dat het maar
in het algemaan gaat om da problematiek van da grotara gemeente in dit
land. Het ia ook niet zo dat het aan uitsluitend financieel probleem
ie. lk denk dat het problaam in de aarsta plaats baatuurlijk is.
Voorzitter ale u de toazagging die zojuist van uw kant is gekomen en
ik denk dat we zaken kunnen doen. Ale u die toazagging nog wat meer
zou kunnen concretiseren in de vorm van de auggastie die de haar van
Leeuwen al heeft gedaan of in da vorm van aan partijcommiaaia dan ia
de afdaling &roniggan bereid in overweging te nemen met andere indianare
overlag te plegen over de intrekking ven dit vooretel.
Ja mijnheer de voorzitter mevrouw ten tata afdeling Utrecht. Het heeft
mij getroffen dat in dit verkiezingeprogra. .a op veel punten aandacht
wordt gevraagd voor betrekkalijk kleine zaken. En wenneer de heer
Kamminga dan opmerkt dat het Jammer ia dat de grote etaden dat initiatief niet een jaar galadan hebban genomen dan ben ik dat met hem eens,
maar ik dank dat het takenend ia voor de menaan die het varkiazingspro9rsm
hebben opgesteld dat za niet zalf op het idee zijn gekomen. Mijnhaar
de voorzitter etaden en ik zag nadrukkali.tk etadan zi.fn belangrijk in
de nederlandsa samenleving. Dia zijn ook de moeite waard om in stand
gehouden te worden. En we moaten constataren dat een aantal probleemveldan elkaar in de stedelijke agglomeratie versterken. Wij vinden
als afdaling Utrecht dat uit het verkiezingsprogramma ván de VVD moet
blijkan dat de VVD de stad de moeite waard vindt nu an in de toekomst.
[n wanneer u dat wil uitwarkan in uw suggestie dan kunnen wij daarmee
instemmen, maar wanneer ar uitsluitend aan partijcommisais wordt ingesteld dan batakant het dat het niet in hst verkiezingsprogramma komt
en daar willen wij nadrukkalijk niet mee instemmen.
Voorzitter mag ik aan punt van orde aan de orde stellen.
aannamen dat er administratief wat misgagaan ia maar het
toch uitar.ata weinig. En in alk geval stand het niet in
lijka stukken dia hier varatrekt zijn, blijkbaar dan wal

Ik wil graag
bevredigt mij
de oorsoronkein de commissie.

Het ia u toagazondan in• nota van wijziging in vrijheid en democratie
van zo en zoveel maar een of andere datum.
Er ia dus gaan enkele gelegenheid geweest voor enige ~artijcommisaia
oM zich over daze diepgaande dingen uit te laten. [n ik qeloof dat
als ar aan ad•iniatratiave fout wordt gemaakt dat hoe dan ook batakant
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dat het dus niet in de proeedure paat. En kan niet alenog
aan
beroep op adeinietratieve fout dermate ingrijpende dingen zonder voorbareiding in discussis stellen.
Op zichzalf ban ik het baat mat u uens, ~aar da partijcammissies hebban
natuurlijk nooit de mogelijkheid om amandaaanten ta basprekan of iats.

We gaan niat verder over de orda praten in do zin of deze discussie
nu teracht is of niat. Wij zijn mat alkaar aan het diacuaaiaren en
wij gaan proberen tot aan conclusie te komen.
Mijnhaar aa voorzitta& ik vraag ste~ming ova~ mijn ~unt van o~de. Ik
stel voûr dat dit punt llui tan dY o~dtt ia omdat d û:J~ een al.iiainia tra tisv~
fout niet in da amandamantan ia opgenomen dn dus niet in da afdalin~a11
an de partijcommissies ter diacuseia is gestald.
Hat ia zo dat uw voorstel natuurlijk in st.ara11ing kan komen om da btthanl-iGJlino nu vardar niet door ta latan gaan, ~aar dat ar ap gaattandaard
moat worden dat iade&aen dit toch duidelijk mat de nota van wijziging
gelijkelijk vanwit da kant van het hoofdbeatuur toa~ezandan gekragen
heeft. Dat het op da amandamentanbeura ook aanwazig an oasehikbaar WäS·
Naa het ie door de grota maaràexhaid van de daar aanwezigen tar zijda
geschoven omdat het na de sluiting van de ronda ter tafel kwa••
En nu ie hat zo dat het door het hoofdbaatuu: omdat net tijdig was ingediand het als nota van wijziging bij daze algamane vargadering wo~dt
voorgelegd. Dat is fermaal volstrekt mcgalijk. Ik dank dat wa hat ncu
niet al te maailijk moaten maken m•t elkaar. ~. zijn haal aicht bij ~•n
coMpromis mat da grote stadan dat we daar nog vardar over spraken.
De grote etadan hebban nu da keuaa of intrakken of d~z& , dit hoofdstuk
wallicht door daza algemens vargadering verworpen te zien.
Voorzitter ik dank dat uw tussenvoorstel om ciaa~ nadere aandacht a&n
te gaven zou kunnen warden geconcratisa~rd •~ dat wij ~aa~ als ~t•d~n
ona wel bij zouden kunnen bavincian. ~annee~ van t•ee ~•n ~f ~•1 in hmt
prograauaa wordt gazat àat ar aandacht, Q&'Ote aand•cht moet ~ijn voox
da problamatiek van àa grote etadan dia nog nadar moet wordan witvaw•rkt
zoala u hebt voorgaatald dan hab je in ieder g•val ~en hanclv~t in h~t
programma om ook in àe verkiezingsp•riocie naar t~ v••~ijzsn. L&n ~51 dat
nag voor tie varkiezingen ever ci~za ~rûb1~mBti•k aan &peci~el cungres
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ergene zal worden gehouden ter uitwerking van die proble•atiek.
Ale ik bagrijp dat u het aaxst• punt v~n u~ lij~tjM dat is uw ~erhaal
de overheid arkent de bijzondere funktie ven de grote etaden in de
sa•anleving en de voor de stad daarmee samenhangende problemen. Dat
regeltja zou u willen opgenomen zien achteraan bij 7.1 bij ruimtelijke
ordening ala punt 708a.
Ja mijnhaar de voorzitter tav de mansen dia zich over de proceciure praten.
Nee ik zou willen opmerken dat manaan die zo praten over de procedure
kennelijk ae procedure balengrijker vindan dan d& pxoblsmatisk van
de grote stau. Hij gaat de grote stad ter harte.

Mevrouw het is zo dat niemand hier de procadure balengrijker vindt àan
de problematiek van de grote s~ad, maar wij mosten cp dit ~genblik ~al
komen tot het vaatstellen van een verkiszingaprogramma. Dat moatent ._ij
op dit ogenblil< wel doen. [r ia nu het vooratel va11 tie kant vsra à&
haar Kamminga na de discussis om datgan~ wat als ellerea~~ts punt ende~
de tekst van de grote steden staat op ta nemen in hat va~kia~inyspro
gramma rechts dus ergens in dat batrokkan hoofdstuk 7 ~•Ga.ï:bij clan ovtu.·ganomar. CS eerder gedane ~oszagging ciat die prcbl~matiak Op ~en in UwMrlag met de grote staden te eiganer wijze nader bestudeerd zal wordan
in partijvarband dia blijft niltwurlijk gahandhaiifd. Mag ik u dringend
verzoekan dit dan in atamiAing te bran;an. Oranje voor, ·tagan. Gxoan voor,
tegen. iaal voor, tegen. Dah atal ik vaat da~ aldus besloten is.
De vergadering is heropend. ket stamburaau daarin zoudan we voor vanmiddag willen banoam~n mevrouw Vron, da hear Draesaen. d~ haar d~n Uuin
mevrouw Jager en de haar Hagamaijar. Zijn die aanwazig sn baraid in hst
stambureau zitting te naman. lk daal u made over da orde dat wij
precies een uur zullen spraken ovar hoofcistuk 5 ciat daarna een uur er~
een kwartier is uitgatrokkan voor hoofdstuk 6. uat wij varvolgenu de
hoofdpunten ~ull~n vaatstellen maar alvcrena wij aan die i1oufdpun~an
tpekomen wij het woord zullan gaven aan da lijstaanvoerder. Dat u wat
vaat weet en dat we pas nadat bij gaaproken neaft naa.r cie houfupuntc:ïn
overgaan en mocht ar dan nog bahoefi;e zijn eon alg"mune b~:&s~.:houw.Lny li~n
zou dat op dat ogenblik kunnen. Hoofdstuk S punt Sû1 ondwr 1 ~dnJelijk~
onderwijscommiaeie.Dan is hat woord aan de haar Zoutandijk nam~ns d~
commissie. Da heer Zoutendijk stalt voor dan alle aü.:.i." te~:~l#l.Lj k.
Afdeling Leidan onder 2. derde pladts a:~Ja.
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Ik ban niet een van de indieners, maa~ ik wil wel een opmerking maken.
Het lijkt misschien kinderachtig, maer toch velt het mij op dat hier
gesprokan wo~dt over aan b~windaman te~wijl da~~ w&ar het gaat over
een etaetseacretaria emançipatiezakan er nadrukkelijk wordt gaaproken
ever een bewindsman of een bewindsvrouw. Ik naam aan dat het een v•rgiaeing is, maar het is altijd wel naar deze kant toe.

De haar Zoutandijk.
Korte toelichting voor de voorkeur van de commissie. Ik denk dat we het
met elkaar sens zijn dat in áe ko. .nda jaren alle aandacht gericht moet
zijn op industriale varniauwin~ on narindustrialisatie. Dat informatie
technologie ~n infarmatiavarzorging tiaarbij aan belangrijk hulpmiddel
is an Cïn datz.e redene:n hebaan we gemeend dit gezie11 de aconomischa
omstandigheden niat te moaten loskoppalen van aconomiache zaken. De
ervaring van ds laatste jaren ia toch steeds weer ge~aeat dat als
ar meer dan aan bewindsman of bewindevro~w bij aan bepaald betrokkan
is en ik denk in het bijzonde~ aan de innovatieproblamatis~ dat dat
leidt tot touwtrakkan en gebral< aan ::alag11aardi~haid. ·wordt ÎltJt ontk-Jppsld
ven economische zakan d~n komt de vraag naar vor~n waar moat de energie
dan blijven most dia me~ of ni~t. Zou aie mwagaan dan wo&dt ~l wel ha•l
erg in he~ takenpakket v~r~indard. Um die r~dun~r1 unt~adan we alle amandamantan.

Ik breng in stemming 501 ondar 1 van da LOC oranje voor, tag•n• Groan
voor, tegen. Gaal voor, tags~. Dat ia mat algam•na ata~men verworpen.
Afdaling laiden groen voor, tagen. Oranje voor, twgan. ~•al voor,
tagan. Varworpan. Afdeling Dred•• Verworpen. ö01a afdeling Wageningan
wordt aanbevolen. Niemand stemming d~n is dat aanganoman. 502 afddliny
Eelde. Wil da afdeling Eelde dat ~oalichtan.
lammars van do afdaling Eelde.
In die zin \JOU ik ar een toelichting uan goven dat m*t name gedoeld is
op vergunningQn dia dan het bedrijfsloven zuudan moeten wordan verstraKt.
Ale ze dat aanvragen bijvoorbaald op gebied van energiewinning dat duurt
vaak Jaren en jaren voor de overi1aid tot vergunningen komt. l n die zin
graag een toelichting.
De haar Zoutandijk.
Helemaal aans met de sp~akar. Zit al in de formulerirtg van de commissie.
Het alemant anol:leiJ WOl.'tli:; da.:~~r èl.KtJllcil"'l i:; uij g~Ju uamd. r OJ:IllU.l~P&ing Vdfl
da commisais ~dat veel verJar ~n ·~i~at 00~ ~p Je n~aJzaak va~ dQ~ltraf-
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fendhsid, doorzichtigheid, eo"trolesrbearhaid enz. tk zou
als die elementen zouden vordwij~en.

h~t ~etreuren

OntrAd~n

wa brengun Eelde in stemming. Oranje voor, tegen. Groen voor,
tegen. Gael voor, teyen. Verworpen. Dan 504a a~nbevulun muar op esn
and•ra plaats. taarnand vreegt hst woord, dan is dat aanganomen. óOS
2 a1ftendamenten Ena~hede •utnb6vulan en milieuh)'giar.e ontraden.

De commissie.
Alles hab ik siganlijk ~l opgouchrav~n. Het ia miaachian aan goad compromis orn buide te conbine~en tut de te~at dia u gezien heuft en die
luidt bij de ont•,ikk~Jling en tuepHhLir.~ van nieuwe tachrailogiiin zoals
da biotechnologie mont voorleemen worden dat vol~wgezoncihaid en milieu
gevaar lopen ~onder dat de industriele vc~nieuwingon op dit gabieci
door te strenge aisan onmogeli~k wor~t 9e~uukt.

DAn kan hüt in stomming '-iorcian geb4ach t. Don wC..l.'ct t du& aar.oevolan i1et
amendement Eni>chedo. Nicntanci v.:o:ii:iagt daaravel. .atamr.ïin~, dt~n ia ciat overgenomen sn milieuhygiene wordt ontrGden. Ranje v~or 1 tagon. ~roan voor,
tegen. Ge~l veer, teçen. D~t i~ v~~war~an. :an aa c~mbin~ti~ die luidt
het is van balbnç ~eLiotaLhnicl: L~~~iaal t& ~•no~~an zo~l~ u ciia in
dit baakwerk v ir.cit. 1\lag ik C:ie in ate:~mir.~ b1.·eng~:~n. Oraanj a V(I~JI·, i.&glln.
Groen vcwr, tegen. Ge~l \'CJCJ.t, tes;en. Dan ia ciat llëH•vaaxd. Dan kontt!ln we
S05a de sner~iacommissie. Nieuw punt aanbevolen. Zie ec~tsr 743 dat i&
vanochtend i:ushanC:sld. Nieman~ a t&r.IT.i.,g.
Da heer Zoutandijk.
Asnbevelin~

h~ndhavsnt

maar t:et staat

ik niet erg. Het hoort ir1

d~

el in p~nt 74: ma~~ ciat
etr•~u: gilllpal.ag.raaf .evenz.s:ez tilui&.
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Dan worcit het cl~arin ook o,:·gar101Ttill'i. 513 tweoii amen.;:;enn::rd,r=ri ~.ti de aar,bevolen. Iea.êncl het ~c.;.cdt. l(J r.iet C::drt zijn bsiclli ·Mlencl~li;dH'•"bitt I!:.Jnw:tnoman.
Bezemer van de

~fdelir.g

RottErdam.

Het l.:f.jkt n•iJ ;lrt\ll!l..t·st-51.-.cd ~
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te d~en
en te lat•n waax ze Lelf zin in h&~b•n zontier •~i~• rekenlny t* houden
met de vra&g dl& toch ook uit ~et beclxijf&leven komt om enig onde~Loak
ta doen wat bijvoozbe~ld voor innvaati~ van on~e p~~Juktia~..toc~a~en
noodzakelijk is. Hst lijkt mij ~~t h~t c~v~r~t&~~ig is ~la ~a ~it
~~sft

cie
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v1ijh~lcl
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Mijnhaar de voorzitter mag ik daar wat over zeggen. Mijn naam is Hoek
ik komt uit de ondercentrale Dalft. De ,roblemen zoals de voorgaande
apraker heeft aangeroerd wordan dacht ik al in voldoende mate ondervangen in anders paragrafen in dit hoofdstuk. Hst lijkt ons achter van
belang dat nu de economie terugloopt we niet de noodsprong maken om
hst universitaire onderzoek weg te halen van zijn hoofddoelstalling en
dat ia het langer termijn gerichte onderzoek en hst fundamantsla omdarzoek, want ala we dat zouden doen dan zouden we interen op de toekomst
en dat lijkt ons haal onverstandig.
De haar Zoutendijk.
Ja daar heb ik weinig aan toa te voegen. lk dacht dat uit de drie amandamanten dia door Dalft en Galderland teaamen den zijn ingedi•nd dat
dia als varvanging van 513 tm 515 voldoende waargeven dat •et behoud
van de priMaire doelstellingen van universiteiten en hogescholen toch
ook aandacht baateed moet wordan aan de noodzaak om van een afstamming
van dat onderzoek van wat er varder in de samenleving noodzakslijk ia.
Dat zit in hst emanda.. nt van Gelderland.
Ik ga het in stemming brengen waarbij ik ervan uitga dat hst dus inderdaad tot een varvanging van dia drie punten overgaan zodat daar niet
maar over hoeft te wordan gestamd of we dia handhaving dan wal intrekken.
Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. Gaal voor, tegen. Dat ia aanvaard.
Dan 514a als nieuw punt Groningen, aanbevolen.
Mijnhaar de voorzitter Hardanbarg afdaling Groningen. Ik wou graag hst
woordje varlopen nog even toavosgen wat ar toch tueaanuit ia gevallen
na te laten verlopen.
Prima. Nismand tegen dan ia dat aanvaard. 515 Uithoorn maar dan niet
als varvanging van 515 oud dat al varvangen ia maar als nieuw punt.
Wis hst woord.
Van Vliet Woudenberg.
Ik wou de afdaling Uithoorn vragen of zij rekening hebban gehouden mat
hat fait dat er sindakort aan wat op de dierproeven baatast waarin
dit volledig garegeld ia.
Ja dat is altijd tijdans zo'n procadure voor aan verkiezingsprogram
dan ia ar al walsans iets ingevoerd.
Da wat ia in 1977 aangenomen.
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Dan is ar blijkbaar behoefte aan additionele watten volgene dit voorstel.
Ja voorzitter ik dacht dat het altijd goed ia om ta atellan dat onnodig gabruik van diaren moet warden beatraden wat of geen wet dat doet
het goed.
Wij doen de kamende vier Jaar niets meer wat onnodig ia en nemen dua
ook dit amandament wel of niet aan. Blijft aanbevolen. Stemming.
Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen. &eel,voor, tegen. het ia aangenomen maar de stemming waa niet onnodig. 51'• anargiacommiaaia nieuw
punt aanbevolen.
Voorzitter Boerman afdaling Maaraen. Ik heb ieta over punt 516 redaktioneel. Ik zou dat graag in hoofdetuk 5.1 opganamen willen zien ipv
hoofdstuk 5.4 •
Dat zal gebeuren ia al redaktioneel verwerkt.
Dus we blijvan avan biJ 116a. Niemand vraagt het waard, dan ia dat
aangenomen. 517 kamercentrale Utrecht ontraden.
517 ia uiteraard aan schitterend artikel waar gaatraafd wordt naar
besparing. Halaas markan we van tijd tot tijd dat hoa maar en beepaard
wordt ar baspaard wordt in allerlei huishoudans man gaat markan dat
de anergieprijzen omhoog gaan en ik dank dat dat het ia mieachian niet
altijd te voorkomen maar in principe daar toch negatief over gedacht
zou moaten worden.
Mijnhaar Laban.
Ha mijnheer de voorzitter het ie iate wat duidelijk op gameantelijk
niveau apaalt en wannaar ar aan da ene kant door u in hat concept
verkiezingsprogramma za atark benadrukt wordt dat het goed ia om op
allerlei mogeliJke wijze de anergiegabruik terug te dringen an ja merkt
in de praktijk dat door da verlaging van de omzet biJ de gemeentelijke
anergiebadrijven dit ar dan toa leidt dat de tarieven a•hoag gaan dan
wordt dit uitermate maailiJk ta varkopen aande burgara dia dat dan
niet maar begrijpen. Ik hab ook hat idaa dat hat als aan baginaaluitapraak witarmata goada onda~atauning ia voor de v•••antaradan o• dit
beleid na ta at~evan waarbij ziJ zalf ar dan op toa kunnen zien dat
kastenstijging als gevolg van omzatva~laging op endara wijze wordan
terugverdiend dan via tariefvarhoging biJ da burger.

