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Goedemorgen dames en heren hartelijk welkom op deze 36ste jaarlijkse
algemene vergadering van de VVD. Voor het eerst in de geschiedenis
beginnen wij al op vrijdagmorgen. Wij hebben gedacht hoe zal dat gaan
zo om tien uur op vrijdag. Hoe zal het bezoek zijn. Het valt ons erg mee.
Fijn dat u allemaal zo vroeg gekomen bent. Het is weer eens een bewijs hoe
we allemaal met onze partij bezig zijn. De vergadering is geopend.
Ik heb een aantal huishoudelijke mededelingen. DE beschrijvingsbrief voor
deze algemene vergadering is gepubliceerd in vrijheid en democratie van 25
januari en de amendementen zijn gepubliceerd in vrijheid en democratie van 2
maart. Exemplaren van die uitgave zijn bij de ingang van de Flint nog
verkrijgbaar. De afgevaardigde van de afdelingen hebben stemkaarten uitgereikt gekregen. De waarde van de sternkaarten is
vrijf sterr®en en groen tien

stemrr~n.

gee~

is een stem. blauw

En de waarde van de stembriefjes is

geel een stem en paars tien stemmen. Er zijn voorts stembiljetten uitgereikt om te gebruiken bij de agendapunten vijf dat is de benoeming van
een kascommissie en twintig benoeming leden dagelijks bestuur, maar dat zal
morgen pas aan de orde komen. Het is mogelijk om stewbriefjes of stemkaarten met een hoger waarde te wisselen voor exemplaren met een lagere waarde
als u daaraan behoefte hebt. En er zal dan gestemd moeten worden, vanzelfsprekend vandaag en daarvoor hebben we een stembureau nodig. Ik zou de
~,~ volgende vijf leden willen vragen daarin plaats te nemen • .tUjnheer Ellkman

Rode uit Rhoon, mevrouw Dijkstra uit Horst, mijnheer Haak uit Nijkerk,
mevrouw Biewega uit Avereest en mijnheer Hermans uit Drunen. Bent u
bereid hier op grote hoogte achter ons plaats te nemen zodat u de zaak
goed kunt overzien.
Het ligt in de bedoeling om morgen bij de behandeling van het beleid van
de tweede kamerfraktie de zaak iets meer op een aantal onderwerpen toe
te spitsen of vooral waar het gaat om het beleid van de tweede kamerfraktie. In voorgaande jaren was het vaak zo dat allerlei vragen over detail
punten aan soms individuele kamerleden werden gesteld. We hebben nu 36
en als ieder kamerlid een vraag moet beantwoorden dan zijn we morgenavond
om zeven uur nog niet thuis. Maar om dat contact tussen leden en karnerleden te bevorderen en om te voorkomen dat die detailvragen morgen gesteld
worden zullen vandaag en morgen zeer veel kamerleden hier aanwezig zijn zoda·
u hen in de wandelgangen kunt aanschieten. Overigens is het op dit moment
zo dat alleen de heer Heinen .t1akreel van ·de eerste·. kamerfraktie aanwezig is.
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Maar ik denk dat dat snel zal verbeteren. Wel dat waren een aantal huishoudelijke punten bij de opening. We zijn bij het agendapunt twee en dat
is het jaarverslag van het hoofdbestuur over 1982. Wij hebben dat verslag
toegezonden aan de secretarissen van de afdelingen. Wie van U wilt
het woord voeren over het jaarverslag. Niemand. Kijk dat komt omdat de
algemeen secretaris die dat jaarverslag geschreven is historicus is van
huis uit en met zeer veel vreugde vooral ook dat jaarverslag ieder jaar
samenstelt. Veel secretarissen weet ik hebben er een hekel aan om een
jaarverslag te schrijven, maar de heer van de Berg geniet daarvan. Omdat
het nog weer iets terug is van zijn oude vak. Wel dan krijg je ook een
.r-~..

produkt zoals wij dat in onze partij hebben. Bij het dokumentai teeentrum
van politieke partij aan de universiteit in Groninsen daar zegt men ook
steeds tjonge jonge van al die politieke partijen dat verslag van de VVD
dat ziet er toch wel perfect uit. Ook in het hoofdbestuur zijn er nauwelijks vragen of opmerkingen over geweest. We hebben een voortreffelijk
jaarverslag. Dat applaus van u is een welverdiend compliment aan de algeme~n

secretaris en aan mevrouw van der Loo' die samen met hem het hele

verhaal hebben gemaakt. Dank u wel dat was het agendapunt twee. Dan zijn
we nu bij drie rekening en verantwoording en jaarverslag van de penningmeester. Ook dat hebben we aan de afdelingen toegezonden en wel op 23
maart. Het woord is aan de penningmeester voor het geven van een korte
toelichting.
Dank u wel mijnheer de voorzitter •. u heeft hoop ik allemaal het jaarverslag, het financieel verslag gelezen. Er is eigenlijk een uitsprekend
punt wat ik toch nog even zou willen memoreren en dat is de uitzonderlijk
succes van de financiele.aktie die bij de leden gehouden heeft. Het heeft
de hele partij een geweldige stimulans gegeven dat er toch zo'n groot
aantal leden bereid gebleken zijn om in zo grote mate giften aan de partij
te doen voor de bijzondere verkiezingen die we dit jaar gehad hebben.
Het is natuurlijk ook op het gebied van propaganda is er geweldig veel
gedaan, op het gebied van vergaderingen, samenstelling verkiezingsprogramma enfin ga maar door. !laar van mijn optiek uit, de financiele invalshoek
heeft het mij een bijzonder hart onder de riem is het geweest om deze.
ongelooflijke respons in de partij te ondervinden en u en via u alle
leden van de partij worden daar geweldig voor bedankt. Voor de rest is
het natuurlijk een beetje droge opsomming van cijfers en daarom zou ik
eigenlijk het liefste zodanig willen inkleden dat ik graag vragen zou
willen beantwoorden die er uwerzijds zouden kunnen bestaan en ik wou
dan eigenlijk op dit moment overgaan om diegene het woord te geven
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aan diegen die graag daarover wil spreken, over het financieel verslag
zoals het rondgezonden is aan de afdelingen.
Wie van u mag ik het woord daarover geven. Niemand. Ja de penningmeester
is ook wel hobbyist maar niet van huis uit. Niemand, dan kan ik

daarm~e

overgaan .naar het agendapunt vier en dat is het verslag van de ecrumissie
van dire leden ter voorlichting. Daar, de commissie heeft bestaan uit de
heren Bouwens, Martin en Wurfbain en de plaatsvervangende leden waren
Mijnheer Etty, mijnheer Kraaijeveld en mijnheer Willems.