De heer Varhaul.
Ik zou de heer Vonhoff heeft gistaren gezegd dat ha~ enige ervering op
dit terrein niet kon wordan ontzegd. Je kan het op het onderhavige onderwerp dan ook herhalen. Ik wil er op attenderen dat de prijsstelling, de
tariefstalling bij de nutsvoorzieningen gebaseerd ie op maastal aan vaat
tarief, een vaat recht waarmee aan groot gedeelte van de kapitaalsinvesteringen afschrijving en rente daarvan wordt vargoed en nog een eenheidsprijs wordt afgenoeen per kubieke meter water gas of kilowatt
elektriciteit. Wat betekent dat bij minder verbruik er altijd
gemiddeld aan hogere prijs ontstaat. Dus de uitapraken die hier worden
gedaan om houdan geen rekening met de structuur van de tariefstalling
die in Nederland wijd varbreid ia. En een tweede opmerking dat ie de
uitspraak van aan koetendekkend tarief ia op zichzalf juist maar toch
gevaarlijk inde praktijk. Een voorbeeld wat de gemeente Amsterdam om
alle jaren opbrengaten niet afgadragen aan de gemeente dan haddan ze
daar alle uitbreidingen ven de leetata tien jaar ••• kunnen financieren.
En ik zou dus u willen steunen in het ontraden van daze vooratellen
die voorbij gaan aan de reelittit van teriafetelling, de wijze waarop
dat door gemeente wordt geregeld.
Mijnhaar Vrijland.
Ik ben het ar helemaal mee eens. Ik zou het ook gaarne willen ontaadan.
Bovendien zou ik willen zeggen ale het zo ia dat u uw rekening te hoog
vindt dan moet u wat maar bezuinigen. Hoe maar u bezuinigt des te mindar
u betaalt.
Als ja niets meer gebruikt hoef je ook niets maar te betalen.
Mijnheer de voo~zitter ik dank dat intensie een heel goede ie om te
probaren da negatieve psychologische effecten van dia hogere rekeningen
te voorkomen. lk dank dat als er gestaan had hogere energierekeningen
dat het aanvaardbaardar zou zijn geweest want dan waren die uitzonderingasituaties waar de commissie ook op doelt dia zoudan niet zo'n
grote rol spelen. Ik denk dat het dan goed zou zijn als men daarmee
eens zou zijn om zoiets toch aan te nemen omdat het psychologisch effect
voor degene dia besparen toch wal erg belangrijk is. Maar ik dank dat
dan inderdaad anergierekeningen bedoeld zou moeten zijn ipv energieprijzen.
Mag ik voorstallen dat wiJ de commissie gaan afronden. Een enkel woord
van de kant ven de cammissie en dan stemmen.
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Mevrouw Delvos afdeling Zoetermeer. Ik wilde dit amendament ook afraden.
Ik heb ook wet problemen met de toelichting zoals die ataat van da
kamercentrale Utrecht dat bezuinigingen niet mogen worden gestraft. Ik
geloof niet dat dat juist ia. Netuurlijk als het om hegara tarieven
gaat lijkt da rekening wel omhoog te zijn gegaan ondanks dat ja minder
gabruikt hebt, maar ale je het vergelijkt mat iemand die niet minder
is gaan gebruiken daar gaat die kostenverhoging netuurlijk veel zwaarder
op. Dus j~ wordt niet gestraft.
Het is inderdaad een gekleurde tekst dat ia niet te ontkennen.
Hoogezand.
Het is erg simpel aan de burger duidelijk te maken dat het wel tot hogere
kosten leidt vanwege de vaste besie. Een auto voor do deur kost en rijdan
kost iets meer. Ook als je niet rijdt kost het geld. Dat doe je met
nutsbedrijven die minder gaan gebruiken.
De heer Zoutendijk.
Een enkel woord nog voorzitter. Ik heb natuurlijk begrip dat tariefaverhoging ten gevolge van bezuinigingen dat die itritatie opwekkenIk vind het erg onverstandig een tariefeverhoging op die basis te •otiveran. Dat hoeft ook helamaal niet. Het kan ook op andere basis bijvoorbeeld om varder bezuinigen te stimuleren. Blijft het punt dat hat tarief
koetendekkend moet blijven. Als we dat principe loslaten dan komen wa
weer in een nieuwe aubaidiecyclua terecht waarvan wa het begin mieachfan
kannen maar we niet weten waar het einde zal zijn. En om die reden •oet
ik het amendement in deze vorm ontraden.
We gaan het in stemming brengen. Oranje voor, tegen. Groen voor, tegen.
Geel voor, tegen. Dat is verworpen. Dan krijgen we 517a van de afdeling
Zoetermeer ontraden. Wil Zoetermeer dat toelichten.
Maulenkamp Zoetermeer.
Ik zou dit als volgt willen toelichten. De argumentatie die gagevan ia
die lijkt ons wat zwak want door te zeggen dat het een detail betreft
zou u namelijk niet onderkennen dat de VVD een verschil herkent tussen
openbare nutsbedrijven en het ~rija ondernemen. Dat aan de ene kant.
Aan de andere kent dachten wij dat hiet toch een eentel wezenlijke zaken
in stonden oe dat wanneer maar opbrengsten bij de nutebadrijven zoudan
plaats vinden dat deze meeropbrengsten ten goede zouden moaten komen
aan deze nutebadrijven om daarin de mogelijkheden te hebban tot de
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ontwikkeling van tecnieken met hogere randamenten sn mat milieuvriendelijke technieken. Er ie namalijk nog een punt biJ dat er aan paar woorden
zijn weggevallen namelijk in dit amendement. Dat ia nam~lijk de voorlaatsta regel het zij voor da ontwikkeling en daar maat achter staan
van technieken met hogere rendementen. Dan vervolgens het amendement
voortzetten. Naar wannaar u bezwaren zou hebban tegen dia progressieve
tarieven zouden wij willen vooratallen dat ia in nader beraad van de
afdeling Zoetermeer om het woord progressieve tarieven te laten vervallen maar dat ar wal middelen kunnen zijn om gebruikebesparing te
bareiken dmv bijvoorbeeld heffing.
Voorzitter Hoogland Leiderdorp.
Ik kan het alleen met de eersta zin eene zijn van dit amendement, van
hst nieuwe punt. De hele raat dia ar volgt is mij wezensvreemd.
Kort gezsgd afgazien van redelijke reaervaringen dia uit winst gehaald
worden om aan nieuwe technieken te wijdan en dat soort zaken meer
zou ik willen stallen dat alles wat je ale overwinst kunt eenmarken
en daar duidt dit toch min of meer op dat hoort terug te gaan naar de
gabruikar want die heeft betaald voor aan bepaald daal en niet voor
iets anders.
De haar Vrijland.
Ik ben dat natuurlijk mat de vorige spreker eana. Ik zou willen pleiten
voor hst aannamen van daze amandamant om de volgende raden ook aan
openbaar nutsbedrijf ia aan badriJf dia in principe gaan winst •••kt.
Dat is gewoon aan definitie. Nu ia het op het ogenblik zo dat varschillande winsten voor allerlei grapjee van de gameante gabruikt wordan
voor aparthallen enz. Dat atadium hebban we gehad. Ene~giabeeparing ia
ontzaglijk belangriJk en ik zou dua zaggen dat dit valledig paat in
openbare nutsbedrijven gaan winst, maar graag koetandakken an dan da
inverstering di~ ja dan overhoudt gebruikan voor anergiebasparing enz.

Ja maar dat slaat dus op de aarata zin en dat alaat dua nog niet op
da vraag of ar haffingen of progreasieva tariavan moaten wordan toegapast.
Nou dat prograssief dat mag ar biJ mij ook weg. Het zijn gewoon normala tarieven.
Mijnhaar Hamkas.
Voorzitter bapaalde alementen uit dit amendemant zijn mij sympathiek
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toch ban ik er tegen omdat het namelijk cm zaken g~at die op gemeentelijk niveau tegen elkaar afgewogen moeten worden en die niet in aan
landelijk programma moeten komen te staan. Ik denk dat dat een heel
verkeerde tendens is. Ik signaleer het op me~r punten maar ik breng
het hier bij dit punt n&ar voren.
Dus nog aen Jaartja wachten.
De heer Verhaul.
Waarbij dan nog komt dat sommige nutsbedrijven georganiseerd zijn als
gemeentebedrijf en onderscheid maken in exploi•atie die staat op de
Jaarlijkse begroting en de kapitaalsrekening. En een andere groep
bedrijven georganiseerd in de vorm van een NV die zelf een h~al ander
financieel administratief s~steem heeft. Ik moet ten sterkste entraden
om dit amendement aan te nemen.
De heer Zoutenclijk.
De meeste argumenten die ook bij de commissie maaspelen zijn al genoemd.
De progressieve tarieven die er in staan zoudan er in ieder gevel uit
moeten. Verder vinden we het te gedetailleerd, we vinden dat we ons te
sterk zouden geen bemoeien met meer dat is ook el geeteld met iets
waarv~n de verantwoordelijk hij de lagere publiekrechterlijke organen
liggen. We vinden cok dat els dit zou worden aanGenomen dat we dan wel
bepaalde gemeente of provincies het erg moeilijk zoudan·maken, we zouden
financiele takorten ineens ontstaan die op een andere manier dan waar
zouden moaten worden bijgespijkerd. De konsekwentie van aanneming en
uitvoering natuurliJk 'ijn nog niet te overzien. Dus we bliJven biJ
afraden.
Wij gaan nu over tot de stemming. Er is voldoende discussie geweest.
lk zal het in twee delen splitsen als u dat wilt. Pa eerste zin ie
akkoord. Vraagt iemand over de eerste zin ste•ming. Dan nemen we die
over. De tweede zin wordt ontraden. Wie ia daar toch voor oranje, tegen.
Groen voor, tegen. Gaal voor, tegen. Dat ia verworpen. 5t7b energiecommissie aanbevolen. Vraagt iemand stemming daarover.
Mijnheer de voorzitter er staat het ie niet we~selijk, maar dat moe~
volgens mij zijn het ia niet mogelijk. Hut ia niet mogelijk om het op
een sociaal aanvaardbare manier te doen. Ale het namalijk wel op sen
sociaal aanvaardbare manier kon dan zou het wal een goed punt zijn, maar
het kan juist niet en daarom is het dus mogalijk.
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Dat is mogelijk.
Ik denk dat de energiecommissie voorzitter tegen daze verbetering
bezwaar heeft.

~een

Mijnheer de voorzitter ken de energiecommissie mij dan ook uitleggen
wat in vredesnaam verbruik par verbruikte eenheid is.

Dat is een prograssief prijzenstelsel ale je meer betaalt dat je dan
minder par swnhaid betaalt en ale je minder gebruikt dat je den meer
betaalt. Wij vindan dus dat Je niet via prijaayatee• niet kunt gebruiken
cm het verbruik te beinvloeden.
Het is net sls met de progressieve belasting per verdiende gulden betaal
je meer belasting als die prograssief is dan als die niet progressief
is. Daar kan het wel al is het misschien ook niet wenselijk. Dat weet
ik niet..
Mijnheer Zoutandijk.
Ja voorzitter ik heb het toch wet moeilijk in tegenstelling tot de anergiecommissie n1et het wijzigen van het woordje wenaalijk in mogelijk
omdat we den in W€Zan niets anders zegçen dan dat wij vinden dat het
niet kan. An~eren vinden det het w~l kan en dan hebben we geen uitspraak
~edaan dat ws h~t niet willen. Daar gaat h~t om wij vinden het niet
9ewenst. En als men dan vindt dat er een tegenstelling in stast ivm
dat op een sociaal aanvaardbare manier den zou mijn suggestie zijn
om die woerden te achr~ppan en dat de tekst den luidt dat het niet
wenselijk is het tariavenatelaal zo te wiJzigen dat enz.
Akkoord met dez~ wijziging de energiecommissie. Wil iemand stemming
over het aldus eigenlijk niet gewijzigde, want in prieeipe ie het due
wenselijk geblaven en daar gaat het om. Dan namen we dit zo over.
517c ook ven de energiecommissie en wederam aanbevolen. Wie wanst het
woorcl. Niemand clan is dat ook aangenomen.
Mijnheer de voorzitter ik dachtdat zo langzamerhand toch wal de nodige
onaangename ervaringen gehad hadden mtt het instellen van fondsen. We
krijgen dan een eindeloze strijd over hoe de fo~aan besteed moaten wordan
of het misschien voor de industrie in het noorden of in Limburg gedaan
moet worden. Daar komt weer een geweldige hoeveelheid ambtenarij en
strijd bij. Ik geloof dat het bepaald onge\~enst ia om dit adviea te
aanvaarden.
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Voorzitter een van de uitwerkingen van de energiecommissie zelfs de uitwerking die lag aan de basis van dit voorstel ia geweest om het fcnds
individu~el te laten zijn. Een uitwerking is geweest dat het fonds zou
ontstaan door een bijboeking van het pereentags van het verbruik te
boeken op de individuele gasrekening en dan de mogelijkheid te krijgen
om indien het individu er de behoefte aan heeft dio persoon de mogelijk•
heid te geven om het gereserveerde badrag dat aldus ontstaat te gebruiken voor een energiebesparing waarvan het randamant ham zelf toekomt. Dat bfttekent due niet dat er weer een fonds wordt geschapen waaruit
dft overheid mag peuren. Maar de variant waaraan de energiecommissie
denkt is dat er een fonds ontetaet dat uitsluiten kan worden gabruikt
in ieder geval in belangrijke mat3 voor gebruik door het individu dat
de middelen zelf heeft opge~recht. En 1an nog esn detail• in ds mate dat
het individu meer energie gabruikt in dia mate is zijn individuale
ensrgietonds groter.
Dit is

b~tuttsland

gedwongen sparen.

Mijnheer de voorzitter wat de energiecommissis nu nat naar voren bracht
dat impliceert dat ar op een gagevan moment aan overschot gaat ontstaan
\-.J<'lnt II!Jl die individuen dia niks bespar~Jn dia speren wal, dus daar hebb•n
we dan hijzander wAinig aan. Varda~ znu ik zeggen zo'n fonds dat wordt
~et politiekB b~alissingon gavoed an varvolgene met politieke beslissingen
uitgagavan en dat impliceert da~ er allerlei willakaur in kan sluipen
en ik hoef maar te dankan aAn het rijkswegenfonds dat op een varkeerde
manier gehruikt wordt. Dnaren zou ik willen zeggen laten we het ontraden, laten we het afstemmen.

De hanr. Mijeran.
Tegen vnorzitter en ik dacht dat het misschien niet ondienstig wars
dat een financiaal economisch specialist uit een of andere kamerfraktie
zijn oordeel zou geven op fondsvorming. In deze zin dan natwurlijk.
Boerme"' efdel1.ng "'aars en.
tk ben tegen dit voorstel omdat ik dacht det hi$~ftes weer aen stuk her•
verdeling do"r de overheid gaat geschieden en daar zijn wij als !!burelen in het algemeen tegen.

De heer Zoutendijk.
Twee ~pmerki~gen. [crste is eonsistentie van belPidsuitsprakan. Energiefonds ia
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fr:lnda ie al. ~inda een jaer of zes dacht ik een punt wet geregeld in
onze kring naar voren gebracht is. Laatetalijk nog in een motie v~n de
2a kamerfr~kti~ v~n ik meen ~ he~~ Br~a~e maar ook ~1 "arde~ in ~nrtij
~rogrmrnmn•o. H~eft op ~ich%alf geen roden te zijn om niet van standpunt
te mogen wij2igen. Tweede punt de b~zwsren tegen aperte fondaan zijn
d:1eht ik genottg.zeam bekend. Dne:rmee worden in zekere zin gelden geierm~rkt voor b~p~~lda deeleinden en daardoor onttrokken aan de normale
afweging van prioriteiten in de rijkaefaar. Het ia juist natuurlijk
C'tm di.e reden dat dat fonds wordt aanbevolen omdat wij vinden data
celden die o~gebr~eht worden uit bstaling voo~ energiegebruik het
best dan ook althans voor een bal~ngrijk deel weer baateed kunnen
word~n om die anergievoorziening voor de toekomst veilig te stellen.
tn wij ~ijn bang dat ele ~o•n fonds er niet ~ou ~ijn dat da ervaring
ven de afneloren jaren d~t dia çeldan f_n dl! alffenutne middelen terecht
knmen en voor. heel andere doelsindan gebruikt worden dat die geconttnueerd zullen blijven.
We gaan over tot steMming. !t7 oranje voor, tegen. Groen voor, tegen.
Geel vonr, tegen. Dat is ''erworpan.
nAn 518 Middelburg ontraden. "aar er is een tekstuele verandering.
l~nt

u nu in feite vnoratelt bij daftnntr.eding houdt in dat we zaggen

olia knmen dan \fnr.in jnar wn deanonde souperen we
rla~r~ce onT.~ eer.dge~ meer op. tk dftnk dat dat in de earste plaats in
~tr.ijrl !~ met wat er in 519 sta~t. Dear staAt juist dat we da gasvoorziening voor. lange tijd moeten zeker stallen. In de 2a plaats vind
:U<: dat jPJ hie:!'mee het np~ouperen in feiten zit te stimuleren. In de
3e plaats zegt u het woordje vervangen dat moeten we dan weer lezen
als alektriciteitsproduktie induatriele doeleinden. U kent het brandstof
inzet~lAn eentrAles WBarsehijnlijk. Dat ~ast erv~n uit dat ale er ean
or.n~tig~ luehtv~anntreiniqinq ean de hand is met S02 dat allaan in
dAt soort gevallen extra aardgas zal worden ingazet maar niet met de
ba~oeli~g om het aardgas zomaar te gaan \larstoken zoals u stellig bij
hgt ontraden vonrst~lt. Ik dank dat het goed ie dat we dat opsouperen
van dat eard~as niet ~o snel Moeten doen en dat we moeten proberen
andere energiebronnen a~n te boren dan wal verder te ontwikkelen kolen
LPG lRG en miaar.hien dadelijk ~ok kernenergie.
A~ A~~

niet

me~r.

Het woord is aan da
J~ vonr~itter eerst
var.vanging •~ stond
begrapen en toen ie

heer Zoutendijk.
even een verklaring van het merkwaardige woordje
ook opanlijk endervuring maar dat heeft ni ..and
dit ervan gemaakt.
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In een nieuwe teket is het in ieder geval duidelijk wat bedoeld is. Het
is alweer een afweging. Netuurlij~ moeten we met ons aardges zo zuinig
mogelijk doe"• Meer een de endere kant leidt dat in dit gevel ertoe
det de oli~invoer voor binnelendse consumptie in de komende Jaren nog
verder zal moeten stijgen en deer de politieke bezwaren daartegen de
kwetsbaarheid die dat met zich meebrengt en de koeten die dat ook bij
verdere stijging vPn de olieprijs met zih mee zal brengen die zijn
dusdanig dat wij vinden dat die optie om zonodig went dat woord staat
er wel bij aardges voor een tengere periode beschikbeer te stellen
voor de elektriciteiteproduktie en industriele doeleinden dat die
optie open moet blijven. Wij vinden dat niet in strijd met 519 omdat
wij er ook voor pleiten om de vele kleinere aerdgaevelden dan ook
tot ont~1ikkeling te brengen en den ook nog met voorrang om redenen die
dirkkt wel een de orde zullen komen. Wij blijven het dus aanbevelen.
Ik ga dit punt in stemming brengen. Het gaat om 511 ven Middelburg wat
ontraden ie waarbij we due uitgaan van een gewijzigde versie van de
oorpsronkelijke tekst 511. Wie is voor Midelburg oranje, tegen. Groen
voor, tegen. Geel voor, tegen. Dan ie Middelburg varworpan en u gaat
akkoord met de wijziging in de tekst. 519. 2 amendementen van Rotterdam ontraden en Utrecht ontraden. De heer Zoutendijk vraagt het woord.
Ik zou even op aan redaktionele toavoeging willen wijzen die op die a~en
dementenbeurs ie overgenomen. Die wellicht Rotterdam ertoe zou kunnen
leiden om h~t em~ndement in te trekken. Het is namelijk· een toavoeging
het entetaan ven politieke efh~nkelijkheid dient daarbij zoveel mogelijk
te worden vermeden. An het slot.
Dat is een toevoeging dus aan het aMende~ent redaktioneel basloten
in Utrecht. Aan het oorspronkelijke 519. Mag ik vragen houdt Rotterds~
het amendemant staande na deze toevoeging of trekt Rotterdam het in.
Ven Riel kamercentrale Rotterdam.
Voorzitter wij houden een one amendement vast omdat wij de wijziging
die de heer Zoutendijk heeft veameld onvoldoende sterk vinden. Het is
hier een belangrijke en ook concrete zaak. Op zich een interessant
project export van russisch gas naar west auropa. Een enorme uitdaging
ook voor de nederlnndse industrie. Waar wellicht wet te verdienen
ie en wallicht ook werkgelegenheid door kan worden gecrelerd. Het heeft
echter een eental belangrijke risico's. Het heeft technische risico's
financiele risico's maar waar we hier vandaag over praten voornemelijk
politieke rieico•s. En daarom is het ook belangrijk het amandament
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van Rotterèam goed te lezen. Wij zeggen niet het m~et niet gebeuren,
maar wij zeggen dat de aankoop en invner in eubatantielc hoeveelheden
moet wnrden Efgewezen om redenen van vrijheid en veiligheid. Het mnet
nornelijk niet zo zijn voorzitter dat ~ij afhenkelijkheid van de erabieren
en dnt merken wiJ nog ncr. den lijve dagelijks gaan inruilen straks voor
de afhankelijkheid vnn de sowjetunie. Een mogenheid waar toch altijd
een ~antal nrzekere feetoren zijn zeker niet een bevriende mogelijkheid
en degelijks houden wij ook ene hart neg steeds vast wat er in Polen
uiteindelijk gDat geb~uren.
Bilderbeek Bodvgrsven.
Wij g~en ervan uit in het hela standpunt van 519 dat wij te weinig gas
en olie zouden bezitten. Ik ~il er toch wel even op wijzen dct juist het
jcar 1980 op de noordzee zeer verr~osende reEuitaten heeft bereikt op
het nederlendsc plat wat betreft oliefondsten en gEsvondsten. Niemand
komt daar normalitoir. Ik zou sterk het amendement van Rotterdam af
willen wijzen omdat dit een dregreden is. Ik geloof dat Nederland in'
staat is om in de toekomst een zeer grote rol te gaan vervullen in de
handel van oardgss en om die reden zou ik dus een verbod van invoer
van rucsisch aardgas ten sterkste willen afraden.

De

h~or

Zoutendijk.
Heel snel politieke ~wetsb~arheicl cp energiegebied vat ons land betreft
is primair bij clie en niet bij aardgas. Ik denk dat dcit duidelijk is.
Ir1voer van aardgas in Nederland k~n altijd op moment dat de kraan wordt
dichtgedraaid wordBn opgevangen door het van Slochteren gas wat ale
strategische raserve zoveel mogeliJk willen gebruiken te blijvan gabruik
maken. Voor west duiteland ligt dat mieschien haal wat endara. Voor ona
land is het politieke risico van de invoer van ruseisch aardgas gericht.
De voordelen in de vorm van werkgelegenheid kunnen daarentegen heel
groot zijn.

Ik breng in stemming het amendemant van Rottardam oranje voor, tegen.
G~aen

voor, tegen. Gaal voor, tegen. Verworpen. Utracht oranja voor,
t~gen. Groen voor, tegen. Geel voor, tegen. Verworpen. 520a wordt aanbevolen met een aanvulling ipv 520. Iemand het woord, dan is dat aanvaard. ~en kom ik ~an de amendementen op 523 waarbij ik u deze mededaling doe dat het amendemant nummer 4 van de anergiecommissie als datgene dat naar ons oordeel de verste strekking heeft als eorote in
stemming zal komen. Dm discussie over 523 en de amendementen die daarop
zijn ingediend gaat nu in.
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'!norzitte= even over 522. Wij hadd~n uls Voorburg oan ~mende~ent dat
ertoe zou leiden n3t ns h9t woord kolen geplautat z~u w~rden op milieu
v~iendelijke ~ijze. ~ct is gesneuveld. )ct kan er dus niet meer bij.
Zou u aa" do hele milieuaspecten dan links aandacht willen bestedan
ook vaor wat betreft de kolen.
nat n~endement in redaktioneel overgenomen.
523.
Veldhuis Mid.elburg.
Meg ik over alle emendementen in een keer het woord. U weet in het
liberaol manifest is vaatgelegd middels een amendemant indertijd uit
Middelburg dat als er behoefte blijkt te beeteon aan kernanergie dan
zullen ~:Jij l<erncentr!lle5 ga en boU\r'Bn, We zullen dat is to&:n ook gezegd
dot doen onder VoC1rlt:cerden dc:;t v·ij bli.jven zoal:r;n noer de pl:obler.u;ln dia
dzar blijven bestaan. Op grond deervan vinden wij clat het artikel zoala
het in het entwerp is opgenomen moot worden gehandhaafd en aan geen
enkele van de amendement~n moet worden tegemoet gekomen. Ik mag u in
dit verband v~rder nog verwijzen ele 2e argument r•aar cla ontwikkelingen
die zich om ons heen voordoen. Veel mensen hebben dat ongetwijfeld
gelezen. F'renkrijk heeft er 15 en 52 in aanbouw, West Duitsland in werking 15, Engeland 33 in werking e in aanbouw, Belgie 4 in werking, 4 in
aanbouw. We willen althens een aantal ven onze mensen kennelijk ook
rr8cr zeker buiten onz~ bedrijven willen ir Nederlan2 ~rca~ wat centralee
oluiten denken ~e aen BcreselP c~ er fficar een te reemen-die willEn
~E den eluiten, meer e~n de everkant 5 kilometer hewelsbreed staat er
ol een en zijn er ~we~ i~ aanbouw. Ik heb het idee dat we ons ~at dat
betreft een klein beetje in de waan van de dag en eon klein beetJe in
de verdoezeling die de mensen onthullen laten meenemen. Ik vind dat wij
als VVD een heel duideliJke uitapraak dia we al aan kaa~ hebben gedaan
dat we die vandaag gewoon Moeten bakrechtigen ook o~ internationaal
gezien op enenrgiegnbied niat achteruit te raken.

Koudstaan H~ogeza~d.
Ik zou het velgende willen stellen. We hebban de zelfopwekking aangeprezen, wa hebben het stoken met kolen aangeprezen en het verbruik daalt
op het ogenblik dusdanig dat er totaal geen reden is gelat op de mogelijkheid van de brandstoffen b~acnikbaar nu reods een beslissing te
moaten nemen. Het moet nu niet het kan uitgesteld worden. Vandaar dat
de oorpsronkelijke tekst van 523 ik zou zeggen genuanceerd en verstandig was. Het am~ndement van ~ energiecommissie is nog verstandiger
naar ons oordeel. Het heeft ons zeer verbaasd mag ik daar de negatieve
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kent teçencvcr zetten dat bij eon zo genuonceer~ ocrsprankelijk 523
het advies to::;v de bcsl:.ssin~J nu op ko.:to -tsi:nijn t;jch zo duidelijk
~cui t

'

o:r:r~t.

Dct t.cs ce;r, ::;eh ok C:at er achter eer:

neu·~rc..;..1

c.wrsrrcrJ e-

concs;~;t

;::.o 'n duidelijk pru··c:::vie!.:: ken ve:rschijnim. Nwm: rnijr.
mcnir.g een b cslissing ie nu niet nodig er is op de korte termijn energie; rnog(:1lijkheicl genoeg lm lctcn \''e dat betreft bec.:!achtzasm te verk

l:ijk

~1ijnheEr

Il:

zo~

Verheul.

grao~

nLdrukkelijk namenL de commissie Geertsema zoals die in da
wand6lin9 heet wat willen ~e~gen. Dut is dat bij de bespreking van het
libEra~l manifEst eva: dit onderwerp er een aantal duidelijku uiteprs~o~ i~ ge~a5n. Wij hebben behoefte om daar toct1 een nadere uitspreek
v~n ~e partij ever te verkrijgen cmdat de uitspraken van ~astijds
t:ic zij r. t._..ceërlei ir; de ee:.:ste plëtL:ts c:e erki~rming Vëm de r.c:~t1 zaëik
van boU\1 die zich zou kunnen voordoen en op de twe~de plaats de eerste
is nogal absoluut en cle tweeC:e is vol voorwaarden dat bij een eventuele bcuw je besluitvorming moet baseren op uitkomsten van de brede
mbatschapp&lijke discusuie en de mate waari~ problemen wor~en opgelost.
wij v inC:Er. dat die formulerinÇJ die twee beslui ten r1aàer moe ten \oJOrden
t:aé.!ngespi tst a n ~vij zien daa:r:in drie belangrijke punten. Ten ee1:sts
de eekenning van aan mogelijke noodzaak tot een zodanige beslissing.
ü~ C:e hJesC:e plué.ltO het Lse.erem van een beslissir.g tc.t de ui tkomston,
n.oüu op do ui tkcJITJs ten v;:;.n ck: b.r:~C:e r~•U.3 tschc~Fclij kt: dis~ussie e11 ::.F
de CL:l.l:de pL. . .:..ts fll:::t v.:.o.:::tz.stt::r. v.:;.r: u.;."!, onèerzc:ek \\'ut siouig is Oil
Je pl.·oblcmen clie thans be~taun al thans ·~I!Gt te v ermind ~;;ren. Om üiE: redcnsrl zuudon wij ~aarne het cruEndement van Delft ~aarin al die drie
slamenten de electricitaitssituatie, de voortzettin~ VBn het onderzoek
meer ook het basehikken over alle relevante informetie bij elkaar staan
zouden we dat graag willen aanbevelen omdat dat clie duidelijkheid geeft
die er op dit mement nog niet io.
r~ijnhaer

de voorzitter om ta beginnen ia aan verdere strekking van
l1et amendament 751 van Maarheze op de amendementenbeurs ondergeaopt. Wa
kunnen ono ten dela tarugvinden in da gostelde amendementen.
Een opmerking uvar die b:ada maatschappelijke discussie. Ook bij ons
in zuid oost brabant laait de discusuia hoog op. Ik kan u vertallen
als i11tonsieve daalnemer dabraan brede maatschappelijke discussie
is flauwe kul. In aan zaak etaan een ëtantal een hele kleine groep
met druk en met nadruk hele gekke standpunten te verdedigen en ovarspuelon de i;laniïlgsvo;;;ming. Zorgvuldige afweging zoals wij liberalen
vuurstaan iG dan niot mo9elijk. Ik trek da conclusie brede maatschappelijke discussie in feite flauwe kul.
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Maar ala wij nou toch ean Maatschappelijke diacuaaia •oatan voeren
dan gaat dia eigenlijk om Ja of naa economische graai. Ja of nee anargiagroai. ~ij kiezen voor ja ~ent we wenaan ~onomische graai. ~aar
ala we het anergiegat op gaan vullen •at karnanergie dan zullen wij
alvorens da karnanergie te kunnen laten funkticnaren voorwaardan vooraf moaten stallen tav de intaranaiaka en àe externe veiligheid. We
zullen gaan genoegen moaten nemen met het stokpaardje van we duoban
ar nog aven over. wa onderzoeken nog. Wij zullen zaar auioalijk voor
het bahoud van de veiligheid voorwaardan tav vooraf moaten stallen.
Paa ela dia controleerbaar zijn en aanctionaarbaar zijn kunnen we
•et karnanergie van start gaan.
Ja voorzitter ik dank tav nat oorparonkalijka artikel zoals het in het
concept verkiezingsprogramma ataat dat wa •uiáalijk in hat oog ~oatan
houdan dat ar op dit •o•ant vaal beroering ia in de aaatachapp•,J•n
geweldige angat voor kernenergie, aan oprechte angst. ln dat dia angst
juist ia voor onzorgvuldige baaluiten zoals dia in ieder geval nu wordan
voorgaatald in het progra•••·
loalana ondercentrale Dalft.
De karnanargiaprobla•atiak ie uiteraard onderdaal van de bredere diecuaais over anergie in het alga•aan an nat ia gewenst dat in oe komanoa
kabinetsperiode ar aan baaliaaing over wordt genomen. Daarbij bahoren
tenminsta drie overwegingen een belangrijke rol te apalen. In de eersta
plaats dat het kabinet waarvoor de VVD in hoge mate verantwoordelijkheid draagt een brede maatschappelijke diacuaaie heeft gestart. Uia
brede maatschappelijke discussie moet in elk geval aariaua ganoman
wordan en het ie aahoorlijk om de uitelag daarvan af ta wachten.
Op de tweede plaats ia da continuiteit van da anergievoorziening
belangrijk, daar ie het uiteindelijk om begonnen. ~P de aarde plaats
dienen de koneekwentiea van alternatieve anergiebronnen ta worden
bekeken. Dat ie een balengrijk verschil tav ua andere amendementen.
Je kan kernenergie wel afwijzen, maar als je kolen in gaat veeren
zit ja mat de problematiek van atof van het afval van 502, bij olie
heb je batalingsbalanaproblamen, bij zonna-anergie zit je dat het
voorlopig niet ingevoerd kan worden. Het amendament van Dalft sluit
karncentralas duidelijk niet uit. Ale de anergievoorziening het nodig
maakt dan dienen za •ogalijk ta ziJn. Het parle.. nt mag wat dat betreft
ziJn varantwoordalijk-~id niet ontlopen.
Ten aarets ia aan belangriJke overweging dat de karnenergie maar sen
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haal beperkt daal zal vor.an van da toekomstige energievoorziening,
aan deal wat op zich niet abaoluut noodzakelijk ie. Tamaar omdat d•
prognoses voor het elektriciteitsverbruik an dat is maur eon deel van
het totale anergieverbruik nog jaarlijks worclan bijgestald en wal omlaag.
Dat batekent dat wa op dit moment mat aan overcapaciteit van elektriciteit zitten en wa weten niet hoe dia economie zien gaat ontwikkelen.
We weten niet hoe da claim op nat alektx-icitaitsverb.t:uik zal. zijn.
Dan vind ik het oijzondar onverstandig om nu al amatianaal tti gaan
bepleiten dat dia karncantx-ales er maax- mostun koman omdat wij ona
zo graag willen disteneieren van ongenuancesrds taganatander. Mijnneer
da ••• lk denk dat wij ons ten positieve kunnen onderacheicisn dooxaan genuanceerde afweging. lk dank dat we tenminsta uit oogpunt van
konsekwentie Groningen moeten aannemen omdet daarin de tekst van het
liberaal manifest wordt aangehaald.
Mijnheer de voorzitter als ~oorzitter wan ds JUVD zou ik a~n ädntal
zaken in het ~iddan willen brengen. ~~ komt een br~da maa~schappelijke
discussie. Ue VVU ia op dit ~omant b~zig vo~ruit ta lopsn op da
baalissing~n dia eventueel olnnan dis ~aatschappalijka discusais tot
stand komen. Ik zou willen wiJz~n op een aantal fac•ttan. Er zijn
baaparingsmogelijkhadan, ar zijn altarnatiev• enar~iebron•~an, ar zijn
ook mogeliJkheden als ar de politieke wil baataat om enargia~abruik
op dit moment toch op ••n normals basis voort te zattan. Ik dank dat
dat aan aantal zaken zijn die wa in ieder geval in ogen~chouw moaten
naaan dat we op baaia daarvan nu in ieder geval genoopt zijn in
ieder gaval het amandament van Groningen en eventueel hst amandamant
van Aaaon te ondatetaunan.
Mijnheer de voerzitter onder persoonlijke titel. ~e hebban vorig jaar
in het liberAal manifest zeer dwidalijk net middalburgsa punt aanganomen, ook een ppunt van de enargiacommissia waarin zeer afgawogan
ook werd gezegd dat karncentrales mogelijk zoudan zijn. Vandaar dat
ik het bijzonder vreemd vind dat da anergiecommissie nu opeens van
standpunt veranderd. wij moaten wal badanken en dat habo~n vorige
sprakera ook gezegd en ook de heer iraams verkondigt het regelmatig
in den lende dat indien wij aan conservatief standpunt innamen
indien wij z•ggen nee karncentralas met buit•nland een voorspr~ng ~P
ons zal nemen van vale jaren dia wij nooit meer zul~en inlopen. E•1
damea en heren neg een punt het i:~ niet bswazon ûat het zo ia dat
da prognoses ~orden t•rugiasteld Gn d•t ~•t goed is o~ met kolen ~e
baginnen. !HJ ns in.l.ians bij 11an ·Jp.ra~end êhi:.Cdgas ia hst volatrt~kt
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juist om aan nieuwe zaken te denken en daarbij moet karnenergie niet
wordan uitgaaloten dank u.
Mijnhaar da voorzitter hat amandamant van &roningan impliçeert niet dat
ar nu niat besloten kan worden. Dat implicea~t dat Groningen doet hetzalfde wat hst oorapronkalijka voorstel wae, allaan di~ voegt ar aan
toa dat allaan gebouwd kan wordan als ar zakera go~sntias voor het atvalproblaaM zijn gevonden. Daar hechten wij zeer aan.
De haar Talhammar namens da anergiacommissia.
Da algemene ladenvergadering heeft toen de vorige kaar ar wen verkiezingsprograMMa vaatgestald moest gaan wordan over dit punt ook uitgebreid
gsdiacuaaiaerd an is toen in de aarata plaats met een ÄBkers ~ekwt
wijziging tov de oorparonkalijke tekst gekomen. ~n aan de anoe•ö länt
heeft hst hoofdbaatuur de opdracht gagsvan aan anergiecommissie in hst
laven ta roepan dia aan rapport heeft uitgebracht enige tijd ~aled~n
wat u allen galazen kunt hebben. ~et is zo dat ap b~ais van dai rappurt
er dastijds bij de behandeling van hat liberaal manife~t
a~endam~nt
onzerzijds op dit punt ingediend ie an dat sr aok vuür daze concept
verkiazingsprog~aMMa aan punt ale amende~ent inijadi~n~ i~. ~~ a~•,name
dastijds van ons amendament bij hst libe~aal rnanif~~t als mad~ ~• aanname toen vanuit aan amandament van de kant van NiJdelburg ~~f duiJalijk aan dat de discussie nog staede niet volledi~ witgekristalliseerd
was omdat het kan niet ontkend worden accantan in dia t~~• t@kste11
varschillend lagen. Ik kom nu tot de toalichting van het amend•mant
wat wiJ nu bij u ingediend hebben en wat bestaat wit de wijziging van
een zin, •••r dat ia wal een wazenlijk zinnetje. In de tekst zoele
hij voorgesteld is staat dat in de komende kabinetaparioda ~al aan
aanvang gemaakt moaten wordan als de anergievoorziening daartas aanleiding geeft. De energiecommissie is van mening dat dat een te eenzijdig
deel ia biJ het afwegen van alle faktoran die een rol moeten spalen op
het punt van willen wij wel of niet karnanergie snel in ~~edarland
gaan invoeren. Dat hangt namelijk niet alleen af van de v~aag of
de energievoorziening op zich daar op da een of andere manier om vraagt
maar hangt mede ven de alternatieve mogelijkheden af en hangt af van
het gevaar wat dia karnanergie wellicht mat zich mee zou kunnen orengen
op dit ogenblik. Omdat wij van mening zijn dat het in de conce~ttekst
ta onvo6ledig stond en omdat we van mening zijn dat hst is hier al
eerder aangevoerd de prognoses voo~ het eleKtriciteitsverbruik de afgelopen pariode zeer drastisch dalen. ûat ie niet zoals •~n Vàn d~
sprekers zei aan ve~moaden, naa dat ciia p~~~nwsas ~al~n i~ sen zEkEr~~i~.
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Dat leidt erote dat de noodzaak minder groot is om snel de energieop•
wekking te vergroten en aan de andere kant ook dat be•paringamogelijkheden veel c.luiclalijker aanwezig "'-.ijn. I.u"'i.; houdt in dé.it wij stilrk voor
ons amendement willan pleiten dit ogenblik ho~ft er Je komanoe periode
geen beslissing genomen te worden, maar als u nou zayt wat gaat ona
toch te ver dan ia hot zakar zo dat aan amendemant als van A~sen uf
Groningen ook ai aa~ zakera nuancerin9 eanbrai1gt zoals do~r ons
bepleit.
Ik ga de discusais nu beeindigen. We moaten ons st.rikt aan cie tijd
howden dat ia de vast afspra•k geweest. Ik geef het woord aan de
heer Zoutendijk en dan gaan we daarna stammen.