~Iijnheer

Etty

is hier aanwezig om verslag uit te bregen en heeft de controle verricht
,----.,

samen met de heren Bouwen en Kraaijevel van Hemert . .Hijnheer Etty
het woord is aan

u.

Dank u wel voorzitter. Ik moet in de eerste plaats de heren Bouwens en
Kraaijeveld van

He~ert

verontschuldigen die helaas niet aanwezig konden

zijn. De laatste eigenlijk wist dat pas gisterenavond, vandaar dat ik ook
pas toen wist dat ik hier vanochtend wel bij u mocht zijn. Onze verklaring gedateerd 28 maart 1983 mag ik u voorlezen. Ondergetekenden
J.A. Bouwens te Amstelveen. C.E. Etty te

Amexskex~KAmsterdam,

J. Kraaijevelé

van Hemert te Dordrecht door de algemene vergadering van de volkspartij
voor vrijheid en democratie van 19 maart 1982 benoemd tot lid respectievelijk plaatsvervangende leden van de commissie van voorlichting van de
algemene vergadering bij de behandeling van de rekening en verantwoording
van de penningmeester verklaren hierbij kennis genomen te hebben van
het rapport d.d. 15 maart 1983 van het accountantsbureau Detombe Melse

& Co. te Leiden betreffende de balans van 31 december 1982 en de
rekening van baten en lasten over 1982 van de vereniging volkspartij
voor vrijheid en democratie te 's Gravenhage. Aan de hand van dit rapport
hebben ondergetekenden de overtuiging gekregen dat het beleid van de
penningmeester der partij over 1982 op een juiste wijze is gevoerd.
Derhalve adviseren zij u overeenkomstig artikel 30 lid 2 van de statuten
van de partij goedkeuring te verlenen aan de rekening en verantwoording
van het financiele beleid van de penningmeester over het jaar 1982 en
he~décharge

te verlenen onder dankzegging van het beheer van de financien

van de partij. Ondertekend door de heren Bouwens, Kraaijeveld en mijzelf op'
28 maart.
Dank U wel. Kan de vergadering daarmee instemmen. Applaus.

~---

-~~---

-~--

----------
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Voorzitter nag ik nog een woord daaraan toevoegen. Tot mijn spijt zag ik
vanochtend dat onze

penn~ngmeester

baar en ik moet zeggen dat de

enigszins uit balans is geraakt blijk-

co~missie

beslist de indruk heeft gehad

dat hij dat financieel nooit doet en wij vinden dat hij een voortreffelijk beleid heeft gevoerd. Ik wens hem het beste.
Ja het hoofd,bestuur onderschrijft dat. Een voortreffelijk beleid, maar
wel lastig. Maar dat schijnt ook zo te moeten zijn.
Dan zijn we bij het agendapunt 5 de benoeming van een comn1issie van drie
leden ter voorlichting. Het hoofdbestuur stelt voor te benoemen de heren
(

-"""

I

Bouwens, Etty en Fortijn. En als plaatsvervangende leden de heer van
Kooten, de heer Martin en de heer Meijeraan. En U heeft de ledenvergadering van Arnhem kandidaat gesteld en dat is mijnheer van Keulen.
Is er iemand die behoefte heeft aan het geven van een toelichting op de
kandidatuur van een van de kandidaten gesteld. Iemand uit de ledenvergadering van Arnhem. Wij kennen mijnheer van Keulen helemaal niet.
En dat lijkt me toch wel nuttig om te weten voor een kascommissie.
Niemand. Nou dan gaan we nu over tot de stemming. U hebt een stembriefje
waarop vier namen staan en daarvan vraag ik u een drietal aan te
kruisen van degene waarvan u vindt dat ze in de kascommissie moeten
zitten. Medewerkers van het algemeen secretariaat zullen zo door de zaal
wandelen om de steiThriefjes op te halen.
Dan gaan we terwijl het stembureau telt verder met de agenda en wel het

r,

agendapunt 6 het voorstel van het hoofdbestuur tot-voorwaardelijke verhoging van de contributie met ingang van 1 januari 1984. De penningmeester
zal bij dit voorstel een toelichting geven.
Zoals u gelezen heeft vraagt het hoofdbestuur van de algemene ledenvergadering machtinging aan het hoofdbestuur om eventueel indien zulks
noodzakelijk zou blijken in de loop van 1983 voor het jaar 1984 een beperktE
contributieverhoging in te voeren. De achtergrond daarvan is dat in
een algemene ledenvergadering van ik meen vier,

v~ijf

jaar geleden met

ons verzocht heeft om de contributie niet in grote sprongen maar regelmatig
in kleinere sprongen aan te passen min of meer in lijn met de inflateur
ontwikkeling, de prijsontwikkeling. Dat verzoek heeft tot gevolg gehad dat '
we om de twee jaar de contributie zouden moeten aanpassen. Dat zou natuurlijk in theorie ook_elk jaar kunnen gebeuren, ware het echter niet dat je
dan met percentages achter de komma gaat werken en vreselijk onregelmatige
contributiebedragen krijgt, dus gevolg gevend aan dat verzoek zou de
contributie elke twee jaar verhoogd moeten kunnen worden. Het is natuurlijk echter zo dat toch bij het hoofdbestuur een grote aarzeling bestaat
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over contributieverhogingen. De VVD is natuurlijk een partij geworden
met een hele brede steun in de ..nederlandse bevolking en we moeten dus