Voorzitter v~e1 is al gezegci. Ik wil nog aen aantal oingen samdnvattan
en daarin dua da m~ning van dw commissis naar voren toa brangan.
Doelstallingen van het enar9i~abeleid zijn het z.e~er .otellan va11 Js
energievo~o1.rziuning op tie .la_,e t~.rmij n ert :.~ t VéirminJ~~ém van ut;
politieke kw a ·tt~tbaarneid. ilaaJ:<Jéin moe ttiin •~• Juti alle vuul:& tal.lai; muatan
we toste en. Alii """ p..:atan ovd~ k.u:nene.ctJi~, Jmit p&c;d;en wd tage.lij k~rtij d
det kan niilt ondeJ.'(i over alternuti~Jven, wc~·t ja •iluat ûu~n al.;" je nia·i;
voor kernenargie kiea'l. ~l:fn <;;drd;el daa~Vé3il zij 11 <.Ü. dillil Ja u.c:Jci 'èjliJIIIIaust.
11< wijs nogmae:la op ds tJrots politieke kw a taba1:1:cheiJ Vütn aan va..t·èeu:e
toename van de olie,invoei voor binnenlands gebruik. Ik wij~ op d~
grote problemen ook al genoemd bij het g~bruik vsn kulah op wilisuqabied ook wat veiligheid betreft an het daar niat opgalostliJ en nog
onbekende probleem van de toename van hst C02gehalte in d~ atmosfeer.
Misachion evan ernstig misschien ernstiger ia dat het ook nog niet
bevredigend opgeloste problaam van nat radio aktieve afval. Jat wa
zuinig mosten zijn met ons aardgas is ook cekand. Er is ook hier ~ven
genoemd de alternatieve energie, allamaal p~achtig, met d~ oasta wll
van de w~rald komen we niet ve.rd~r dan een paar pr~cant d~ie tot vijf
in het begin van de volgende &~i UW. wanneer we cal thano realia·tisch
blijven wet bet~eft onze invssteringsmogalijkhedan. Uan is gestald
het verbruik dat daalt, of i•ts bata.r da prognose~ zijn bijgestald
naar beneden. Dat laatste dat is gelukkig waar, dat ia mogelijk door
energiebesparing. Het verbruik daalt op dit moment ook in starka mats
door iata wa·t we nia·t prettig vindan namelij t< dat dii:l induat.cie.i.d p;c~.J
duktia atark achterblijft bij datgene wat voor de welvaart an d~
werkgelegenheid in het land noodzakelijk ls. En ~at i~ o~k ~~il bdlangrijk punt. JJan zuu ik nog op de p:.:ij;:; ~ü..i.l~n wijzt~n •• ·lis:.;~hii.lll ..:~Jurjan
wij het zonder ke~.1Uilü,J'cJÜ~ kuniHiil dotw in Jti t.:;d;.;o;.~st Jam;;..:ij ·.Jol~.>
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aardges en dankzij het feit d&t andere landen haar daar wel toe ever
gaanen dan is ook weer het affect van internationale solidariteit.
Daar praten we graag over, maar can moiioten we ook aaur de konsekw11ntiea
van aanvaarden. wat cie prijs betreft wijzen deskundiya adviezen
ar op dat de prija voor elektrici•ait uit kolen ongeveer twaa tot drie
cent per kilowatt duurdar is dan dia uit karnenergie bij de huidige
stand van de technologie. En dat betekent voor onze industrie nogal
wat. Om dia reden ook vind ik het amende•ent van de anergiacommiseia
om vier jaar te wachten met een bealiesing vind ik onverantwoord.
Dat batekent dat de eerste kerncentrale niet eerde dan in 19~5 zal
kunnen draaien rekening houdend mat een tienjarige pariode voor voorbereiding an bouw. WiJ hebban ala commissie gezocht in het geheel van
de amendemanten aan onze eigen tekst naar die formulering dia aan de
aspecten ciie a~lamaal aan cle oxde moeten komen bij de af~aging het
meeste recht zou doen. We menwn die gevonden te hebban in de formulering
van de afdeling Uelft. ~a andere ~ formuleringen van Assen en ~roningen
meen ik die zijn te vrijbliJvend en 11uemen ook niet a~la aspecten.
Het ~mandement van de bondsre~ubliek ~uitslanu gast naar ons ioae te
ver omdat daar de enargievoorzianing niet in is ganoamd. Dus samenvettand de commissie olijft het amendement van de afaaling ~elft aanbevelen.
Wij moaten ons een de tijd houden. Ik wou even uitspreken. Er is teracht
verwezen in het begin van de oiacuasia nd ean autpele discu~uie die we
hierover hebben gehad een half jaar geleden bij à• behandeling van het
liberaal manifest. De aannem.ng toan van amendament Middelburg an ~nergie
commiasia daarbij wordt naar wij p•g•n zoveel mogelijk aangaaloten
aan u is nu de beslissing un ik dacht dat iedereen galegenheid genaag
hed gehad om alle elementen te no•men en dat we nu tot etemming over
moeten gaan. wij hebben b•slotan.
BRD wordt verkeerd uitgelegd. Wij vinden namelijk met mijnheer ZoutandiJk
dat over een aantal jaren dia energiovoorziening daartoa aanleiding
zal geven en daarop anticip~rend zul je nu de beslissing moeten nemen
of je al dan niet karncentralas wilt bouwen en ik dacht dat hst zojuist
door de heer Zoutandijk ook gesteld was.
Maar wij vindan dat het element er wel in moet blijven. lk wou tot stemming overgaan en lag nu eerst voo~ het amandamant van de energiecommissie
nummer vier. uranja voor, tegiln. Groen voor, tegen. li.àae.J. voor, tsyan.
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D~t

is zeer overtuigend verworpEn. Dan gaan we naar de ondercentrale

Assen.
Voor:zi tteu: :Jnder;:;enb:ale
van Groningen en ver~makt

Dan gaan wa

üVc;;r ll<:!ar

Au~en ~\lil

haé:.lr afilenclE::ment inia:ak~;en
da02r nu over têl sti;lr.1i1HiHl• D

·i;e;l

gunets

liroaingem ga a ~ceund duur Assen. C&araj ~ \foor, tag en.

Groan voor, -ttJÇJen. Gaal voor, tegen. OoK

dcd~

ciuide~lij k

varworpan.
Dan komt Dal ft en uls D1Jl ft 1.-.1ordt aungonomen dan ia DRll van de baan.
Is IRD het daarmee t~chnisch aens dat dalft dan vervangend i~.
D~.n breng ik Delft in stemming. iJranje voor, tagan, Groen voor, tegen.
Gaal voer, tegen. Dat ia ~anganomen. Dan gaan we bliksemsnul het hoofd·
etuk afwerken 523e is aanbevolen. Niemand tiaartegen dan komt dat in
het proç:riilr:mltl. 523b ia aanbl!.volen van den tieldar. 523c over een eneegieeentrum wordt dat gehandhaafd door Eelde.
De rede:n dat
onderzc~k

~~ij

is

dat "''illen aanahaven is juist dat op dit moment het

juist Nada~lanc
zich utc&~ laant vco~ toekom~tig~ kul~nvurgassing vanwege de aanwezige
eerdgas infr~ctruc~uur en juist op hst geoied van kolenveryassin~ aienen
er ery Vt~~t.Ü stuoies !JBdaan ·l;~ wo.rdf;n un 11.1at b.l.ij k"C nu àe t a.l.l.u .i.ns"te.l.lingen die zich daa.r hiermee bezig noudwn uie muwtem ku~tu&:.ctj ~tudies
ven buit~nlandse consultan kopen.
cturk vsranippard iu en

da~rbij

ko~~ da~

De hear Zoutsndijk.
Vr.mrzi t-ter de in z.ova.rre ala (Jii coördinatie van de kolenresua~t;il en
de ontw!kkelingaaktivit~it claar nu niet goad geb~urt is dat een taak
van het energiscentrum l~adcrland on zullen zw hun taak d~~r bats~ moeten
gaen doen. Hot crttëren vun eun nioU\IB o.rganiaatie daa.-naaot zal de
versnippering cioen tuunaman. lk dacht dat ~e dat niet moeten dwun.
Wie ie vuor httt lodtsta amendarneut Eelde. IJ.ranja vuor, tayen. b.roun
voor, tegen. Geel voor, tegen. Den mag ik in het bijzonder tocl1 iederaan
dia aan de discussis haoft meegodeon ove.r dit hoofdstuk bijzond~r
denken voor de constructieve wijze waarop dit is gebeurd.
Ik most u toch vragon aan een punt toch nog even in tu gaan. U ging
zeer snel da~rnet, maar 523 punt b dragen wij cie ovebhuid een vuo.rliehtingstaak op en ik delii< dat dat niet helemaal de btldoeliny van
de VVd kan zijr•. Ik dank dat do t~ak om die voorlichting te Vtirzorgert
ligt bij de stuurgroep in he1; kade.r van ue breue msEotschappelijke
discussie. h~·i, lijk·i.; ulij vult.:·i;.;;;ukt urlye•JUII;.t t:l ... <.i ~üj ulu J.il.J~~u..;.;;.n
gaan plei tuu vuol.: st~:H.d;svuurli~,;;h·:.ir.g.
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Dat zullen we vervangen door bevorderen want het ia natuurlijk inderdaad
niet juist dat de overheid dat als enige zou verzorgen. Daar heeft u
volkomen gelijk in. Nogmaals mijn dank en dank aan de heer Zoutandijk.
Het woord is nu aan de heer Blauw met de regio en sector.
Dames en haren aan de orde ie amendement 61t Wijk bij Duurstede ontraden.
Heeft wijk bij duurstade behoefte het toe te lichten. Niemand, de
commissie.
Voorzitter we zijn er voor, maar omdat het al in 620 staat vinden we
het niet nodig hier ook nog dit op te ne.. n. lahoafte aan ate. .ing.
601a aanbevolen. Behoefte aan toelichting. &een behoefte aan steMming.
603a aanbevolen. &aan behoefte aan toelichting, gaan behaafte aan
stemming, aangenomen. 60• afdaling Hangalo aanbevolen. Behoefte aan
toelichting, -ehoafta aan stemming, aangenomen. 605 kamercentrale
dan Haag aanbevolen. Behoefte aan toelichting. Aangenomen. 606 afdaling
Oost Tallingerwarf. Ontraden. Behoefte aan toelichting.
De haar De Wolf.
Voorzitter het ia natuurlijk waar dat dit punt ook bij landbouw al aan
de orde komt, maar zo zijn er wel maar induattte en kleinbedrijf worden
ook op andere plataan. Het gaat hier om het regionaal beleid en juist
bij het regionaal beleid kun je niet nalaten dat woordje landbouw even
toa tavoagen. Ik zou u willen vooratellen om toch dit te handhaven.
De heer Riatkerk.
Met deze toelichting geen bezwaar tegen overname. Het waa wat dubbel
omdat we het elders ook al geprobeerd hadden, maar dit wordt nu nog
eens samenva•tand gebracht.
609 dus overgenomen. Behoefte aan at..ming. Niet, dan ia dit aangenomen.
612 afdaling Oldahova aanbevolen. Behoefte aan toelichting. Niet.
Dan ia dat aanganoaen. 613 larkal Rodenrijs ontraden.
Mijnhaar de voorzitter de spreiding van rijkadieneten ia aan zeer kostbare zaak. Dat is duideliJk. Het werkt bovendien op de efficiency
van de batrakkan overheidsdiensten bepaald niet in de hand an ia daardoor ook duur en in de darde plaats gaat het ten koste van de structuur
in de gabiaden waaruit de rijkadieneten worden verplaatst. Om deze
drie redenen zouden wij toch het beleid ter spreiding van tijkadieneten
ernatig in overweging willen gaven.

Band 12
Blad 261
Voorzitter toch zou de commissie dit amandamant willen ontraden. In
het ragionaal balaid vormt de spreiding van rijkedienaten aan esaantiaal
alamant. Naar Groningen toa, naar Limburg toa. Natuurlijk moet ar ook
gelat wordan op da gevolgen van dia spreiding voor de regio's van waaruit varapeaid wordt. Maar omdat hier mat name ook aan spreiding van
nieuwe dienaten bij batrokkan ia geloof ik dat het niet goed zou zijn
op dit punt aan uitapraak ta doen dat dia spreiding van rijkedianaten
niet maar dia aasantiale plaats in dat ragionaal beleid zou moaten
hebben. Da commissie raadt dit dus toch af.
613 blijft ontraden. la ar behoefte aan stemming na da toelichting.
Dan graag 613 oranje voor, tegen. iroan voor, tegen. &aal voor, tegen.
Dan is dit verworpen. Dan 613a afdaling ldadaradaal ia aanbevolen.
Behoefte aan toelichting.
Mijnhaar de voorzitter mijn naam ia Hoek ik kom uit Dalft. Ik heb
bahoafta aan aan toalichting want ik snap htt punt niet. Miaachian kan
iemand het uitleggen.
Voorzitter ik kan •• vooratallen dat aan Dalftenaar niet snapt waar
hat over gaat, daar maat ja voor van hat platteland komen. In da tijd
dat wij dachten dat de boaan in de hamel groeidan en de walvaart niet
op laak te kunnen ia uitgavaandan hat zogenaamde ralatianotabalaid.
Dat houdt in dat aan paar honderdduizend heetara boarangrond wordan
omgazat in rasarvatan, bahaaragabiadan en boa. In dia tijd dat die
walvaart nog gaan grenzen kandan teek dat allamaal prachtig, maar
nu kijken wa ar anders tegenaan. Het blijkt dat dit beleid in de aarsta
plaats aan enorme hoevaalheid arbeidsplaatsen kost. Ja kunt barekanen
dat dit in de orde van tian-twintigdui zand gaat liggen. Het gaat zeker
aan miljard par jaar aan algemans middelen koeten. En als klap op
da vuurpijl kun Je zaggen dat het zeer de vraag ia an vooral als hat
om weidevolle gabiaden gaat of hat de weidevogelstand wal tot goede
komt en daar ging het allemaal om. Daarbij komt dat hat een geweldige
polarisatie tawaeg brengt tueaan da plattelandebevolking en de
baroepanatuurbaachermara. En dat aoeten we var.ijdan. Wij moaten dit
uitdrukkalijk opnieuw bakijken in aanmerking namende de nisuwe inzichten
dia zijn ontstaan en de economische toestand waarin we nu verkeren.
Is ar behoefte aan stemming. Dan ia dat aangenomen. Dan krijgen wa
nu conform afspraken aardar gemaakt 4DDb van het hoofdetuk economie
an werkgelegenheid ook van de afdaling ldadaradael. lahoafta aan
toelichting.
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Da varklaring is ongeveer dezelfde voorzitter. Allaan hetzalfde verhaal
als ook biJ dat ragionaal beleid onder dat hoofdetuk paet dit ook, want
het is aan zeer belangrijk punt voor de economie.
Voorzitter omdat het nu juist aanvaarde amandamant dacht ik qua tekst
duidolijker ia dan het eerdere met overigens dezelfde strekking vraag
ik me af of dat aardare waar tekstueel acht problemen in zitten nog
wel bovendien aanvaarding behoeft.
Wilt u het intrekken.
Als u zegt wij aanvaardan de intensie maar ar ia aan probleem met de
tekst dan kunnen wij daar uiteraard genoegen mee nemen.
Dan krijgen wa 614 van de afdaling Oldahova ia aanbevolen. Behoefte
aan toelichting. lahoafta aan stemming. Zo niet dan ia dat aangenomen.
617 afdeling Utrecht aanbevolen. Behoefte aan tcelichtin;, ataaaing.
Zo niet dan ie dat aangenomen. 620a afdaling Vlaardingen aanbevolen.
Behoefte aan toelichting, behoefte aan atBM•ing dan ia dat aangenomen.
620b commiaaie midden- an kleinbedrijf aanbevolen. lahoefta aan
toelichting, behoefte aan stemming. 621 afdaling Woerden het aarsta lid
aanbevolen, afdaling Dalft lid 2 ook aanbevol~n. Behoefte aan toelichting,
stemming, dan ia het aangenomen. 622commisaia midden- en kleinbedrijf
ontraden. Behoefte aan toelichting, stemming.
Mijnhaar de voorzitter ik zou willen vragen of het toch mogelijk ia
de eerste zin van amendement 622 in stemming te brengen. Want det is
wal degelijk iets nieuws wat niet in het oor,,ronkelijk ontwerp
staat.
Voorzitter wet zoeven ia voorgesteld det kan juist zijn. Ik wil er wal
op wijzen dat in de vorige programma'• van daze partij en ook in de
brochure wij dit punt al hebben opgenomen. Het tegengaan van winkelvee
tigingen in de wijk. Wat door de commissie ia voorgesteld voorzitter
daarvan willen we er wel op wijzen dan krijg je juist winkels in de
wei en dan krijg je situaties zoals je kunt lezen die zich in frankrijk
voordoen met aan geval van atadacentral. Voorzitter ik geloof in ieder
gevel dat de eerste zin zeker gehandhaafd Moet worden. Da 2a zin ia een
toevoeging op basis van de praktijk doordat het ia gebleken dat je
niet allee kunt tegenhouden. Ir zijn uitzonderingaaituatie dua vandaar
dat wij toch nogmaals willen vooratellen het •••nde•ent van da
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commissie midden- en kleinbadrijf wel•over te nemen.
Voorzitter ik zou graag de Ze zin wagens eanstriJdivhaid mat de eerste
zin toch willen laten vervallen an de zaak in twaaln in stemming
brengen. Dia tweede zin die impliceert namalijk toch weer winkel in
de wei en namalijk van aan uiterat onaangenaam soort in de vorm van
zeer grote maubalpalaizan die we nat zomin wanaan als makre's e.d.
Da haar Maijaran.
Da co•miasia heeft bij aan ander amandamant eana gevraagd wat betakant
dat woord tueaan aanhalingetakene. Ik dacht dat het hier zeer nuttig
zou zijn als je in de wei tueeen aanhalingetekene zou zatten als ja
dia zin wilt aannamen want dat het anders toch een moeilijk voldoende
toapasbare bepaling la.
De heer Aietkark.
Voorzitter onze bezwaren gingen toch wel met name tegen het 2e deal
van het amendement omdat dat een naar ons gevoel toch wel een erg
stringante regeling bevat. Wij dachten dat we vanuit liberale visie
daar een stuk ruimte in •oetan houden. Dia problemen haddan minder
betrekking op het eerets daal. We hebben dat al in een eerder verkiezingsprogramma opgenomen. Ik zou me dus kunnen vooratelle~ dat we
alkaar wallicht zondar atamming zouden kunnen vindan in het avernaman
van de aarsta zin, dat dia winkels in de wei •oatan wordan beperkt
an overigens de tekst van het concept prograMMa.
Gelat op hat instemmand knikken van de heer Laitha an da daskundigen
uit de kamer naam ik aan dat man zich daarin kan vinden. Akkoord.
BaJoefte aan stemming. Dan ia dit aanganomen zoals voorgeatald door
da heer Rietkerk de eersta zin. 623 afdaling Amsterdam. Aanbevolen.
Behoefte aan toelichting. Behoefte aan stemming. Aangenomen. 624
commissie midden- en kleinbedrijf aanbevolen. Behoefte aan toelichting,
stemming. Aangenomen 625 lid 1 Alten ad Rijn is aanbevolen. toelichting,
stemming. Lid 2 commissie midden- en kleinbedrijf ia ontraden.
De heer Leithan.
Voorzitter de tekst van de commissie en daarin stond bij hoge uitzonde•
ring. Volgens da opvatting van de co•miaaie is dit aan atark diragiatische tekst. Dia zouden wij dus willen ontraden. Wa willen ar op
wijzen dat de tekst dia de commissie heeft opgesteld niet ~llaan van
belang is voor het midden• en kleinbedrijf, maar ook van belang voor
da consument. Dankt u maar aan de reeante voorbaalden van het handhaven
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van winkalverkopen van levensmiddelen als brood en n1elk in kleinera
gemeente. Treft u dia voorziening niet via minimum prijzen of vartiklle prijsbinding dan dienen wa ar ons van bewust te zijn dat het
noodzakelijk is dit te regelan via hela gerichte maatragalen waar wij
in het algemaan ale partij gaan behoefte aan hebben.
Mijnhaar da voorzitter ik zou ook willen pleiten voor de huidige
bestaand miebruikswetgeving. Da minimum prijzen kunnen zaar wal nodig
zijn in da ko•ende tijd waarin ar op vela plaataan overcapaciteit
zal ontstaan an waarbij het installen van minimymprijzan kan leiden
tot het bahoud van warkgalaganhaid en tot het bahpud van distributiekanalen.
Da haar Riatkark.
Ja voorzitter het is duidelijk een verschil in nuancering. Wij zijn
ar van uitgagaan dat ook op dit gebied da overheid alleen maar moet
ingrijpen wannaar het echt nodig ia. Dat was de strekking van het
voorgastalde takat. Wannaar je het gaat omkeren en zaggen ja moet
gebeuren tenzij het algemaan belang zich daartegen verzat, dan ga ja
in ons oordaal toch wal aan diregistische richting in. Vandaar dat
wij het amandamant hebban afgeraden.
Voorzitter ik vrees dat ar dan toch een misvaratand sprake is. De
oorspronkelijke takat houdt in bij hoge uitzonda~ing toaataatn. Dat
is da varbodewetgeving mijnhaar Rietkerk die wij juist altijd in dit
land hebban afgawazan. Wij stallen nu voor aan •1abruikswatgaving.
Ja hebt minimum prijzen of vartikale prijsbinding dia het algemaan
belang nietbelang niet dienen dan verbiedt je dat.
Ik zou zalfa zaggen dat het inderdaad ataat in het varkiazingsprogra•••·
Dat dat vaal diragistiachar ia dan hetgaan wordt voorgestald door de
commissie midden- en kleinbedrijf.
De heer Rietkark.
Integendeel. Wij gaan ervan uit dat het prijsbeleid globaal dient
ta zijn en dat minimum ,_ijzen en vartikale binding wat toch varplichtende
maatragalen zijn uitzondering op de regel moeten zijn. Maar wal natuurlijk moaten kunnen wordan gebruikt.
Als u bedoelt dat die minimum prijzen en vertikale prijsbinding zou
worden opgelegd door da overheid dan dank ik dat u ar t6ta inlegt wat
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er wallicht ingelegd kan worden. Maar je kan hier ook iets inleggen dat
hat niet meer mogelijk is voor hat bedrijfaleven zalf om minimum prijzen
vast te stallen en vartikale prijsbinding.
Da opmerking van de vorige apraker willen we andaratrapen. De heer
Rietkerk dankt aan minimumpriJzen zoele van melk, een haal aktueel
punt wat door de overheid wordt opgelegd, maar mat da vorige spreker
wil ik toch onderstrepen dat de gedachte in de cammisais altijd ia
geweest vanuit het bedrijfalevan probaren dit ta regalen. En zoele we
nu aan aktuala voorbeelden hebben.
Goed ik wil daza diecueaia toch graag afronden. Macht de haar Rietkerk
nog behoefte hebban im in laatate termijn te reageren nav hetgaan de
heer leithan opgemerkt heeft. Dan wil ik vragen ia er ~ahoefta aan
stemming. Dan oranJe voor, tegen. Groen voor, tegen. Gaal voor, tegen.
Verworpen. 625 afdaling, 626 pardon afdaling Gorinchem aanbevolen.
Toelichting, stemming, aangenomen. 127 afdeling Weeaanaar aanbevolen.
Toelichting, atemming, aangeno•en. 630 lid 1 afdaling Oldehove aanbevolen.
Toelichting, stemming, aangenomen. 630 lid 2 afdaling Groningen aanbevolen. Toelichting, atamming, aangenomen. 631 afdeling Oldehova aanbevolen. loalichting, stemming, aangenomen. 631a afdaling Odoorn ontraden.
Wie behoefte aan toelichting.
De heer Wijzanbeak.
Niet om het amendement van da afdeling Odoorn toa te lichten, maar
toch wal om een lans te brakan voor dit amendement. Mijnheer de
voorzitter in het vorige amendement is het commentaar van het hoofdbastuu~ daar kan niemand tegen zijn. Hetzalfde zou ik zaggen geldt
voor dit amendement.
Leitahen.
Heel kort, maar op persoonliJke titel. MiJn visie ia dan wal dan hoort
dit thuia in de belastingparagraef, want ik geloof dat de haar Wijzenbeek die kan dit beter zeggen dit •oet je nis~ alleen speciaal voor
de land- en tuinbouw gaan regalen. Dit geldt voor het hela bedrijfalaven en dan in de belastingparagraaf opnemen.
Akkoord voorzitter en dan zou ik wi~en zeggen het argument dat dit een
moeilijke zaak ia ia geen argument om het niet ins ons streefprogramma
op ta nemen.
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De hoer Rietknrk.
Voorzitter de strekking van de eerste zin dat er gestreefd moet worden
naar een snellere belentingharmonisatie heeft nAtuurlijk onze instemming.
Hot probleem zit ham toch wel in de tweede zin dat dia stalt dat zolang
hst niet gelukt ia gevalgans van dat niet gehar-moniseerd zijn van die
belastingen voor je nationale hadrijvan d~t die dan maar door fiocala
compensaties moeten worden opgeheven. Ik moet u zeggen dat ik daarvan
beslist niat kan overzien als je dat koneekwant zou uitvoeren wat dat
voor aen belasting op onze toch al lagen achatkiat zou leggen. En vandaar dat wij daar dus menen op dat punt niet vanwege de etrakking
maar vanwege dia uitvearbaarheid toch te moeten adviseren dat niet te
aenvaerden.
Dàt is jiist mijnheer Riatkerk. Zouden we dan we earet niet allaan
die eerste zin kunnen opnemen.
Dat wilde ik graag voorstellen. Het is wel aan belengrijk punt het ia
een hikelpunt. Maar we kunnen het eigenlijk beperken tot d~ eerste zin.
Zonder de verklarende tekst. Akkoord met dit voor~tel eerste zin in
stemming. Geen behoefte. Dan is dat aangenomen. 532 landbouweommisaia
aanbevolen. Toelichting, stemming. Aangenomen. 632e afdeling Seflo eenbevolen. Behoefte aan toelichting.
lk wilde er toch wel iets over zeggen. Ik denk dat eannéming van dit
amendement toch wel dwars door een groot aantal balaidstarrainen van
da EEG heen fietst en dat je daarmee de [[& an daarmes ook de nedarlandae
schatkist voor tamelijk grote financiele problemen zet~
De heer Wijzenbaek.
Het is inderdaad nogal een onduidelijk amendement. [r worden namelijk
twee zaken door elkaar gehaald. Er zijn indardead invoRr uit niet EEG
landen die zijn voor het g~ootata gedeelte produkten die je niet
verbouwd worden. Voor een groot gedeelte zijn het netuurlijk varvangende
produkten zoals Menjok maar het gaat ook over een gedeelte over afspraken
met landen als Nieuw leeland waar due welliewaar boter binnenkomt,
maar we zullen daar toch iet~ aan moeten doen.tr ia een E!Gbaleid en
dat moet nu herzien worden met Nieuw Zeeland. Moer in dit amendemant
worden wel 2 zakon door elkaar gehaald. Ik zou het willen afreden.
Ja mijnheer de voorzitter ik geloof dat dit wel enn heel vr.~emd am8ndement is voor een liberale partij. Went dit amendement wil in feite
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zeggen dat als er dan boeran zijn dia binnen de [EG produkten maken
dia wij van allars goedkopar kunnen importeren dat wij dat dan toch maar
flink mosten blijven subsidieren en liefst misschien nog wel tariafabBr•
riaree in stand houden om die subsidies maar te vermijden. Op dia manier
draaien we de hele vrijhandel de nek om.

De heer leithan.
Zoals de laatste spreker het definieerde heeft hij gelijk. Maar hij
moet zich goed reeliseren dat zijn 6mporten die geschieden op basis van
wereldmarktprijzen en dat zijn prijzen dia kunnon onderhevig zijn een
dumping en neerval. Voorzitter zcals do rod~ktia luidt dan neem ik
aan dat de afdeling Baflo gedacht heeft aan de suikaraffaire. Een zeek
die in het huidige landbouwbeleid en ook in de diacuaaie de organisatie
erg aktueel ie. Ik g•loof voorzitter dat we dit toch •oeten ondersteunen me't de gedachte van hier specifiek bedoelt de euiker. Die paer
kilo boter uit Nieuw Zaalend daarvoor krijgen wa echt gaan medaverantwoorclelijkheidsheffing.
Mijnheer de voorzitter dit am~dement zoala het hier is ingediend ia
erg moeilijk uitvoerbaar naar mij~ gevoel. Aangazien nat nauwalijka
aantoonbaar is dat bepaalde overschotten ~ordan veroorzaakt in zijn
algemeenheid door invoer uit niet EtGlandan.
Voorzitter heel kort. Dat aantonan is heel makkelijk mogelijk want het
gaat hier maar om enkele specifieke gevallen zoals hst voorbeeld
suiker wat ik eerdar noemde.
Dan is amendement dus veel te algemeen gesteld en dán

m~et

Stemming. Oranje voor, Tegen. Groen voor, tegen. Geel
632a is verworpen. 632b afdeling Maarhaza aanbevolen.
atemming. Aangenomen. 633 lid 1 kamercantral~ Utrecht
Toa~ichting, stemming, aangen~man. 633 lid 2 afdeling
ontraden. Wie behoefte aan toelichting.

voor, tegen.
Toelichting.
aanbevolen.
Hennaderedeel

je het.

De heer ce Wolf.
Het gaat om die tweede regel van dit amendement nadat
het eerste amendemant ven Utrecht is aangenomen. De cverhsidsbedregen
in de ruilverkaveling moet tenminste weer tot het vroegera peil worden
verhoogd. Voerzitter ruilverkavelingen zijn voor de werkomEtandigheden op het platteland bijzondar belangrijk.
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Het zal u bekend zijn dat da procentuele bijdrage i~ dia verschillande
werken in de la8tste jaren belangrijk beknot zijn. Ook is die ruilverkavelingsrsnte die het doel van dia investeringen vaak aantrekkalijk
maakte voor eon belangrijk daal ingetrokken. Man ~oat contant batalen.
Als wij da kreet dat wij die structuur van dia landbouwbedrijven
blijvend willen verstarken inhoud willen ~even dan moaten we erbij
zeggen dat we dia ~verheidsbedragen voor die ruilverkavelingen ~p zijn
minst weer op dat oude peil willen terugbrengen. Zowel wat de regalingeb
betreft ik bedoel procantuael ale de aard van de bijdrage als daarbij
handhavende het aantal hectares wat we gaan daan.
De heer Riotkerk.

Ik kan he~ batoog voor h•t nut van ruilverkaveling graag onderschrijven.
Toch menen wij in dit programma niet met voorstellen te moeten komen
die opnieuw zwar~ fiscale laaten leggen op h~t toskomend beleid. Wij
dachten dat hBt batar ie een beperkter ruilverkavalingsbeleid maar dan
met goede kwaliteit an een gaada inzet en wij menen dat we op daze
manier weet terugkaren naar een vroeger niveau ook uit tinanciele overwagingen maailijk kan worden aanbevolen.
Da haer da Wolf.
Voorzitter het gaat hier om varhoudingsgawijs kleine bedragen. Mlt
enkele tientallen miljoenon kun je al een helaboel doen. Het is aan
bijzonder positief alement voor de werkgelegenheid. En ale u dat
reduceert mat het relatienotabeleid hebt u het zo boven water.
Ja mijnhaar de Wolf u heeft volstrekt gelijk. Het is m6 uit hst hart
gegrepen, maar waar niet is verliest de keizer zijn recht. We moaten
eerlijk over zien te komen. Wa moeten onderkannen dat da mogelijkheden
beperkt zijn en in dat varband zou ik u voor willen stallen mee ts gaan
mat de gedachte van de heer Rietkark. Nog andere toelichting.
Wo hebban net hst amendement van de kamercentrale Utrecht aangenomen.
Daarin staat dat het overheidebaleid moet gericht zijn op aen bedrijfaeconomische gezond~ lcndbouw. Ik dacht dot deerin ook al begrepen zat
voorzever d~artoe de mogelijkheden bestaan om eventueel bij de ruilverkaveling wel het deel weer aan de boeren toe te kennen.
Ds heer Rietkerk.
Mogma~ls dit is zeker niet gericht tegen de ruilverkaveling masr wel
tegen het weer extra opvoeren v~n middelen die naar ik vrees de komende
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tijd niet beschikbaar zullen zijn.
Dehceft~

a8n 3temming. Oranje 633 lid 2 voort tegen. Groen voor, tegen.
Geel voor, tegen. Dat is varll'!orpen. Dan gaan we naar 633 lid 3 landbouwcam;nis,sie asobevolen. Behoefte aan toelichting, stemming. Dmn is dat
aangenomen. 634 afdeling Zeist aanbevolen. lehosfte aan toelichting,
Stemming, aanganonen. 635a niauw punt afdeling Hon~ele9rdeel ontraden.

Toelichti"1g.
ik even voorzitter. Er staat ontradan omdat wij de to~gevoegde zin
uitbreiding en raaarveringsmogml~.jkheden nodig al gedacht hadden in d•
tekst verwarkt te hebbe~. Aan de andere kant als het de" t~ch kennelijk
nog niet Guidelijk ganoaa is we hebben op zich geen bezwaar, dus ik
zou het alenog willen overnemen.
M~g

Stemming, dan is dat aangenomen. 636 afdaling Brussel aanbevolen.

Toelichting. stemming, aangenomen. 636a afdeling Woudenberg, daar gaan
we naar hot wijzigingsvoorstel van het hoofdbestuur. Toelichting.

Van Vliet Woudenberg.
Ik wil gro.::g het wou denborgse nit"u\;e punt terug<t:rakken ten bate van
hat door hat hoofdbes~uur v~orgeatelde. !k ~ou daarbij willen voorat•llen om in de tekst van hot punt van het hoofdb~etuur de wnord havord•ring ta willen verandaren in het woord verbetering omd~t dat beter
a~ngeaft dat er in de welzijnssituatie van de disren nog hot aan en
onder mankeert.
Jaar wil ik op dit nomant gaRn waards-oordeol over geven.
Da haar Rietkark.
Geen bezwaar voorzitter.
Dan is ar geen behoefte aan stemming.
commissis.

Aa~genomen.

Dan 63Gb londbouw-

Do heer Noij~~an.
Voorzitter ik dacht dat Woudenberg had teruggetrokken tbv de tekst van
ha~ hoofdtestuur met vervangen ven het woord bevordering door varhataring. Ik had toch wel bezwaar tegen de term dat je het welzijn van
do dieren moet verbntexan els ~on lo~e kreet 1n ons p~n~rnmrnn. Ik heb
e:c nietu t~gen hEt ~;relzijn van de dieren in het algemeen. Wel tegan
dat van d• katt•n van de buurman in mijn tuin.
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lk vind het aan loze kraat dia ik als vooratel van het hoofdbastuur
zou willsn ontraden om aan te namen en
zien dat wa als loze kreet het welzijn
als wa niat concreet zaggen wat wa dan
niets voor. En ale het niets voorstalt

ik zou dua graag het weggestamd
van da dia~an hoa dan ook
zoudan willen dan stalt hat
kan hat batar wag.

~oudanberg.

Het walzijn wat hier ba-.ald wordt ia hat walzijn in da hwiavaating.
Het is namalijk zo dat ar door te var doorgavaarde rationaliaatia
in de dierhoudarij het walzijn bepaald in het vadrang ia gakomen
het ia ook bepaald gaan loze kraat het ia aan haal raile werkelijkheid.
Het ia aan aktueel punt binnen de totale landbouwproblematiek mat
name toagespitst op de niet grondgabondan landbouw, maar daarnaast
is het ook in aan brader perspectief van belang. Ik ban bijzonder
gelukkig dacht ik dat de afdaling Woudanbarg ten gerieve van het hoofdbaatuursvcoratal dit voorstal heeft willen intrekken. Dit ia
dacht ik aan zaar acceptabel uitgengepunt ook voor aan verkiezingsprogramma wat maar vier jaar geldt an tot da aktualiteit getuigt van
realisme.
Voorzitter een opmerking ik geloof dat wat da haar Maijarink gezegd heeft
van wa moaten ons wal bewust zijn van da inhoud van het punt. En de
huidige aktualiteit van de ••tgaving op dit terrain an nat stallen van
voorschriften ia dat ••n vaak wal in ataat ia om de kaderragale te
maken maar invullen da apacifiaka bepalingen dat ia haal moeilijk
omdat man za niet kant. Man weet niet wat het walzijn van diaren
inhoudt.
De haar Haijaran.
Voorzitter in uw toalichting haaft u het over da diarnhoudarij, maar
ale ik het goed galazen heb komt dat in het vooratel van het hoofdbaatuur juiat niet voor. Ale u het daar••• concratisaart, maar het
walzijn van het dier in het algemeen.
Woudenberg.
Ja ik zou dan bepaald willen ontkennen dat dit op dit moment niet te
normaren zou zijn. Er ia in da gedragaleer an in de fisiologia en
in de kauzamogalijkhadan van de diaren ia er voldoend• feiten naar voren
te halen om op aan objectieve manier tot normering te komen.
Wij hebban inmiddels al aan basluit genomen over dit punt. Wij gaan
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naar 536b lanJbouwcommiseie aanbavolan. Toelichting.
~ijnhaer d~

voarzitt~r

ik wilds ae~ opmerking moksn. Ik hsb ds indruk
dst we n~u al voor de vierde koer aan amend~mant indienen en aanbevelen
~aarin eigenlijk st~at dat ds bcar een gezond bedrijf most hebben.
Ik vind dat eigenlijk in 630.633, 635a en nu weer 636b. Wa l<unnon toch
niet alk moment hetzelfde zaggan.
636b blijft dus aan ds orde. Aanbevolen. To•lichting, ste•ming,636b
oranje voar, tegen. Groen voor, tegen. Geel y,)or, tagon. Aangenoman.
536c dat ia nu aan da orde afdaling Vught. Dgar sta9t bij ontraden.
Dcch na amp~ls ovarwgging•n kan daar ingsvuld wordan aanbevol•n o~
discussie an v~rwarring te vermijden.
Voorzetten h~t aanleg~en van bos kost ongsveer twaahondmrd arbaidspleatsan per heetar3 en wat er aan produktia van hout uit kan komen
is algem~en bekend zat voor Nederland g~en zoden ~en da dijk. Ik zou
dit amandament ten sterkste willen ontraden.
Ja mijnheer de voorzitter da Ruit~r afdeling Arnhem. Wij zijn zeer
st~rk voDr dit voorstal omdat wa !n de toBkornet zeker hout nodig
hebben en de kap in ~ndar~ g~biedcn in d& wereld die is zeer sterk
waardoor ~ij zelf produktie kunnen hebben. Die ie nu B~ en kan zeker
vsrmearclard ward~n en dat is reen zeEr belangrijk gegeven voor d~ toe~nmbt.

De heer Rietkerk.
even ter toelichting. A~nvankelijk d~chten wij op grond ven
wat hier van da linkerzijde wordt opgem•rkt det het op ge•pennen voet
zou staan met wat ldaderadeel wil. Bij nadar inzien is dat netuurlijk
niat juist, want j~ kunt in verschillende regic'a wel degelijk een
verschillend beleid ter za~e voeren en in bepaalde regio's beboaaing
wal nuttig en belangrijk achten tgrwijl ja d~t in andere juist vanuit
een andare hoek ~eet benaderen. Vandaar dat wij dachten dat baide
amendemanten zich zeer wal met elkaar kunnen verdregen en ons advies
van ontraden ''~randerd 5~ in aanbevnlen.
V~Qrzitter

Toalir.htir.ç,

Stem~ing.

Dan is dat aangenomen.

rlijnheer de voorzitter zou ik 639 in stemming kunnen krijgen.
Jè>. vanuit ó~ behcafte u~t alle emendementen die zeiden schrappen die
zijn varvallen omdat man tegen de stalling zou kunnen stemmen.
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Nou d~&~ hou ik u ru ~an. Ik ~eln~f rlet hier in deze stelling een valse
tegenetelling wordt gesuggereerd tueaan biologiAehe overwegingPn en
belengen v~n prc~ucent~n en congum~•t~n. MijrhA~r ~. voorzitter die
biologische ov~rwegi~gen zijn ook belangen van ~rodueenten ~n consumenten rnal'.lr der1 or de l~nqe te:::.-mijn. Wat je rnoet ~1'~•agen tegen elkaar
zijn belangen op de ~orte t~rmijn en belangen op de lange termijr..
fH ternerd moet je die a-fP.,.,,egen dat ie ot~k geen stellingname, dat iA
geen beleid dat spreekt uiteraard venzalf an daarom is de2e stelling
overbodig.