•

daarmee des te voorzichtiger zijn met verhogingen gezien de toch sterke
kostenstijgingen die op de meeste mensen afkomen en ook de dalende netto
inkomens. Wij vragen u die machtiging, wij willen u niet meer dan een
machtiging vragen om te zien in de loop van het jaar hoe de ontwikkelingen
zullen zijn met het ledental, een heel belangrijk punt in financieel
opzicht. Hoe de ontwikkelingen zullen zijn met de vragen die er uit de
partij komen naar het hoofdbestuur van te organiseren aktiviteiten die
toch ook altijd geld zullen gaan kosten. Enfin deze hele ontwikkeling
afwachten. Kijken wat er komt om in de loop van het jaar eventueel de
contributie te kunnen verhogen. En zoals ik dat ook gezegd heb in de
toelichting, wij zullen dat niet anders doen dan indien daar de absolute noodzaak voor zou bestaan. Het is helaas zo of helaas het is zo
dat we maar twee ledenvergaderingen per jaar houden, dus dan kan er
niet adequaat worden gereageerd op de contributie, noodzaak van contributieverhoging. Vandaar dat wij vragen om deze machtiging aan het hoofdbestuur te geven.
Dank u wel. Er zijn een aantal amendementen en moties ingedien over dit
voorstel. De afdelingen Renkum en Weert, Houten en Drunen willen in grote
lijnen de contributie niet verhogen, de afdeling Papendrecht wil dat alleen als het echt heel erg nodig is en wil dat het dan wordt voorgelegd
aan een algemene vergadering. En de afdeling Almere wil bij wijziging van
-~

de contributie ook het genieten van een sociale uitkering toevoegen aan
het rijtje dat in artikel 64.2 van het huishoudelijk reglement staat. Ik
denk dat het punt van Almere apart behandeld kan worden. Ik stel u voor
te beraadslagen over de moties van Renkum, Weert, Houten, Drunen waarbij
u dan eventueel ook meteen de motie van Papendrecht voorleggen aan een
volgende algemene vergadering in de bespreking kunt meenemen. Wie van
U het woord. Mijnheer Bakker.
Dank U wel voorzitter. Vooropgesteld afdeling Haarlem wil zeker het
bestuur die machtiging verlenen om eventueel dan wanneer het nodig is
om die verhoging in te stellen. Ik wou er wel een kanttekening bij maken
en daarbij refereer ik aan een opmerking die ik twee jaar geleden heb
gemaakt in den Haag waarin ik heb gepleit om duidelijker aan de leden
te kunnen kenbaar maken c.q. adspirant leden dat een termijn betaling aan
de mogelijkheden kan behoren. Met andere woorden niet in een keer per jaar
het bedrag over te maken, maar in een aantal deelbedragen.
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Ik verwijs daarbij naar het laatste jaarboek, ik heb het zeer recent
mogen ontvangen en daar staat een opmerking in dat op moment dat er
minder betaald wordt de eventuele verschillen voor rekening van de
afdeling zullen komen. Dat zal in eerste instantie het geval zijn,
naderhand kan dat wel weer verrekend zijn. Alleen de wijze waarop dat·
dan plaats vindt is wat minder duidelijk.

Te~;ijl

het reglement op zich

deze termijnbetaling wel mogelijk maakt. Ik verzoek u daar toch wel wat
aandacht aan te willen besteden en dat ook in die zin wat duidelijker
aan de afdelingen kenbaar te willen maken.
Mijnheer de Monchy.
Ja het punt van de termijnbetalingen is nog helemaal niet ter sprake
geweest ook in het hoofdbestuur ook in het daqelijks bestuur. Het is
natuurlijk een geweldige complicatie zou het geven op het gebied van
I

de computeradministratie. Je krijgt een geweldige portiverhoging.
Termijnbetaling zouden natuurlijk eventueel mogelijk kunnen zijn indien
men bereid is een incasso af te geven aan de postcheque en girodienst
waardoor dus deze geweldige kosten voor computer voor porti en dergelijke
vermeden zouden kunnen worden. Ik wil u eigenlijk wel een toezegging
doen dat we dit wel zullen willen bekijken. De complicaties zijn echter
toch wel erg groot daarvan.
~