De heer Rietkerk.
Ik daeht d~t het toeh heel nuttig wes om bij de2e proble~etiek, waarbij
~1e met neme de zor.~ hebben vo~ het niet doen uiteterven van alle mogelijke soor.ten ook mogen wijzen op de naadzaak van ef'weging van de
belen~en v~n producenten a~ c~n8umetëen. Ale de heer Swnrt enig probleaa
heeft met h~t wonrd bioloqiseh den wil ik rr~eg redektioneel bezien
of w~ dat nog w~t beter kunnen omechrijven, ~oer ik dacht dat de inteneie
ven dit punt ~el duidelijk ie.
Een ding ik bedo~l denkt mijnheer Rietkerk nnu ~Prieue dAt. het. uitntervan ven een diersnort All~en Pen bi~lnui~che overweging ie.
DAt is evengoed een bel~ng ven producent en eonsume~t.
Ik heb u rlue el gezend det nver dat woord greag nog vnor dat wnord een
hfttAre formule kan worden gevonden maar die heb ik nu niet b1.j de hand.
MAar mijnheer de voorzitter ik denk dat de heer Rietkerk gelijk had
als er stond ecologische overwegingen. maar zoele het er nu ateet
hiolog!eche overwegingen. Die beesten moeten leven voor.det je %e
ken Vi!ingen.
De haer. Bleeuw.
Je voorzitter tot op heden is het europ••• viaserijbeleid ontzettend
~terk gestuurd door netel eenrijdige berichtgeving venuit de biolngieche seetnr. En speciaal in andere lidetaten ia het woord v~n de
biologie wel ontzettend veel tot wat verheven- Men heeft volledig de
l"etete tijd is voorbijge@ean een de bel~ngen van de coMAurnent en
het bedrijfaleven dat erbij zit. En daarom wil ik dit vooratel tot
sehrerping ten sterkste ontreden.

Ik
d~n

willen vo~r$tell~n om het wcordje ook te
heb je het hele ~robleem ondervangen.

zou

vervang~n

do~r

en,
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tnt C~l1 redaktio~e~l problc~m neem ik ~en.
Ale d~ mar~es zo klein zijn dan wil ik ~to~pen met een ver~ere tce1icht.ir:r] en g:::::1n •.-Je cv!!r t.Jt stc;:;;;miïlç. !k ~!il u vr:.:~en t-:ij hcndh;:ven
dus de takst v~n C39. Wie is er voGr sch~3pp~n or~nje, tegen. Groen
voer, tegen. Geel vnar, togen. Ve=worpen. 640 sfdeling G~rkum wie
bahuafte a8n toelichting, stemming, Bange~cmen. 643a afd9ling Smilde
ontraden. Tonlichting.
D~n

Wlrdt het

taru~çebr~cht

Vorksrk.
Mijnheer de vaarzitter hst amendement ven Smildo wordt ontradon door
ds commissi1J omdat het te abeolu~t zou zijn. Ik denk dat hot tnch arg
j~mmsr zou ~ijn ~lo er in ons hele verkiezingsprog:camm~ ni~ta zou
staar. over de walviavnng~t en ook niet over da jacht op de zaehonden
on ik zou gra~g willen voa~stellen o• het aan de redaktiecontmiaaia over
te laten om er tcch aen puntj~ bij te vosgen waarbij en de wqlvisveert
en de za~handanjacht in alla re~alijkheid wnrdt apgenornen.

f113V:t'OU'·J

Da haar Riatkork.
Hca znu ik hier nou nog bazwaar tegGn kunnen maken.
ster:1::1ing r.C33M i!-: aan. Dan ie ook dit overgenomen.
Dit 1:as hnt l•;c=tGte punt. Ik dan!< u voor U\"rl vlette medewerking. 1. k denk
de heer Rietkerk voor zijn in~renç. Wij ~ebben goed gewerkt mens, dit
GL-;an b~?.hoafte a~n

Damos en heten we lopen nu op de tijd voor, maar gelukkig niet meer
dan aen half uur dus we mogen naar het volgende agenderunt. ~n det
i 3 sen punt \'II::.Jt il< tJ V<:lnmidd<Jg heb ;;J,lngeknndigd dat vo.,rrlat wij
nu overga~n tot de hoofdpunten en het vaststellen ven het programme
ale geheel wij het woord geven aan onze lijstaanvoerder.
Dank u wel mijnh~er de voorzitter. H~t congres he~ft het zelf rnagelijk
g~maakt dat ik ~at gin~ zeggen vanwsge h~t feit rlst ze voor i~ geraak~
ap de va3tstslling van hat program. Ik had dearmee aok gerekend ~ant
ik l<en de efficiency in onze partij. Vand8or dAt ik vanochtend ~verigena
~ndat ik da o:htendkranten had gelezen nog eane hier en daAr wet had
opgeschreven. De maesta partijcongressen zijn nu achter de rug. One
prcgrarnma is cel< bijna VAStgesteld. Op al die partijcongreseon hebben
de politieke partijen oen standpunt bepaald tav de inhoud ven het
beleid zcals zij da~ t!jd~ns de verkiozingoetrijd gean verrlerligan. En
veL~ v2;n d8 p:~rt.:i..j en houben nok men'! gedaan aan hat an·twoord op de vraag
wie gaat ar wallicht na da verkiezingen met wie en mat wie niRt en waarom
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en
de

zowel over
inh~ud8ltjke
d~ vr~ag wis met elkaRr naar mijn
ov~~tui~ing ~~~~k" ~~etAn traeht~n he~ l~nd t~ bft~ture~ zou ik van~id
d~~ iete tAryen u willen Zftgg~n. Ik hegin d~n Met tB ~nreke~ ~ver nn"
pro1r~m t~gelijkertijd ziende n~~r h~t progra~ v~n d~ anders ~artijen.
En h~t 7.~1 u ni"t v~rb~%en d~t d~ eon~lusi~ kan wo~rlen getrokken dat
w~nnAe~ wij 7i~n n~~r ons pro~r~mme dat wij one d~ar~ee z~sr nedrukkelijk onderscheiden van Bndare partijen. Dat wij zeer duidelijk onze
eigen rositie m~rkeren. Elke politiaka partij zet in het program
eentr~~l het be~trijdan van de werkal~osheid. Dat fg ook conform datgans w~t leeft onder onze bevolking. Er is een tifdje geladen een tv
uitzendino o~weeat ven brandpunt, ~ommige v~~ u hsb ik begr~~•n hebben
e~naar gekeke". Daar ie nnk vertonnd d~ uitsls~ V8n ~~n ondsrzoak onder
da naderlandes kiezere weeruit bleek dat zo'n ID~ de bestrijding van
d~ werk~looaheid de belengrijkste taak vinden voor hst nieuw~ kAbinet.
En allerlei andere vragen karnenerqie, karnbewapeninq komen erqena
onder aan de lij~t. Wij zetten ook in ons progr~m de be9trijdinq van
de werkeln~~heid centreel en wij dien dat op onze wijze. En ik dacht
dat de VVD zi~h met nAme onderseheiden van de endere pertijen els ik
zie n~ar datgene wet in ons orogram staet over de nnodz~ak van eeonomfqch herqtel, nvsr de bevordering v~n de oositia v~n het hedrijfsleven
over de ~~oort, ~"•~ rl~ Anergie. En ik gelnof det ~nders den ander~
grnepe~ingen wij zeer nedrukkelijk in ~ns program zeggen, ik geloof
nn~ rf<'!t wiJ dat in de verkie:~~!ingeetrijd zullen moeten ui tdracten r.tet
vernterking van de aconomiecbe structuur en versterking met name ven
ons bedrijfaleven dat dat werenlijk is. Vereehillende ~artijsn ~ijn
nnqal n~s~imis+.iach over de toekom~t ven one land. Andere zijn realisti~ch. AlR ik ~ie ela d~tgene wet uw ver~ad~rin~ ~88ft beeloten om in
een pro~ram te zetten over de te varwachten economiAche groei getuigt
dat ven realisme. Het getuigt niet vsn pessimisme. En om mijn overtuiging
ook te~echt niet omdat een ven de ergste dinçen die ons zouden kunnen
overkomen ia dRt wij bij het nederlandee volk de indruk wekken ~ls zou
er vnar ons lend ~een toekom9t zijn. On9 l~nd ond~n~s de probl~men
w~ar we voor eteen verkeert helemeel niet relat~ef ge~ien in een slechte
poAitie. Wij zullen de voa~delen die gelukkig er nog etaede voor ons
l~nd zijn mneten uitbuiten en we zijn in het voordeel als ik zie naar
bijvoorbeeld de eitustie in ~ndare lenden in eur~pe. ~1~ ik kijk n~er
onze energievoorzienin~, na~r de rijkdom ven one a~rdgae. Als ik kijk
neer de positie, de ligging van Rntterdem. Ale ik zie ik zeg het maar
in alla duidelij~heid ne~r het ~eit d~n Nederl~nd met ~en aantal endere
~~a~r.n~

n{"t

te r.ager.en.
np~tellinq al~ over

tr.~eh~~n

nv~r. haid~

l~nden a~n ~antet multi"~ti~n~l~ ~e"t.

~nd~r.werpan
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Jia onk in do tncko~st J:unnen tlijv~n za:gnn voor o~n ba!nngrijk doel
voor onze welvanrt. En tenslotte nls ik zie naar de know how van onze
:.ndust.:d.e. On5 p.ragrt:r: ged:ul.gt vun ::P.<:\li~.:m::. We zuller. met dt.·'; roulisraD
en met mond en mot inzet ong~tw!jfald ons 1Lnd en anc volk Dan con
h~ho~rlijkc toekonst kunnrn h~lp8r. Ik u~rc~ ~1 cv~z h~t realisme
in cn~ rrngr~m nAAr wat er gist~ren ie veat~e~teld mbt de cijf=ra van
~0 ~CGncmischE o=~Ei. Niet vo~r wat betrsft de doelstelling tov de groei
v~n d~ economie. Wij zijn voor economische groei. Dat zeggen we maar
~e schnttcn hnt niet in op bmsim ven of ontl~pen van de werk~lijkheid
of cnt~nnnen ven de w~rkslijk~eid. En ons prQ,ram z~l gezien datgene
':.~;t ::ïr thorn :.n staat ovor de te vsrwachten ec:onomi~cJegroc:.i r.rtg bij
u:i.totd:

n!.~

een

V.F.r.

r!e

u~.tgnngzpunten

kennEn het zuinig

o:;;gc2n

net

Het ook niet lDt~n vallen in het prog~~~lna van rinancieringaçntsn. In het programma van de partij vd arbeid ~it een groot finsncieri~çsg~~ r~mbrink ten apijt. In hst program VEn D6! zit e~n g~t ven
6 milj~rd. En ~e cijfermatige ~~nclusie~ ov~r ~rt prngr~m ven hEt CDA
zijn moeilijk tE t=ekken, last ik het m~er vriend~lijk zeggen went wij
\,el:·ken me:t. ciie: pllrtij in E.lle hartelijkheid samen. ~ij moeten niet
nlleen uitgaan von ra~lisne. WiJ hebben ook de moed om impopulaire dingen
te zegg~n, dm moed om te zeggen d~t de kost~~ ~ijvc~r~~~ld onze sociale
~:cstt:~n :!r.t die te h::oç; zijn. Hij heb~e!"l ir. Eur'::p!" ht::t .relc::i:cd, t!:en
t·. ijf'Ele-cht5.g rekord ;.ls ik zi~ ::!at de k:sten van onze s•.:H~i2le zekerheid ~n we zullen dus en het stmat in ellt ~yiclel!jkheid in cns progr••
=~w~l ~et 2~rtsl rnen~e~ ~at ;ebruik Taakt vsn een sociale uitke:ing
~~n de orde moetEn stell~n ~r. passende maatregelen meeten nemen om dat
~nnt~l teru~ te brangen. Maar we sluiten ook niet uit en ook daarover
t::J::mt :ms p-ragr?~'Tl moed dat de huièige Îlcoç;te vnn de 50cielc uitkeringen
~i~t ken w2rdEn gth2n~~a5fd. E" wc ztgg~r er in elle ~uidelijkhE!d bij
d2t h~t ons da8rbij erom zal gaen om de positie van wet wij d~n noemen
de achte minima, de menfl~n die met hun gezin mo~t~n ro~dkomen v~n een
mi~imum inkcm~n dat we die zcva~l mogelijk ~il13n onttl~n. Het i~ sarlij 1< o:n de hare!:!! "-'iil·:lrheid tl! V!!rtelle;n, hcst :ts sociaol om bij ht!t voeren
v,::'l h !!t ~elei.:! m!:t n':Jmc eek ec:!,t t::J l~tt::Ir: OF de ·nen;3s;-; c::i~ :r'J."Id :r.'"'::~tan
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het vraagstuk van de bewspaning ~n van
d~ ~ernbewaoening ook dat vraagstuk zal zekor in de verkiezingscampagne
con rnl gnan Rpmlen. Het leeft mindBr bij n~z• bevolking denk ik die
ctrij~ ~~~rover rlnn tu~scn en binnen da vsrs~hillende pnlitieke
pertijen. nen~t u aan de discussi~ bi~nen da partij v~n de srb~id.
Dr:nkt u :>":'!..., cia dif1CWH!in bi·men Dli(J ~ D:Jnl·;t u 'l~_Hl dr! éJp~JtelJ.irtg. v,::.n
s :)mr.J:i ·:Je in de tap var: h9t C:'J.A. Ook np d:-it E>tuk is mHJ ;JrO'Jre··,J d'.lids!ijk. N~tuurlijk zijn wij van mening dat er zal meeten worden gestreefd
n:J:3r. vr:::rrlr:~e nnt•:aponinq :tn rJ~ Mero!d, n~z•T'r:' td.j 7.e:~guer. d·=mrb:.j 79Ar
nadrukk~!~jk d~t rln~ twoozijdig ~nAt ~eb~u~?n Rn d8t d1~ QfJnd g~~antro
)_eerr1 rn::Jr'!t qeb"~tt:-:-on. En dnt td.j n5.e"t eenzijdig ;i.n hAt \<J!H>ten onzo positie
'Jr:n vci1.1.rJhrdd :zullen moo".;on ondermljnun. l/ant \rJe kunru;n laat ik het
i.n zo • n zin ;;eggFm nn+.uurlijk e::von!' tr~chte ta .zorge11 dat er in one
J.nnd in de tcakr~nnt rtaed onderwijn, g ..,ndF.i wW'J~.IO: gn.odn lr'rminaan z:~.jn,
~et
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in d~ wcr~lrl ~~ ni~etr!r~ ~n d~n ~PJ ik het nn~ vno~zichtig van n8t zo'n
grote hatekeniA. (n danren ziot din huitnnlnnrlBo pAragrsaf en dHArnm
~~e~ ~nk rl~ rlefen~i~r9r~grnef uit onn p~~grnM els ik nndr da ~pgtelling
~en opzichte van hst westel~jk bnndgenootachap. Ale ik ook zie naer
rlo orstnlling ten opzichte van de karnbewapening er zo uit zoele ze
cru!~ ~iet. A!lc duidelijk~aid en getuigend VAn mo~d. Ik z~u vo~rdat
~k in mijn korte in~erventie koM ~n~ ~en p~ging tpt een ~ntwoord van
M~jn k~nt op de 2e vr•eg dia op de par~ijcongroaaen aan de ord~ ie
o~we~et n~~et de eerste vraag over ~nt z~ttvn wa in on~ prngran. ne
t~eede vrnas vnn ~ie ~eet er den str5ks met wie ragoren. Eerst nog iete
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rek n~ efln~p ~unnon k~nni3 npmp~ v~n de b~sl!a~irgsn di~ ~:r. zi~n
~~ncTe~ t~v dn p~r~graof ~v~r het mindcr~edenbeleid en tav de p~ragrsaf
~~t d~ pnlitiewetg~vint• Over hci~e punten zou ik iots willan zeggen
~m~at i~ van m~nfng ben cl~1 u ~r r~cht op ~ebt mijn 5tandpu~t te kennen.
U w~et dan n3 j~renlang studeren ~n onderling discusai~ren tuesen
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geslaagd zijn hat mat elkaar aans te worden over een nieuwe politiewet.
Die als centraal thema kent opheffing van gemeentepolitie, opheffing
van rijkepolitie an hat tot stand brengen van aan aansoortige politie
conform ook ons vorig verkiezingsprogram. Dat ia geen gemakkelijke weg
geweest, maar de weg heeft in ieder geval tot overeenstemming geleid.
Ik•kon conetateren dat wanneer ik zag naar de uitkomst ven de diacuaaie
over de politiewetgeving op dit congres dat toch naar mijn overtuiging
dia hoofdlijn namalijk kiezen voor aan aansoortige politie wordt ondergraven zondar dat daarvoor aan werkbaar alternatief wordt gevormd. Het
betekent naar mijn stellige overtuiging ela die weg, een andere dua
dan in het vorig verkiezingsprogram zou worden ingeslagen dat wa dan waar
terug naar af gaan. Ik vind dat dat niet verantwoord is. Het huidige
wetsvoorstel ligt op dit ogenblik bij de Raad van State. Het is de
bedoeling van collega de Ruiter en mij om het wetsvoorstel na binnenkomst van hat advies bij da Staten Gana8aal in ta dienen. Hat betekant
niet dat het dan zo in het etastablad komt als het ar dan uitziet.
Allerlei overleg ia uiteraard mogelijk. Allerlei aanpassingen zijn
mogelijk. Met name zou ik willen zeggen dat het gezag van da burgamaester over de politie waar het de openbare orde betreft an het gezag
van da officier waar het betreft het opaperen van strafbare feiten zo
duidelijk conform de huidige situatie moet worden gehandhaafd. Het beheer
zal in andere handen moeten komen, maar ik zie gaan andere mogelijkheid an ik zag u dat dua in alla eerlijkheid dan dat w~rdt voortgagaan
op da weg die ik samen met collega de Ruyter bent ingeslagen. En ik zou
dus willen zaggen tegen u dat ik mij daarvoor de vrijheid voorbehoud.
Zowel als ik kom te etaan voor een tweede minieterschap als wanneer
ik kom ta etaan voor de funktie van fraktievoorzitter en die vrijheid
die ik vraag vraag ik voor de gehele tweede en eerste kamerfraktie.
Dat ia hat eerste wat ik zou willen zeggen. Ik zag het dua duid~lijk
omdat ik vind dat u recht op die duidelijkheid hebt an omdat ik met name
vind dat u recht hebt op dia duidelijkheid op dit congres. lk vind ook
dat da paasende plaats om dit soort madedalingen te doen dit congras ia.
De tweede serie van opmerkingen die ik zou willen makan betreft hat
beleid tav de culturele minderheden waar ik zal daar verder kort over
zijn maar ik wou het toch nag even feitelijk uiteen zetten waar het
huidige kabinet heeft voorgesteld geen opening te maken in de grondwet voor wat betreft het verlanen van kieeracht aan culturele mindarheden voor de 2a kamer en voor procinciale staten. Dia opening wenaan
wij niet. Want in Za en in 1e kamer wordt oa baslist over buitenlands
beleid en over dafenaiabalaid en daar kunnen menaan mat aan endara
nationaliteit en loyaliteitsconflictan komen daar ban ik dus tegen.
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We hebben een opening wal gemaakt in da grondwat tav varkiezingen voor
gamaantaradan. Dankt u bijvoorbeeld aan het feit dat mindarheden zeer
veel belang hebban ook bij aan goede huievaating, een aangela;anhaid
die in gemeentelijke hendan ie. Twaada en eareta kamer zijn mat dia
opening in da grondwet akkoord gegaan. Een opening overigene dia confar•
da lijn ie in one auropaaa program waar da auropaee liberale partiJen
zich gezamenliJkvoor hebban uitgaaprokan, ook onze partiJ. De 2• lezing
van dia grandwetevooretellan koMt ar Mlaaehian nog wal onder dit kabi•
nat in deaieeionaira ataat. In iadar geval kOMt dia 2• lezing ar.
En ik zeg u due ook op dit punt dat ik wannaar ik of kom te etaan voor
een 2e miniaterechap of ka. te etaan voor het aanvaardereehap van da 2a
kaMerfraktie ik tav dit onderdaal ven de beleid hat •aken dua in da
grandwat van aan opening voor het varlanen van klaaracht door de gemaantaraden aan da •indarhaden da vrijheid vraag o• daar door dia door miJ
ingaslagen weg voort te gaan. Ik vraag het niet allaan voor mazalf,
dat vraag ik ook voor balde frakties in 2a en ta kamer an ook wat
dit punt betreft zag ik u dit dua nu omdat ik vind dat u ~raciea
moet weten waar u mat aiJ aan toa bant. Ik hab ar nog aan vragende
opmerking biJ. lata wat ik u niet vraag maar wat ik wal in uw mlddan
lag. Stal dat u aanvaardt wat ik hier zag. Dan etaan wiJ dua voor de
vraag of dan •at handhaving voor datgene wat thana in hat program ia
opganomen ar zoverdar wordt gegaan. Dat geeft in da campagne om dat
uit ta laggen wallicht enige moailiJkhadan. De 2a mogelijkheid zou
kunnen ziJn dat u dan voor u zalva da mogalijkhaid opent om het door
u genomen baaluit terug te komen. Ik lag dat in uw aidden. Ik v~aag
dat dua niet van u, ik vraag due niet van u ik leg dat in uw midden
an ik vraag u in wiJeheid dat te wegen. Dan da laatata reeka van opmerkingen dia ik zou willen •aken. Dp•e~kingen ova~ da v~aag wie mat wie.
Ook daar miJnhae~ de voa~zitter andereahaiden wiJ ane van anda~an.
WiJ atellen zae~ nadrukkelijk dat aan nationale aanpak van de v~aag
atukkan de beate ia. WiJ kiezen ook vao~ aan zakelijke aanpak van de
p~obleman. WiJ gaan niet uit van het abaolute eioen gelijk. En ale ik
dan zie naa~ onze paaitie annik vargeliJk die Mat de opatelling van
endara partiJen ondaracheidan wij ook one op dat punt. Pa~tiJ van de
Arbeid klaat officieel voor aan linke maarheidakebinat. Dan Uyl natuurliJk valetrekt niet want die kant ziJn politieke realiteit, maar de
officiale koere van de partiJ van de arbeid la een linke meerdarhaidakabinet. Daarmee geeft da partiJ van de •~beid het aignaal naar buiten
dat zij zich wil iaoleran van andere ;roepen dia niet zich llnka wanaan
te noemen in hat nationale politieke krachtenveld an daarmee onderscheidt
en laat ik het zo zaggen da partij van de arbeid zich ook in dia zin
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dat men maar streeft naar eigen macht dan naar het tot stand brengen van
een evenwichtige regering. Ik zei u al dat den Uyl waa~hijnlijk sen
2a optie kiest, de optie Tarlouw, meestal zeg ik Terlouw kiest de
optie den Uyl, maar voor de variatie doe ik het vanmiddag omgekeerd.
Da haar Terlouw heeft zich scherp verzet tegen de tot standkoming
van een links kabinet. Hij weet natuurlijk ook wal dat zo'n kabinet ar
toch niet komt, het is dua aan beetje boksen in de lucht. De politieke
conclusie ik zeg dat maar in alle rust die uit de opatelling van D66
te trekkan valt ia daze dat dia partij in ieder geval kiest voor aan
kabinet waarin sowieso de partij van de arbeid zit. Ala ja dat doet
maak ja je afhankelijk van een ander. Maak je je dus afhankelijk van
de partij van de arbeid en ik dank dat je dat in alla duidelijkheid
ook in de campagne zullen •oatan zeggen. A o•dat het waar ia. I omdat
ik ervan overtuigd ban dat haal vaal manaan dia nu ar over aarzalen
of za niet of wal op D66 zullen atam•en dat voor die manaan dia wezenlijke vraag mat name telt. En ik geloof dan ook dat onze partij D66
daarop moet wijzen. Desrop •oat wijzen dat Terlouw en de andere lieden
uit de top van D66 hun partij afhankelijk willen maken. Zo is het en er
ia geen speld tueaan te krijgen. Van de partij van de arbeid en tagllijkertijd dat wij enerzijds aan beroep op de kiezere dia ar misschien
nu nog over dankan om op D66 te stammen aan beroep op dia kiezer
zullen moaten doen om niet te kiezen voor zo'n partij. En in de 2a plaats
de opening wat ons betreft naar D66 te houden. Ik geloof dat dat
varstadig is. En dan zeg ik verstandig niet in de aarsta plaats uit
tactische overwegingen maar uit overwegingen programmatisch van aard.
Want als ik kijk naar het program ven D66 en als ik kijk naar da concrete opstelling van D66 dat geldt bijvoorbeeld economische politiek,
dat geldt bijvoorbeeld het volkshuisvastingsbalaid. dat geldt bijvoorbaal het beleid van da ministar van binnenlandse zaken zie ik gaan
wezenlijke veeschillen tussen onze opatelling en da opstelling van D66.
Dat zullen wa dus moaten zeggen, daarmee inhoudelijk moaten onderstrapen
dat wij samenwerking mat D66 voor mogelijk houdan an dat batakant dus
dat als u vraagt naar mijn concrete opatelling in antwoord op de vraag
wat zal ar na de varkiezingen moaten gebeuren dat wij zandermaar zullsn
moaten vasthouden aan onze stalling dat da nationale aanpak de basta ia
an varvolgans zullen moaten zaggen ala dat ar niet in zit door toadoen
van da partij van de arbeid dat wij dan wat ona betreft voortzetting
van de huidige coalitie aangevuld mat D66 niet uitsluiten an ik zou
het dan nog positief willen inkleuren. Ook op dit punt zag ik over da
opstelling van het CDA weinig. Da maningen zoals u weet liggen daar
verdeeld. Er zijn concept strategie nota geweest. Er is aan twaada
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concept nota gawaeat. lk waat niet praciaa of er nog aan darde komt.
Ik weet ook niet überhaupt of hat verstandig ia om ja strategie in
allerlei nota's vaat te laggan. Maar goed daar moaten wij ons maar niet
in mengen. De maningen in dia groepering liggen uitaanlopend an de conclusie past daarbij dat aan stam op htt CDt dia volstrekt geen uitsluitaal
geeft over da vraag wat voor soort kabinet ar na da varkiezingen komen
gaat. Ik heb u aijn aarsta keus genaamd, ik hab u mijn 2a keus genaamd.
Wij warkan niet zo mat strijdpunten. Ik zou wal aan atri,dpunt willen
nosman van ons dan. Ik geloof dat wiJ allaan zullan aoatan msadoan
aan samenwerking mat andaran in aan kabinet. Ala dat aan samenwaricing
is waarin bsida partijen of da meerdere partijen in da coalitie alkaar
zullen raapoctaran, alkaars program als galijkwaardig zullen moaten
beschouwen. Of samenwerking voorop zullan moaten zatten an waarin da
coalitiepartners verdraagzaam zijn tan opzichte van elkaar. Als het
toekomstig kabinet zo'n kabinet is dat ia het wat dat betreft in iadar
geval aan liberaal kabinet, maar liberalen zijn dan ook nag zo dat za
datgene wat ziJ wanaan wat ziJ voelen dat za dat niet allaan voor zie
zalf hawdan, aaar ar ook van overtuigd ziJn dat hun idaaln door vale
anderen ook wordan gedaald. fanslotte want de hoofdlijnen van het
program daar zijn wa uiteindeliJk hier vanaiddag voor zullen ook nog
moaten wordan vaatgaatald. Er wordan allerlei anqu6ttas gehouden zou
ik tenslatte nag willen zeggen. Er ia in 197' aan anquatta gawaaat
waarbiJ zo'n baatja galoot ik op 38 zatals zaten. Da h~la partij
stond ta Juichen. Ik heb taan g.zagd mansen kijk uit de varkiezingen
moaten allamaal nag komen. tan half jaar galadan %ijn ar waar enquattaa
gawaaat, wa stonden haal arg slacht, de manaan diep in da punt. Ik zei
manaan kijk uit de varkiezingen moaten allamaal nag komen. We zien hat
wal, ik ban niet zo bang voor da uitslag van da verkiezingen. Ik dacht
dat iederaan op dit ogenblik in da kring van onza tegenstandara bagint
te varmoadan dat da kana niet gahaal afwezig ia laat ik hat maar vriendaliJk zaggen dat da VVD aan iata batara uitelag maakt dan 2-3 maandan
waa voorzien. Er moet gewoon aan behoorlijke campagne wordan gevoerd,
er maat aan goed program wordan aanvaard en dat is nu bijna rond. Wa
zullen gaan toutan moaten maken. We zullen andarun niet moaten verketteren. Ik dank als wa op dia wav doorgaan rustig, vastberaden, zalfbawuat
maar niet over zalfverzekerd dat ik ervan overtuigd ban dat haal vaal
kiezers na afloop van daze rit lullen zaggen za hebban •iaschian wat
fouten gemaakt, za hebban niet hun hela program uitgevoerd, za hebban
hun baat gedaan.
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Voorzitter baetaat de mogalijkhlid om da
ta mogen stallen.