Steiner-Wageningen.
Ik zou graag de

vergaderin~

in overweging willen geven dat als wij

vijf gulden of bepaalde categoriën twee vijftig verhogen dat dat misschien
pakweg bij 100.000 lederi een 400.000 gulden opbrengt. Als een procent van
de mensen opzegt en dat is niet onwaarschijnlijk zijn er duizend zullen
we een veertigduizend gulden missen. Dan hebben we 360.000 gulden over
over vier jaar ruim 1,2 miljoen. Met de tientjesaktie die echt geen leden
kosten. Iedereen die wil die kan betalen en we hebben het succes gezien.
1,2 miljoen meen ik dat er is binnengekomen meen ik de laatste keer en
ik wil eigenlijk de vergadering in overweging geven om het dan liever in
die richting te zoeken dan maar eens een keer extra een tientjesaktie
of iets dergelijks dus een beroep doen op de leden die dat willen opdat
wij in ieder geval geen leden verliezen. Het is niet alleen het geld,
maar het is ook het psychologische feit dat de VVD een van de relatief
de meeste ledeh in Nederland heeft en ik geloof dat vle dat moeten
houden. Dank U.
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Dank u zeer. Ik onderschrijf uw gevoelens van toch een zekere angst of
in elk geval dat je ongelooflijk voorzichtig moet zijn met contributieverhogingen t.a.v. het ledenverlies. Ik dacht dat in deze beperkte mate
waarin de VVD het de afgelopen jaren haar contributieverhoging heeft dat
nog niet direkt het geval is. Eet zijn zeer beperkte, zeer kleine verhogingen. T.a.v. de financiele aktie die u net noemt zoals u misschien
gezien heeft in het financieel verslag staat het ook zal er sowieso een
financiele aktie die jaar gehouden worden, ook in komende jaren. En dat
houdt daarmee verband dat wij een contributiesysteem kennen dat niet
verplicht naar draagkracht is zoals andere grote partijen dat wel hebben.
De partij van de Arbeid, CDA hebben dat alle twee, maar een systeem
hebben dat iedereen naar vrijwillige keuze naar zijn eigen inzicht
naar draagkracht aan de partij kan bijdragen. En dat systeem dacht ik een
erg liberaal systeem is dat we ook zullen moeten handhaven. Dus het is
niet zozeer van of-of maar dan en-en. Maar de financiele aktie is natuurlijk een veel belangrijker bestanddeel dan deze beperkte contributieverhoging.
En te Uwer geruststelling de tientjesaktie of de financiele aktie die
komt er toch ook.
Het is ook niet zo dat ik er op tegen ben, we moeten natuurlijk geld
hebben, maar ik ben zo bang dat dit leden gaat kosten, dat is het enige.
Verder heb ik geen bezwaar.
Het blijft een voortdurende afweging. Ik dacht in deze beperkte mate waarop
we dat eventueel, ik wil u duidelijk stellen het is helemaal niet zeker
dat de contributieverhoging zal doorgaan. Ik dacht dat het mee zal vallen.
Bij de vorige beperkte verhoging is dat ook erg meegevallen.
Afdeling Apeldoorn voorzitter. De afdeling Apeldoorn is van mening dat
een contributieverhoging in deze tijd waarin gesproken wordt van versobering en bezuiniging niet haalbaar is. Wanneer u spreekt over een
vrijwillige bijdrage is dat een heel ander ingangspunt. Wij willen u dan
ook voorstellen deze contributieverhoging en zelfs de machtiging niet te
verlenen. Wij menen dat het ledenverlies hierdoor zal toenemen. Haar niet
alleen dat het is in strijd met het punt waarvan wij zeggen versoberen,
bezuinigen. En ik weet dat we een uitstekende penningmeester hebben en
ik hoef u niet te leren hoe u moet bezuinigen, maar gisterenavond heeft
men duidelijk gezegd geen verhoging. Dank u.
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Iemand anders van U nog.
Ja voorzitter heel kort nog namens de afdeling Renkum. Wij

Z~Jn

een grote

afdeling het 6,5honderd leden en wij hebben inderdaad de laatste maanden
met name toch meer dan normaal opzeggingen gehad om financiele redenen.
Wij krijgen dan een afmelding en dan gaat het bestuur aan de slag om die
mensen proberen te behouden. Dat lukt in een aantal gevallen inderdaad.
Ikzelf heb twee weken gelden een drietal opzeggingen weten terug te
draaien met behoud dan van een tien of vijftien gulden contributie of
vijfentwintig gulden daar was ook een geval bij, waarmee ik namens de
afdeling Renkum wil zeggen dat wij in die grote afdelingen de dwarsdoorsnede van de nederlandse leden dat afvallen al een beetje zien. En
wij zijn niet alleen bang wij zijn tamelijk zeker dat dat door die
contributieverhoging in de hand zal worden gewerkt. Wij willen dat dus
niet en bovendien zien wij dan ook nog het verschijnsel dat zelfs al treffen wij een regeling de afdeling dat gelacht moet betalen. Op zich ook
iets wat wij een onbevredigende gang van zaken vinden. En een derde
punt zou ik willen zeggen is dat als wij een machtiging geven, we zien
dat in het bedrijfsleven helaas ook. Als die deur eenmaal op een kier
staat dan zien we daar een secretaresse erbij komen en daar nog een
halve kracht en voor je,het weet is die verhoging gewoon noodzakelijk
omdat men een beetje anticipieert op die mogelijkheid. Wij zijn er dus
echt tegen. Dat wilde ik u namens de grote afdeling Renkum zeggen.
Afdeling Capelle a.d. IJssel.
Voorzitter we praten in wezen over een vrij geringe verhoging van de
contributie. Tcoh ben ik het eens met de woorden van de heer Monchy die
zegt we moeten daar erg voorzichtig mee zijn. En hij heeft ook in zijn
betoog aangehaald dat wij een partij zijn met·een vrij brede samenstelling
en als we dus naar de afgelopen verkiezingen kijken dan zien we ook
dat wij een groot.aantal stemmers hebben en ik denk dat we daar terecht
trots op mogen zijn uit de inkomensgroepen die op modaal of daar beneden
liggen. We mogen daar terecht trots op zijn,

~aar

dat heeft automatisch

konsekwenties. Het is zo dat wij toch als doel hebben om onze partij zo
groot mogelijk te laten zijn en dat houdt ook in dat we zoveel mogelijk
betalende leden willen hebben. Door juist in deze tijd te komen met een
contributieverhoging of een mogelijke contributieverhoging maar dat mogelijk
wil ik toch wel tussen aanhalingstekens zetten in dit kader zullen we in
ieder geval zeker een heleboel potentiele leden ervan weerhouden om lid te
worden.
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Terwijl we bovendien en ik sluit me daarbij aan bij Renkum ook zien dat
we een terugval in leden krijgen die juist om financiele redenen

afze~gen.

Toch blijf ik zeggen het is een vrij geringe verhoging indien die noodzakelijk is zouden wij daar ook als afdeling ook best voor willen stemmen.
Zij het dat ik aan u vraag om een toezegging in die zin dat bekeken zal
worden of er een toch wat gedifferentieerd tarief mogelijk zou zijn voor
bepaalde categoriën. Ik sluit daarbij een beetje aan bij Almere die daar
een aantal van noemt. En ·tegelijkertijd om een regeling te treffen in die
zin dat het financiele deficiet niet volledig ten laste van de afdelingen
komen. Want ook die kunnen dat niet dragen.
Mijnheer de Baze- Winkelman.
Ja voorzitter de afdeling den Haag steunt het voorstel van het hoofdbestuur- Het is een goed voorstel lijkt ons. Het is nou eenmaal zo dat als
je een verantwoord financieel beleid wil voeren een zeker evenwicht moet
hebben tussen de vaste contributieinkomsten en de tientjesaktie. Die verhouding mag niet al te scheef komen te liggen. Anderzijds en dat is al
hier meer in deze vergadering uitgesproken kunnen wij toch het vertrouwen
in het hoofdbestuur hebben dat alleen dan in zeer noodzakelijke omstandigheden tot het voorstel contributieverhoging zal worden besloten. De
afdeling den Haag heeft dat vertrouwen in het hoofdbestuur dat dat alleen
in noodgevallen zal gebeuren.
~-

Niemand van U meer in eerste instantie. Dan is nu het woord aan de
penningmeester.
In de eerste plaats wou ik even nog terugkeren op hetgeen den Haag
heeft gezegd. Het is namelijk inderdaad zo wat we hier vragen is een
machtiging aan het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur wordt toch zorgvuldig
samengesteld. De afwegingen bij het hoofdbestuur zijn steeds gegrond
op een groot aantal gegevens. Het is je kunt ervan verzekerd zijn dat er
zeer zorgvuldig bestuurd wordt. En dat het hoofdbestuur niet tot de contributieverhoging zal overgaan dan het inderdaad heel duidelijk gebleken
is dat de noodzaak daartoe absoluut aanwezig is om de partij die dingen
te kunnen laten doen waarvan wij alle willen dat ze gedaan worden.
Twee van de vorige sprekers hebben gewezen op de punten van de mogelijkheden van een verlaging van diegene die echt niet in staat zijn de hoge
contributie te betalen. Er zijn dus twee artikelen in het huishoudel~jk
reglement die dat nagelijk maken. Het eerste artikel het nummer weet ik
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niet precies, maar de algemeen secretaris zal dat zo dadelijk ongetwijfeld
zo kunnen zeggen. Het eerste artikel is een artikel waarin de afdeling
zelf een betreffend lid een lagere contributie kan laten betalen omdat
de afdeling van mening is dat dat inderdaad dieg.ene de hoge contributie
niet kan betalen. Het tweede artikel en dat wordt er is een voorstel tot ui1
breiding van het artikel, een voorstel van de afdeling Almeren. Het tweede
artikel is een artikel waarin het betreffende lid met een briefje aan de
algemeen secretaris kan vragen in een bijzondere contributiecategorie
geplaatst te worden nameli~k de contributiecategorie voor de 65jarigen
en de leeftijd daarboven. Ik kan u de verzekering geven dat de algemene
secretaris dit artikel in zeer ruime mate zal interpreteren. De afdeling
Almer~

geeft al een veel ruimere interpretatie aan indien die wijziging

straks

wo~dt

aangenomen en daarnaast kan ik u absoluut de toezegging doen

dat de algemeen secretaris de voorkomende gevallen dit artikel ruim zal
interpreteren zodat ook die mensen die inderdaad· in financiele moeilijkhedeJ
zijn waarvoor de contributie toch een te hoog bedrag is ook lid kunnen
blijven van onze partij_volledig en volwaardig lid. Er is nog genoemd
over het punt van de afdeling betaalt. Het ledenverlies. Ik dacht
dat dat een punt is, ik heb daarnet al een andere spreker daarover beantwool
ik dacht dat dat een punt was wat met deze beperkte verhoging eigenlijk
nog wel mee zal vallen. Het blijft voor mij en voor het hele hoofdbestuur
een voortdurende afweging bij contributieverhogingen, zullen we veel leden
verliezen zullen we niet veel leden verliezen. Ik dacht indien hèt noodzakelijk zou zijn deze contributieverhoging in te voeren in deze beperkte
mate dat het- ledenverlies verschrikkelijk zal meevallen. Er is ook nog
even gesproken dat het woord de mogelijke contributieverhoging, mogelijk
tussen aanhalingstekens, het woord mogelijk moet inderdaad niet tussen
aanhalingstekens staan. Ik kan u dat verzekeren dat het toch absoluut
niet zeker is dat die. contributieverhoging door het hoofdbestuur zal worden
ingevoerd. En dat daadwerkelijk alleen in die gevallen en zo'n geval
zal zijn dat daar absoluut de noodzaak voor bestaat voor een goede financiele basis van de partij waarin ik ook natuurlijk betrek de afdelingen en
de kamercentrales.
Iemand van u nog in tweede instantie. Niet, dan stel ik voor te gaan
stemmen over de moties van Renkum, Weert, Houten en Drunen. Ik zou graag
de gele kaarten voor de motie van de afdeling Renkum willen zien.
Geel tegen. Blauw voor, tegen. Groen voor, tegen. Dan krijgen we de motie
van de afdeling Weert. Geel voor, tegen. Blauw voor, tegen. Groen voor~
tegen. Dan krijgen we motie van de afdeling Houten.
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Geel voor, tegen. Blauw voor, tegen. Groen voor, tegen.
Tenslotte het amendement van de afdeling Drunen. Geel voor, tegen.
Blauw voor, tegen. Groen voor, tegen. Dank u wel. Zijn allen verworpen.
Dan zijn we bij de motie van de afdeling Papen-drecht, daar vindt men
dat eerst een algemene vergadering moet oordelen over de noodzaak van
een contributieverhoging en het hoofdbestuur heeft geargumenteerd zoals
u ziet waarom dat ondoenlijk is. Is er iemand van u die daarover het
woord wil voeren. Dan zou ik tot

ste~ming

willen overgaan. Geel voor, tegen.