11jatt~ekke~

ook enkola vragen

WiJ hebben basloten gietaren en dat ia de orde dat wij voordat ~• de
hoofdpunten zouden vastetallen da galaganhaid zouden gaven om nog aan
aantal algemene opmerkingen zo daaz bahoefta aan was te maken. In dat
kada% kunt u het woord krijgen.
Da heaz Wijzanbeak.
Jk etal voor dat wa op dit aoaant of op aan later moment daza middag
punt 317, het punt ond~cantrala wate%Wag noord opnieuw in overweging
namen.

lk wil dat ordevoorstal niet in diacuaeia stallen en eerst eens kijken
wat ar va~dez uit de zaal komt •iJnhaar Wijzanbaek.
Voozzitter uit de woorden van de l!Jattrakker hab lk haal duidelijk
bagrapen wat hiJ badaalt en ook dat hij apreekt namene da 2a kamarfraktie an namens de 1a kamarfraktie. Ik maf ook aannemen dst hiJ spreekt
namana de toekomstige aarsta k..arfraktia en namens da toakoaati;a 2a
kamarfraktia. Ik zou u toch ernstig in overweging willen geven om
rekening houdende ••t het fait dat wiJ biJ de VVD het terugroepracht
niet kannen, ik zou het ook niat willen invoeren, dat wij erkennen
dat da afgevaardigden daar ziJn zondar laat- en ruggespraak. Ik zou
u toch in ernstige ovarwaging willen gaven o• in aarata instantie het
varkiazingaprogra.-a vaat te stallen en daarna da kandidatenlijaten
in ta vullen opdat we wel weten dat wannaar wiJ hier aan verkiezingaprograMma vaatstallen ale afgavaardigdan uit nat land dat dat dan ook
gedaald wordt an gedragen wordt door de 2a kamerfraktie en da 1a kamer•
fraktie.
MiJnhaar Maijaran.
Voorzitter het ia onze motie van orde van de kamercentrale Haarlam op
grond laarvan ik nu het woord va voeren an ik begriJp uit uw indaling
dat u mij daarbij de rol van anticlimax heb toabadaald na da haar
Wiegel. Jk probaar dat gaarne te doan. Het kan allaan maar da ~walitait
van wat ar nat gaz•vd ia miaachlan nag verhogen ofschoon ik ook aen
puntje van kritiek zal habban. Als ik eerst even in da herinnering terug
an dan apraak ik aoaa ook voor mezelf omdat de kaaercantrala Haarlem
in da motie dia dinsdag ia aanganomen natuurliJk niat kon voorzien
hoa het hier zou lopen. Wa haddan allaan bezorgdheid over hoe hat zou
lopen.
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En tav h•t ttjdaehama ia die bazorQdheid volledig weggenomen. Esn van
da prasidantan of •••r daarvan hebban de zaal bedankt. Ik dacht dat
het paeaand waa om vanuit de zaal het presidium te badenkan voor da
wijze waarop man het tijdschema haaft kunnen handhaven z6ndar te
aanipularen maar wal m•t beurten drukk~n. En ala ik toch complimenten
uitdaal uit de grond van ons hart dan ia het zo dat in NiJmegen hadden
we biJ voorbaat aan motie ter tafel gabrecht om het alg.meen secretariaat in algemene zin dank te zagvan voor het vela varzette werk.
Op dan duur ga J• •~aan wannen an u zult miaachien nog wal dank
brengen ik dacht dat het toch ook wal paaaend waa vanuit de zaal
opnieuw het Thorbackahuia op da Koninginnagrecht zoals het toch nog
beter haat dacht ik nr 57 dank ta zaggen voor al het werk wet ook
hier is gedaan. En dat ana foutje ven die grote etaden an dat andere
foutje ven Woudanberg dat zij den gaarne vergeven. Maar h11rtelijk
denk in algemene zin en ik zou deer nog ieta spaciaals aen willen
toevoegen. Er atond in V en D dat een van de •edewerkatera van het
aaeretariaet die een belangrijk aandeel he d gehad bij de behandeling
van de raglamantswijzigingan die we biJna zijn vergeten die die bijna
aan herziening toa ziJn op laMmige punten en een de beginaalverklaring
liberaal manitaet daar zo'n bal1ngrijk aandeel in had vehad en ons
ging verlaten. Ik dacht dat we haar mat name ook dank mogen zaggen
voor wat ze in die funktie heeft gedaan en haar alle goeds toeweneen
op de verdere lavanaweg, Maar met haar alle anderen dank voor het
verrichte werk. Dan hoop ik dat de uitelag ven de verkiezingen zo zal
zijn dat de heer Wiegel gelegenheid krijgt om misachien no; op Soestdijk als de koningin nog niet verhuisd ia Maar andere op een andere
plaats het advies te geven zoals hiJ ons daarnet heeft geachetat
en a1a ik dan denk aan Hilbaraum 1968 kiezer gekozene den hebban
wij nu de primeur dat het in de openbaarheid ia min of meer voordat
het ie uitgebracht. Dat ken aan gevaar betekenen. Ik hoop dat het zo
ken wordan uitgeb~echt ale het one geb~echt ia. DaarbiJ hab ik dan
nog wel een vraag, aan rethoriacha vraag. Ik neem aan dat het etemedviaa
dat de haar Wiegal daarnet gaf niet gericht woa tot daze zaal waortne
hij eprek maar dat hat over ona hoofd heen went ik naam niet een dat
hij twijfelt aan de stem die wiJ zullen uitbrengen of het nou op nummer
..n of nummer 30 van do lijst ie, maar dat hij over ona hoofd heen aan
atemadviea gaf aan andere aan de klanten van de •eaaamedia. Meer
nu eindelijk tarzaka mijnheer de voorzitter went andere ~ordt het
in varkeerde zin aan anticlimax. Ik zou, ik dacht toch dat er een
aantal algemene punten zouden zijn geweest om in het midden te brengen
ala we dat vooraf haddon kunnen doen onza motie wea tijdig aan de

Band

13

ILAD 184
hebben. Ik geloof ook dat dnt niet verkae~d iA dot we zo g~werkt hnbben
wunt hoe ett::dar Je een program vostetelt hoe groter het risico, \'118
hebben dat gisteren duidelijk gezien bij de sociaal economische paregraaf dat je op allerlei torrein ochtorloopt op h~t oganhlik dat de
varkiozingan daar zijn. \!ij hebben in onze portij altijd do vonrrAng
gagoven aon de aktualiteit van het proqrnmmn. Wij hebhen in on?.A
partij nooit probloman gehad mRt de ber6jdheid van de ka"arfrekt!en
om het programma uit te voeren en wij hebben nu het duidolijke verzoek
van do lijetaanvoerder voor ona liggen om hem en da beide f~nktiae
in du komara van da Staten gennranl tav ~ punten eon duidelijke vrijheld
ta geven. Hij haaft daar heel duidolijk om gevraaiJd. Er iFJ ,·mk haal
duidelijk aanraaktie uit de zaal gaknman. Hst ia daorentege" niat xo
dat ik na~ane eon hoofdbaatuur of wat voor orgaan in de pnrt!j dan
nok gemachtigd :tetu zijn ora u d3arovu:r a en vn::trotel te dnen.

tk vrsag het voor1tel ook niet nu voorzittar, ik vraag het vaorstel
\-1&1 om dat in !WCIX'\I&g!ng ta nemftn. Hat do reaktie b!:trei"t uit do zeal

die zal voor velon van mij ot voor velsn net ole voor ~ij t~ch w~t
onb~grijpalijk zijn. Gszlen do konaekwontien dia eraan vsrb~nden zijn
~tn)l'3rden door mevrouw Capps.ijna en het ie voor mij v"lstrekt ""duidftlij k "" ik ban dan ook erg benieuwd naar de rerctktie van de zoal op de
vraag van d3 lijsttrekker mbt dia twaa puntsn. Meer h~t is vonr mij
ean onbegrijpelijks ::aak dat hisr op een ~ego•Jen •omunt g&EJf'plaudiaeerd
wordt voor een standpunt, op zichzelf eon ~~er eerlij!t st~~dpunt d~er
wil ik helemaal niet aan afd"en, 1\Uuu: ik vind het een \\*l'lt vreemde ~i tuetie
wannear men hier mst een vriJ grote Me9rderheid toot een bepaald besluit
komt en Wt!nnaer man dan zegt ja we gaan het niet uitvoe~en dat dan een
applaus voor komt. Dat ia voor mij een onbegrijpelijke zaak.
Ik zal even uw vra;en proberen te buantwocrdsn, U hebt gezegd het
hoofdbastuur heeft hlar niet over vergaderd. Ik heb geen enkele volmacht geen ankale val•acht oa wet voor vooratel ook n.-.. s het hoofdbastuur of welk ander pertijar~aan te doen, Het is ~•1 zo u stelt
de vraag over mevrouw Ca~peijna. Mevrouw Cappe!jna h..ft geen overleg
~illan plagen over de te nemen stap en de ~ijze waarop en het tijdstip
'rlaarop zij die st~rap haeft g~otruJn. Wij hebben hat u! tersta gedean ':)Ok
nog de afgelopen week toen ons bekend werd dat zij die st~p overw.,og
in ueval dat om haar van die etep ta weerhouden. Het u!t•rste hebben
wij gedaan. Een aantal van haar goede bekenden • maar zowel de heer
Rietkerk als ik belde afzonderlijk hebben dat geprobae:rd, ik ht:'lop dat
u dat wilt aannemen. Mavrouw Cappaijne wa~ op dat punt niet beraid om
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aan maning vnn do algemane vcrgadering nf iots dergolijko nf ~a wachten
lmtn-Jal ham~ z!le:t gaod bahond won dat hot standpunt dat zij innam
tav hst batrokkan punt hat kiesrecht dut dot werd verdcald niet alleen
dnor de voltolliga 2o knne.rf'::a!~tio mm!%' mat name natuurlijk ook door
do lijstaanvoerdor en oot: bijvonrboeld door het hela d3~clijks beatuur
on r.umr oon aantal mansen te nosman. nat \Jic~ zij an ze ho aft die
bosliaaing genomen. Ik kan doar. vardar ook niato ann doen. Do lijataanvoerdor daarentegen heeft nBdat ik hem gisteren heb opgaheld en
hij zich danrover hensf-t biJraden hesalnten om dit dringnnde be::-oop op de
olganano vargadering te doen. Er !~ aan nnar mijn ~ma3k du!rlelijk8 reaktie
in de vor.m vun tr.a:h mser dan gardddo!d opplttue uit rlft bun g~konen.
n~t uaeft mij aanleiding duo niet enig voorst•l dus niet enig voorntel
dat ik narn$n& hnt hoofdbaatuur of z~ieto doe, ~aftr dat 9eoft mij aanleiding nm da vr.~gnn die de tijstoerwaarder u gestold h!lf!fft om tev die
a punten vrijheid te geven a~n de ba!de frakties in de staten gen•raal
on aan de k~ndidatan op do lijst die eventueel tot het ~inistarschap
wardon ~roepe~ om het beleid tav die boide punten gestoeld op hat
v:,rigw vertd.e:a:ingsproor.:nnma, h"t stoelt ook nog op sen europell!l vor•
tdezintJsprosramr:~a en dnarop in ~ang ge;:st ar:; dat 31' te r.l<lksn. !1 bagrijpt
dat dnt aan heel ~aoilijk punt is. Alo dat niet zo was den zouden we
~nar ook niet andsrhalv• dog b~hoorlijk over hebban lopen piekeren.
\t!nnt ik wil u de verzekering gqen dat daze ·1nt\·:ikl:e!ing mij gistaren
Ql!l partijvoorzitter buitangawoon s:rnatig hae~t be1!ig gehoud~n an
drd; \1ij \-4St dot betreft voor eon haal mmdl!jke vrsag ste~n wo:.J:X'VEHl het
mij duidolijk ia gale-t op de reaktitJ dia tdj von u habbon gehoord dat
dozs algemene varg~daring dnar toch nu ton over3t3an van de alge~~n•
varg3dering zalf in alle openbaarheid sen duidelijk antwoord zal gevan.
Mijnhaar de voorzitter

mie~chian

mo~en

reagersn. In
zijn algarnuanhsid ata ik persoonlijk acht~r het voorstel van d• heer
K~rthals Alt~s, a119en ik zou da~r ssn kleins nu~nearin~ in willen
tJanbranga~. uo heer Wit~•l heeft taracht geeteld dat hij d• vrij~sid
n~emt an ik vind ook d~t wij ~la lib~~ala p~rtij ook ele c~ngras