Blauw voor, tegen. Groen voor, tegen. Ook Papendrecht is verworpen.
Dan zijn we bij het amendement van de afdeling Almere. Dat vindt het
~"1

hoofdbestuur een uitstekend idee en dat zouden we willen overnemen.
Ik ga over tot de stemming.
Meijeraan.
Ik zou daar graag iets over zeggen voorzitter. Op een amendement kun
je geen amendement meer indienen, maar Almere vraagt om het voor te leggen
aan de volgende jaarlijkse algemene vergadering dat verzoek is dus niet
te wijzigen. l·'laar ik heb het idee dat Almere noch het hoofdbestuur er
bezwaar tegen zou hoeven te hebben om al is het dan geen reglementaire
vergadering in die zin dat de reglementen worden behandeld om het voor te
leggen aan de vergadering in december van dit jaar. Want als dat gebeurt
dan kan het ook voor 84 al van kracht zijn officieel. En ik zou u dus
het verzoek zo laat als het is aan het hoofdbestuur in overweging willen
geven om er bij voorbaat aan te gaan voldoen.
Ik vind het een uitstekend idee, dan kunnen we inmiddels zo brutaal
zijn om het bij de contributieverzending e.d. in december alvast te gaan
doen.
Dat is uw verantwoording om vooruit te lopen op een besluit.
Ja maar dat kan ik dan nu even checken aan de stemming, \rlant als u er
alle~

•

al erg voor bent voor het amendement van Almere dan kunnen we dat

alvast proberen. Wie is voor het amendement van de afdeling Almere geel,
tegen. Blauw voor, tegen; Groen voor, tegen. Dank u wel dan is Almere
aangenomen en mijnheer Ueijeraan wordt zeer bedankt voor zijn suggestie.
Dan zijn we bij het agendapunt 7. Dat zijn de voorstellen van afdelingen
en centrales. Er zijn een aantal voorstellen waarvan het mij voorkomt
dat we die wellicht beter bij een ander agendapunt zouden kunnen
behandelen, maar dat gebeurt vanzelfsprekend niet zonder de instemming

Band

1

Blad

12

van de betrokken afdeling. De afdeling Doetinchem·stelt iets voor wat
betrekking heeft op het technisch advies. Wijziging van het artikel 6.3
van het reglement op de kandidaatstelling voor tweede kamer. Zoals
u weet hebben we later op de agenda een behandeling van dat onderwerp
omdat een commissie rapporteert aan de algemene vergadering. En ik
dank dat we het beste bij dat agendapunt 12 dit voorstel van Doetinchem
zouden kunnen behandelen. Heeft iemand van U daar bezwaar tegen. Niet.
Dan gaat dat naar agendapunt 12 en de voorzitter van dat moment de heer
den Ouden wil daar wel rekening mee houden. Eetzelfde geldt voor het
voorstel van de afdeling Arcen en Velden/Bergen. Ook niemand van u daar
bezwaar tegen. En het geldt ook voor het voorstel van de afdeling
Domburg. Ook bij agendapunt 12. En dan vanzelfsprekend de moties van de
afdeling Zoetermeer die betrekking hebben op de eerder genoemde voorstellen wordt dan ook behandeld bij het agendapunt 12.Dan zijn we
opeens bij het voorstel van de ondercentrale Leiden. Het betrekking tot
het jongerenbeleid. Zoals u weet heeft het hoofdbestuur het voornemen
om bij het agendapunt beleid hoofdbestuur het jongerenbeleid onderwerp
van bespreking te laten zijn. Daartoe heeft al in vrijheid en democratie
een aanzet gestaan. Ik denk dat het verstandig is om nu dit voorstel
van Leiden ook dan aan de orde te stellen. Hebt u daar geen bezwaar tegen
vanuit Leiden. Dank u wel. Hetzelfde geldt dan voor de motie van de
afdeling Leusden en de motie van de afdeling Hoogezand/SappernE==,er.
Dan zijn we bij 7e dat is het voorstel van de ondercentrale Leiden met
/~

betrekking tot de minderheden. Het kiesrecht bij de volgende gerneenteraadsverkiezingen. Is er iemand van de ondercentrale Leiden die een toelichting
wil geven. Het woord is aan de heer Haafkens.
Mijnheer de voorzitter binnen de vergadering van de ondercentrale Leiden
is aan de orde gekomen dat men al aan ziet komen dat bij de gemeenteraadsverkiezingen zoals eigenlijk al in de toelichting staat een mogelijk is
dat een aantal afdelingen en gemeente te rnaken krijgen met groepen mensen
uit het buitenland die nog niet een nederlandse nationaliteit hebben die
toch al sternrecht hebben en die misschien ook de nederlandse taal nog
niet geheel machtig zijn. En het is gewoon een praktisch punt hier dat wij
dus gevraagd hebben aan het hoofdbestuur om een aantal initiatieven te
nemen om ondersteunend te kunnen werken voor die afdelingen die in die tijd
ook die groepen kiezers· moeten benaderen. Wij zijn een tikkeltje teleur··
gesteld over het advies van het hoofdbestuur die zeggen nou dan moeten
ze maar lid worden of iets dergelijks, maar dat is natuurlijk het punt
niet.
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Het gaat er om dat er natuurlijk een aantal mensen moeten hebben die
een aantal talen als Italiaans, Spaans, Turks e.d. spreken. Die eventueel die afdelingen die daar echt specifiek mee te maken krijgen kunnen
behulpzaam zijn bij het maken van speciale pamfletten e.d. Dit is
eigenlijk het voorstel en wij hopen dat het hoofdbestuur op korte·
termijn wil nadenken om· toch een groep in te stellen die dus met de
kennis die wij misschien·in onze partij hebben daar dus wat aandacht
aan

w~l

besteden.

Ik vind het een voortreffelijk idee, want wat·er verder ook gebeurt bij
andere moties en voorstellen van afdelingen. Mensen die niet de nederlandse nationaliteit hebben zullen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen meedoen en ze zijn dus een faktor van betekenis. Zij hebben
invloed op de uitslag van de stemmen. We hebben dat in het hoofdbestuur onderkend al enige tijd geleden en mevrouw van Raalte is degene
die in het dagelijks bestuur in haar portefeuille heeft gekregen de
voorbereiding voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, maar vooral
hoe betrekken we ·buitenlanders bij <ie VVDpolitiek, hoe informeren
wij hen daarover.,Het blijkt een tamelijk moeilijk probleem te

zijn~

Dat is ook een van de redenen waarom het nu op de agenda staat,
buitenlanders ook het lidmaatschap