Ik zoua llaen dmn grmag willen
G~~d

zou ik daar toch op

d~t

u dit voorstal in

~•smming

bracht.

ik zou den tev beide punte" het voorst•l dat aan u 9eds3n is in
Btemmi"'! \dl lan brangen rtn hat voor~tel luidt al duo 1At de ol1erume
vergadt~~ing gahoo~d hebbende da bszaadelagingen an d~ zedevoe~ing
v~n ds lijntaanvoerdar w~orln deze uitdrukkalijk voor zichzalf zowal
nla mogelijk traktievoorzitter alG alo nogalijk minister en voa= de
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VC!lf!:svnrtegen"mr.n~dige~o

ven dn VVD !.n tte be!dtt komere

VPln

rle f:ltnt.en

genercal op d~ze twee punten vrijheld Vftn handalun z!eh heeft voorbehoudan en voor hen hae1t vnorbahouden dat de v&r(jac1er.ing rH.e vrijheld
v~n hendelen eerbiedigt. Dnt iA het. vnor.stel.
Mr.!jeran.
!n beginer.l de trevraegde vrijheid voor het balald

d~tt

gevnard in liJf
ta maken lijkt me dat we dat ongetwijfeld moeten ~evsn. Maar moet ik
dnarbij vernta~n dat de grondwetaherzianing met stnun van da VVD
fr.aktie w~rdt afgemaakt. maar dat e~ ~sn herr!en!n~ v~n de kioawet nog
geen medtNartd.ng \mrdt varletend in t1e 1<nmandl'!! v!.er jattr. Da~ dneht ik
onk dot dit volkoMen in evereenetemming la ~t de tekst van 317.2
en 1~ znu dat graag bevestigd ~ien. ns grondwat gewijzigd bij de
~ieaw~t m~ken ~e PftS op de plente.
Het liJkt mij juiftt dat dat beeluit in elk qeval inhoudt dat aan die
wij2!q!n~ ven rle ~rondwet als de ve~aderin~ dat b~luit ne~t due
~nn w~rden Meeqewerkt door beide frakttes. Het lijkt •ij onk ju !at
rlnt ole d!t besluit genomen !s ~. ~art!j ~n epoed!g mogelijk ns de
verk!ez!nqen bijeen~~t om ~ieh nogmRale hes! duidelijk te beraden
'!'lf het l!tanripunt det we tav de kienwet we~t !n te 1'ttMnen. MAt!r den
oot< :tel) i!< vrijheid ven hendelen op beide punt•n heeft+. natuurlf.jk
niet een bepaalde begrenzing. Mna~ de partij heeft natuurlijk nog
Nel een bepëJnlde tijd.
W!.j zanbeek.

Jn mijnheer de voorz!tt9r ik h•b daarn•t een ordevoorstel gedaan. t~

heb dat heel

qedaan omd•t de lijattrekker in ~ijn redevoering
gevraagd heeft om vrijheid voor z~l voor ztch%elf ale de heide keMer1rektieo. tk !)Sloof dat wa in dia optiek "pn!euw ovar vanratel 317
zullen moeten prate~ en wal of wij het zullen ~c~rsppen zodat het hele
punt niet in het ~rogramma voorkomt.
b~1uet

Dat was het 2e punt det ~~~ heer Wiegel een de orde at•lde van wat doet
u ermee dl~ u straks ~t het verkiaz!ngapr~grammB de boer op 9aet. Ik
~eloof' dat '"ij pun'\ voor punt en d•t u teves: ga~t wt~tnneer u zeqt ik
wil d8t 9ehrappen. Ale het niet qeeehrapt wordt dan hebben we nog
geen beel!eei~~ op de vreaq van de heer W!e~el. tk wil eerat een ent•
"'~!)rd OJ' da vrse9 ven de heer Wiegel •n d!!!arne een ntnwoord op da
vraag van het progr~mma. U meg er natuurlijk een ande~ voor~tel ovar
doen, maar hat ~ijne zou aldua luiden.

nend
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M~v~~u~ d~n nucl~n.

J~ "'~-!nhn~r ~"'

voerritter ""z" vertauen\-lnnrdigArtr et.amMen vnnu~.t de
1ihe.rR1e beginr-elen 9erinht n~ dt: :real~.t.e! t ?-"ndttr lA et Poondor rugge!'!!rrenk, ''Hl!lll!' "'f!!!! Met in nchtne,.,!nr v~m ~'tlt ~-" de pnrt!j nl.s balengrijk
geeeht tterdt. ~.le wij rte vrc~g vnn dr. heor Wiecel tnv de 2 punttm dia
~!'!'nnend ~!jn bezien ln het lieht van rlD liberalo u~.toongorunten dat
ryeloot ik dot ~!j rl~ ennore~ de h~•r Wi~gel van hezte ~!~ vrijheid
:i.n henc.'en kunnen leggon NAnt hij :r.nl er ver.ant,.,oorde1:tjk ti">Oe r.mgenn.
~,!j nheer

Pr.mken.

nnn willen eluiten en ~nar rle kons~ktrcntie
nPn t··illen ve:rbinrlr::n det er nlhoewel ik het mat uw benedering van harte
eena bent. niet ~oetemrl moet. '<arden over dit runt OMdat het fnrmeel zoala
P"Wvrom·,• den nu~t!!n tereeht aan~~s.,t, omdet het f'or.meto! rnl zo is an wij
vanu!.t det formele ~•geven uitaraerd die vrijheid 9raag geven. MaBr
~1e ~e Mver der.e twee punten explie!st stemm~n dan znu deeruit afgeleid
kunnen .-mrdel"! rll!t l"'nl!e kl!mer-rrektJ JS nf' en2!e bt!tlinda~.!erlf!"n nr nnrlere
runten eventueel nl~ de ei tuetie d"t!r 111anle!df.ng tr::n:••gapf't. die vr~ jheid
riet hebben. !n "nk dn+. Mnet mo~l!jk r!jn.

Vnnr~ftter

1k

~nu de~~h!j

~1.jnheer 5~·Art.

M!jnh~sr

kunnon wij oen de prrp~gftnrl!Btin~h•
rrnblr.man ~en önl~Aeing bieden door een cehru~k van ~n~e en~l~t!epertne~
nv!"r te nemen. In t-: Pt pro grewne :!f!' 1 t aan 9!Wtm hij d ht tok~ t de t. er
een v~orbsh~ud in ge~~Mkt d~nr sen nant"l mon~en die de partij or d!t
punt ~~an vert«genwaard!ge~. Zoiets heet •~n grov~men en i~ denk nat
d~t het ~e~et duidelijk Ie wat we ~1~ \~D kunnen d~en ~P dit naenbl!~.

Ik
!k

de vonr%!tter

ualo~f d~t

~!enehlen

u nu weer. op het Ie nnderwer.p, ik zou

eer~t

het ecrnte.
beç~ijp du~ rlat er. tn de ve~gade~in~ e~n ~ui.dalij~~ etrnming ie die
zn~Jt in het vneteponr van mevrouw dt!n Ouden an dn heer Remka$ en wie
znuden onze liberels beuinaolen bete~ kunnen uitlegg•n dan zij die
ze~~en da~r !9 ~een besluit vmn de vergaderin~ nodig. Wij stell~n h!er
g~o"!'t in de diseustJie vnst rlat dJ.m vrijheid die çravraagd J.s op deze
twee l)unten d!B z:o uitdrukkelijk ~~~vraagd .i'i\ dot di.a 1.nder.daad bsst.:&et
d~t w!j det erkennen en d~t wij daarvoor vo~r d!e vaststelling niet een
et~mming nodi~ hebben. Ale d~t de men.in9 i~ v~n de7.e verg~der.ing d~~
M!"';! i~ u uit rlc gronrl VR'"t "ffijn hnrt Zl!t"J9~" rlë'lt tk u dAarvoor huitl!l"gewnnn erkenteli.jk b"!!!n. U t"ntet dat .ik ale v.,Or%i tter v~n rloze partij
o~ mijn laetsta b~nP." l~op. tk hcd mijn ~olftieke lo~pb~~n el~ d~t
V"ll9ende week -..ordt goed çevnnckr: en da!'rn=.t d"or de etatenf'rrtf<t1• van

Zuid Halland nat even willen

~akkan.

U . .akt •iJ dat nu inderdaad iete
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on~~k~nlijker.

!~ ~olonf

dat wij vonrdnt wa nnn d"

~on~~punt~n ~eotnnen

nu d~ v~11~~ n"lA.f;an vnnto":~llen 'IOr.-mrJorAn ~>Jij '"'·"lt in (ll'!t p:s:o~;rrlnma. Ik

aelor.Jf dat ..~riJ ainterun 1uidn!ijf\9 ~l-~lui tnn hnbbsn ~1"101îlt'Jn. !k uoloof
~bt. 1·.1:'..j •1ok du:'.dnl~.. jt< nnf!tnn V'1st~ta!1el1 aln het r:n~e r:JVt'!~"':ulging il!ll
-:!nt nor~ ~er en !J8\oJrt'tt~~n rl:\ t proiJ~f!fi'IMrt ""ordt ui tgt'!vo'!rd vco:r.z"lver
nn!Jlll:tjk ~n C)~k vnnr~!1VO:':' w:tj d:!il:::' ~alf nns :'.n !ie r,me~ond~ghedfln wearin
-i<'lt mrt a~ :tn r;;P!"·mt!!ln t::~e !n e"';.:!'lt ~ct-1 tf!n r1t!lt ue den n:tet pun-1; V'Jn~ punt

kunncm gnan

~J::muevcn

dit h•ol en d! t niet ttn dat

~::1'1

h:t 9:' hu el duidelijk
.i.n d" vn:U.e nr.cnh3nrhtJid hfJbben rfu!<ielijk gamcnkt \Jet ar tav d5.s 2
puntnn nar: rla h3nrf is an dst ik u wed1"!rom niet van mijn k.- nt efln V'lorstel
d""'e ~!'1 ~,rt nu r:lnn;:- .if"! ta t:rekkert. ':!c kr:ijgen strnkn Sl'ln f'!!.n :!~ltn;·;ï.dncr
--:-'ro:r ho~ haJ~o r'=.,a~am~a. f.la iemnn1 d:.~r~r aan voa:r.behouc! vri1 r.mknn hoor
H~ dnt ~,~el. Ik r:tel :onk ni€Jt voer. om mot ster.rctjoo nnn te uovon \!Ja~r
uc1 o'i w~r;.r ~een vo~rbohcudan z.tjn r:amankt. U: dilcht d11+. httt eon vol-

-

,;

duidel!jko zaak was en nnze propeqAnd!3ten die ~ullen zokar ~~do
r.iae n~htshoric~ten zenden dat : i j de~r.v~, n~ do ~oo3te kunn~n zijn.

~ome"

v.,::1r:o:~vor

zij ~::dj hst t;e\>mr.m rnn'if1ln;ren w~n l'i$ ~agb'tndpr;rn niet cl
'!!.'ij r.nu•·:l-:nttrit' ~r::udcr. t-Jcten trl,t ::5.ch hie~ hOr!ft tlf'l]OSpo~ld. V~~n dot
lnr:rt~te

!':en

i~ M":lmcl!Jt~

:::~nk w~l

cv~rtu;.'jti.

~o h~er Ve~haul.

t~

z..,u Me

rln~r ')rn.ng bij tJ.i.11ett

~'*'"~pr"'!ken hier rl3t ns dt1

v-,r.gnder.:'.11!J \·m:r.rlt
tt~

ann!!lulten 11!~ !!"! A<'!nvulllntJ rtn.,r~)::' willen

V'!rkiezi"tlj&n ~"'" ~P~~t con'JTI!!~ e~!"'' ,,;,..1·r.-te

be~~r:ed

ann rH t ondenJer.p om d:!. t

v•.u~FJnr

uit ta d:tepen.

zou die hu!nhowielijke heslif'isin; nu ln dttre vnrm ~n wat vwn· r:::ong~••

r'nt Nnrdt ~., dat etJn vergadering, een pertijraad nf' iet"S d~r.gelijks
wordt eln u goed vindt det a~n het apvnlgend rlegel~jks bestuur ne de
varkiezin:;en "''illen ov~trlatan. W:'lt d~~Jt betreft rageer !k n!ot n;:_; "lijn
r1rJod. TlAMos on heten dnn 9ann

\tel

nu OV!i1l:' tot rie ve!.lStctellinr,; van rJe

h!';;nfdpuntt:~n

vervat in hnof'dstuk ~ v~~ het proor~ffll'!ln en rJe haer !1iotke~k
t~edt dni1:r.bij op als \·mordvos:::dar van rJe committ•ie. Op 2.1.4. il! een
nnenrlement vnn de rrfdetl4.ng HelJ.evnetnlu:tn. \~il Ha11F.vca1t1!1uis +>Jt tr,e-

l:tehtan. !lo comninsin ontror::dt he-4:. Mn:J ik het :ln etal'ltMinl] brengen.
Or~mja vnm:, tagm. Groen vnnr 1 tegnn. Geel voor, te!Jen. nnt ie ve:..·w,r·ren.
Afdaling Vel~en np 2.1.5. Toelichting.
Punt van ~rde Mij ~he~r r!~ vof'lr:d. t":mr mnlj ik u vrl'lgan oe~:nt :Je vnnrn
~~

den do

+.e~~ns

en dat

kon~ek•en+. vo~r

iodere

at~mning

zo vol +.e houden.

Velzonoranj3 vonr, tegon. G=Jnn voor, togon. Geel voor, tagftn.
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J .t its VWJ.'Wt1:..·ptm. Jun lu:ijgon wo w.:·i:iksl 2.1.106. hi:lt uxt:c.:. ucc,.m·t; VOilX'
d~J jüugclwu;.:k~.lo~ahei.:J

wo.rût \Jat yohanJhaufd. Lkd; is nillt t.luido!iJk dan
;.:ull~t1 we utdmr.u.m. ~vie a·tcun·~ f·JourdwiJko.;:hout o:.:~nJa v;,:oóJ:, "!;uuon. ti.o:oan
vüu;s:, ·tai.Juen. Goul v.:.~ur 11 'WI.jlln. S .:.-:oar:H.ïO>ï vuu.r. Dan !u:ij~Jc:l wc de afdeliuy f1ou-;..;;:;,;s:p ma·t aan oui.Janu;h.ianont p.:u:cl:.m Ut,~;ucht .la a;Jnbavoloa.
~~~~1ing.

~an i~

nu:.1en mito in

ci~

dat uunQunomun.
~ultut

~on N~otJo~p

zijn

~a

Laraid Qan te

Viln pun-:; 120 oJlJUndomant llaaoléind J.lt io vu;;o chtend

aan{ienomun uu .. ZJa~ ik u voo:to:atullun om in do .-edii!•Uo van i)un·!; 7ZO
or>lendumant f:awslund hierin da •••.lGmtatUng in ûe huofdpuntan zotten.
rwda.-aun oldaJO<C'd. t\anyanat:u:m. =.Jan de ·~OIIO&Call.,J:ala dan Ha.:.ij :..lig Jaa~t.I\JUr itot. wau.A:d ul had ~gvr•u'Jd• Aanvulling uot t.~Ufl niauw hovfdpun-:t

<Jnlount

éiliifl

; t.i.j n :·.,:uu:

U8 i..nr~ikt<alingaUafllUilWU.ddnlJ•

T~o,. a.l ló.

Jo h~Ume.ccun·tJ:alu dan Huag acht do ontvdkl~illinQSiiamanwu.rking 4Qal~ duide-

::...;..lk iu uit uii; punt zo bt.alany.r.i.Jk da1o h~i; al.a llo.Jfdt)unt; ganwar.td zou
(JIJOÏ:.un wu.;cdiiJn. ~iat ruu~t uan .älS ilO.:.ti\.ipun·' gunûal4lc! WY&dun. :olt in UG
i1uidi."u i.ltmu&l.le uma·uau:1it"Jiuadan ux·i;ra inap<.lnniH'ii nodig ~.,l .;;:ijn ol.l
Je un·twikl<ulinw~~amonw~o.u:k.i.ny l..a handhiiivun l.lp het nivaau wau.::-Op Zl.J
·ldH.ma ia zoals wij ~ij 9 buöilp.-iaken habbmn. :Jat kun da4; tot ui tJrukkinv
~eb~acht wu~dan mat name dQO% het lautata deal Vün hot ~afa~m~laarda

2.1 aan ta pau3t.m &c:;n ch•tgsniil

haaf'Jpunt
Lut~e~king

tot

houfd~tuk

.-.t

'Ollij b'l~lo·;;en hebben .

J.

Nij namen het in da%$ vorm g•aag
in die a!ii

Wilt

ova~.

a4'0VIU' ba..ra.-~JaL1HiiJ d~t

he·t

WiJ
ûGI'l

hebb~n

vanochtand ind•zdaad
axt.ra inapanning i.·naa, dat waa

cveii hat J.i.t'llb.laam Jat hst !;iJ cla hoofdp"nten ;.');.; Gxt•ü'llS

~iA~

an als

j.:~

iai;a hund:1aaft dan liJkt ht~t niat extra., lliilêi.t in d~za 6in i!ii hat dat
wol. Gaat de va~Qada;inv az~•• akkourd dat wiJ dit ovarnam~n ~ndar d•
huof'Jpunton. :Jan tgn~l.:;<Jte komun ~iJ op ~unt 2.0 nieuw ho.;t;lpu;·:t dao:
Gttlu.r:ap &illîbtJvolan om ooi' b.ij dm At)(t&a aaodaeht~pun·ten de anar~ia
·l;1.1

noanaen.

Mijnheer
lh

b&hl

Ramk~~.

!is·l. r.:at dit v~.&.r:ha..:Jl van hast~ ean~. ~.'Jt i~ no:J cmJsr d• a<.wdacht

V<Jn ha·t ru;;,üfcl!Jastuur zou willen b•ongan ili het vulvando. Cr zija mana•n

in des zaal die van ol.)rclo~Jl .ziJn dat dii discueaio over het t<:.,xnenazÇ~ie
~&leicl \lan am:lo.théJlf u u• g~1iiJtai1 niet hularAtlal tot zijn •licht ia gek011an.
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,;Li~clijk

fe5.t c!at er tc..·ch nit:t ern ç:c~~lèig l:li;: er: kl.:::.r
ia uit~okcmc~, dccrc~ =cu ik een ~et hccfd~cotuur de

1-~t

r:c,n·cr:, on Ql!c!c.t

~tc~cl~uGt

CUGgc~tia ~illen dc~n

cm ~l~ cndcrdcel ven ~c brcd~ rrc:l!chc~pelij~c
~i~c~cc!c e~n t~cmcdeg ever ~it hele Lncrgi~tel~i~ te ~r:~ni~crcn
zc~at d~ pDrtij zie~ den eek
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