v~n

de VVD toe te kennen. Wij

spreken daar nog over. Ik vind het uitermate positief dat vanuit de
partij hier kennelijk veel aandacht aan wordt besteed en ik zou u
willen vragen om als u ideeën hebt hoe wij de buitenlanders meer
bij het gebeuren kunnen betrekken die. dan vooral bij mevrouw van Raalte
in te leveren zodat we met elkaar kunnen komen tot een zo goed mogelijk
beleid terzake. ·Dus ik stel u het hoofdbestuur vindt dat het voorstel
van de ondercentrale Leiden overgenomen kan worden. En ik zou daarover.
Ronteltap - Amsterdam.
Amsterdam·vindt dat 0ok·voorzitter dat·dat voorstel van de ondercentrale
Leiden overgenomen kan worden. Ook erg blij te horen dat u al iemand
in uw dagelijks bestuur heeft aángewezen>speciaal belast dan ook met
het bevorderen dat. de buitenlanders zich bij de VVD zuilen aansluiten
en op de VVD zullen stemme.n ,. maar wij ·hebben toch als afdeling
Amsterdam veel te maken met de buitenlanders. Het is ook van veel
betekenis wat zoveel mogelijk van deze mensen op de VVD zullen ·stemmen
en lid zullen worden van de VVD toch het gevoel dat juist omdat het
niet gemakkelijk zal zijn dat u daar een wat ruimeren organisatievorm
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aan zou moeten geven dan alleen iemand uit het hoofdbestuur daarmee
belasten en die de ideeën

daarvoo~

verzamelt. We geven u in over-

weging om daar een groep voor te vormen waar nu van het begin af aan
al een Turk, Marokkaan, Surinamer bij inneemt.
Zij moeten dan wel lid zijn van· de VVD en dat kon tot vandaag niet.·
Het is zo mevrouw van Raalte heeft een dergelijke aanpak in voorbereiding daar wordt overleg mee gevoerd met enkele lieden in de partij
waarvan we denken dat z-ij óp de hoogte zijn met wat leeft. Op dit
moment zijn-we nog niet zover dat we. u daarover concrete voorstellen
kunnen

~oemen.

Bakker.
Voorzitter als u ingaat op de suggestie van Amsterdam zou ik dan er ook
voor willen pleiten om groepen zoals Engelsen, Noren enz. daar ook
bij te willen betrekken. Ik zou het een beetje exclusief vinden wanneer

spec~fieke

groepen alleen maar erbij betrokken zijn.

Maar dat wordt dan wat· -lastig want. ik denk dat er in Nederland wel
honderd versc.hillende nationaliteiten zijn. En een ·commissie van

100.
Komt overeen met mijn voorstel voorzitter. Ook langs de grens wonen
-~

veel Duitsers. We moeten

niet~all~en·

aan·morakkanen, Turken enz. denken.

Het is zeer,veelzijdig.
Van de Vorm-Dord:r:.echt.
Het is mij inmiddels gebleken dat. tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen bij de buitenlanders al redelijk wat belangstelling is
voor onze partij dus laten we daar zo snel mogelijk op inspringen.
Ja u kunt ervan overtuigd zijn, wij gaan op korte termijn daar aart
werken. Er zijn een d_rietal moties, twee moties en een amendement
op het voorstel van de ondercentrale Leiden. ·Een van de afdeling
Maartensdijk, een van de kamercentrale Leiden en een amendement
van de afdeling-Geldrop. De motie·van de kamercentrale Leiden
die kan makkelijk worden ·overgenomen. Maar daar wordt in den Haag ·
om dat wijdse woord maar even te gebruiken zeer hard aan gewerkt.
En het is een, het loopt dus het is nauwelijks noodzakelijk dat
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we daar als VVD nog een uitspraak over.doen. Maar als de kamercentrale Leiden dat graag wil dan is dat natuurlijk niet erg. Of
hebt u een speciale reden om deze motie passief.
Meijeraan.
Voorzitter ik weet niet precies wat Leiden ermee bedoelt, maar als ze
spreken over Nederlanders voor langere tijd in het buitenland
verblijvend en u zegt dat is in overeenstemming met het urgentieprogrammè
en er is een wijziging van de kieswet op het ogenblik aanhangig.
Die wij2iging van de kieswet beperkt het uitdrukkelijk tot nederlanders
woonachtig in het buitenland en stelt in de memorie van toelichting
met zoveel woorden dat de regering niet toe is aan nederlanders die
voor enige tijd, hoè lang weet ik niet in het buitenland verblijven.
En als men bedoelt dat het zo goed mogelijk zou moeten worden geregeld
opdat alle nederlanders een makkelijk

st~mrecht

hebben, dan heeft die

motie van de kamercentrale zeker zin om mee te geven aan onze tweede
kamerfr.aktie.
Dat is uitbreiding van datgene wat in het wetsontwerp staat.
Goed het hoofdbestuur adviseert u ook·om deze motie over te nemen.
Niemand van U nog het woord daarover, dan gaan we over tot de
stemming. Gele kaarten voor, tegen. Blauw voor, tegen. Groen voor,
tegen. Leiden is aangenomen. Dan het amendement van de afdeling Geldrop.
Ook daar, dat is eigenlijkhetzelfde als wat al eerder is aangevoerd.
Het hoofdbestuur advïseert u dat over te nemen. Ik denk niet dat' iemand
daar het woqrd nog over wil voeren. Dan kunnen we overgaan tot de
stemming over het amendement over de afdeling Geldrop. Geel voor, tegen.
Blauw voor, tegen. Groen voor, tegen. Het amendement van de afdeling
Geldrop is . aangenomen.- Nu hebt u mij ·de motie van de afdeling Maartensdijk zien overslaan. Dat is met opzet gebeurd. Want het is een zeer
politiek punt en ik denk dat het verstandig is om de voorzitter van
de tweede kamerfraktie hier aanwezig te hebben als wij dat punt behandelen. Maar de heer Nijpels is er nogniet. Wat doen we nu.
Ik stel u voor deze motie nu niet te behandelen, maar de behandeling uit
te stellen totdat de heer Nijpels aanwezig is: Dat kan dan op een moment
tussen de voorstellen van het hoofdbestuur en het agendapunt 9, waarbij
ongetwijfeld daarvoor gelegenheid is. Stemt u daarmee in of wilt u
deze motie nu behandelen. uitstel vindt·u goed, fijn dank u wel.
Dan zijn we bij het voorstel van de afdeling Bergen op Zoom. Het
bepalen van een duidelijk standpunt door de VVD tav het te voeren drug-
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beleid. Is er iemand van Bergen op Z<Dom die dat voorstel wil toelichten.
Voorzitter ik denk dat de toelichting erg duidelijk is. Wij missen
·eigenlijk een duidelijk beleid vooral m.b.t. het soft drugs-beleid en
wij denken dat dat juist voor lagere overheidsorganen erg belangrijk"
is dat er· op gestudeerd wordt en dat daar een uitspraak komt van wat
de richtl.ijnen zijn die de partij ,daarvodr zal kunnen geven.
Dank u wel.
Het is zo dat zoals u bij het advies van· het hoofdbestuur ziet staan
er door de Teldersstichting een rapport is uitgebracht over het drugsbeleid dat tendeert dan wel meer naar het. hard drugbeleid, maar ook
het soft drugbeleid kan bij de behandeling van dat rapport in de
partij aan de orde komen. We kunnen dat wat verbreden. Daartegen
bestaat gee.n bezwaar. Vindt u dat de behandeling van het rapport van
de Teldersstichting voldoende tegemoet komt.aan het voorstel van de
afdeling Bergen op Zoom. Fijn dank u wel. Dan kunnen we het daarmee
denk ik van de agenda afvoeren. Ja dank u wel. Dan zijn we bij het
agendapunt 9 voorstellen van het hoofdbestuur.
Voorzitter een punt van orde graag. Mevrouw de Leve.
Voorzitter u heeft in uw aankondiging bij de voorstellen van het hoofd-~

bestuur de aanvangstijd van twee.uur aangegeven. Dat is het nog lang
niet voorzitter en ik kan mij

hee~

go~d

voorstellen dat er vele mensen

zijn die daarop hebben gerekend, A. in verband met het-indienen van
amendement.en die misschien meer belang hechten om hier te zijn bij de
behandeling van die voorstellen. Ik maak er dus groot bezwaar tegen
dat u nu gezien uw.· eigen aankondiging begint met de voorstellen die
voor twee. uur op de agenda zijn gezet.
Ja u hebt niet helemaà.l. ongelijk.
Mijnheer Houterman.•
Ik ben het hier niet mee eens, Alle kamercentrales zijn vertegenwoordigd
en ik denk dat het belangrijk is om op een aantal standpunten de mening
van de kamercentrale te vernemen. En dat we hier niet zozeer bij elkaar
zijn om a titre personnel bepaalde dingen naar voren te brengen. Dus ik
zou u willen voorstellen om de vergadering voort te zetten anders
zijn we drie uur kwijt.
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Ja maar het is zo dat dit niet een vergadering is van kamercentrales
van de VVD, maar een algemene vergadering waar leden het recht hebben
om te spreken.
l·1evrouw de Leve •
Voorzitter misschien kan ik u uit de problemen redden door voor te stell~
om dan misschien toch de doorgeschoven punten nu maar wel te behandelen.
Ja daar kijk ik ook net naar, maar dat heeft zo duidelijk betrekking
op .
We kunnen de voorstellen vàn·de afdeling Arcen en Velde/Bergen,
Domburg en Zoetermeer kunnen we behandelen, want het rapport van de
commissieheeft alleen betrekking op de kandidaatstelling van de tweede
kamer en deze voorstellen hebben betrekking op het reglement op de kandidaatstelling.voor leden van gemeentèraden. Ik kan ook nog wat tijd
winnen door u de uitslag van de stemming over de kasqommissie mede
te delen. Het is zo dat er zijn 914 stemmen uitgebracht. Er is geen
blanco stem. Er zijn acht ongeldige stemmen. De heer Beuwens heeft 894
stemmen gekregen. Mijnheet Etty 906, mijnheer Fortuin 904 en mijnheer
van Keulen 14.
Daarmee zijn de ·heren Bouwens, Etty en Fortuin ~noemd in de kascommissie.
Dan zijn we bij

he~

voorstel van de afdeling Arcen en Velde/Bergen.

Is er iemand uit die afdeling die het voorstel wil toelichten.

-Voorzitte~~

Iemand uit die afdeling,•. Dan · i·s het woord aan de heer den Ouden.

J

ik heb er ,niet zo gek .veel .. aan toe te voegen. U hebt kunnen

zien in het.advies vari

h~t·

hoofdbestuur die acht het zinvol eerst de

adviezen terzake van de commis-sie ~andidaatstelling af te wachten al-

.

.

vorens .totbesluitvorming over te .gaan. Wij zijn intensief·bezig. U
hebt vandaag de stukken van ons voor de tweede kamer voor u liggen.
Wij zijn nu druk bezig om ons voor te bereiden met de stukken voor
de eerste kamer. Daarna volgen provinciale staten en gemeenteraadsverkiezingen van de kandidaatstellingen daa·rvoor, Ik denk dat het
verstandig is dan ook te vragen, maar ik.zie· een van onze commissieleden die daar wellicht anders over denkt .. Maar om te vragen om dit
stuk dan mee te nemen straks bij de behandeling in onze commissie.
Maar de heer Heinen Makreel.
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Ja de heer Heinen Makreel.
Ik heb bepaald geen bezwaar tegen de wijze waarop de heer den Ouden
voorstelt om dit voorstel nog verder bïj de werkzaamheden te betrekken
maar ik geloof toch dat het nuttig is voorzitter om er op te wijzen
dat er in het voorstel van de afdeling Arcen en Velden een groot
misvatting zit waar wordt gesproken over het verheffen tot modelreglement van het reglement op de kandidaatstelling voor de gemeenteraad.
Wat de suggestie· bevat dat het op dit moment een volstrekt vrijblijvend papier is. En dat. is het natuurlijk niet. Iedere afdeling in de
VVD is op dit moment volstrekt gebonden om zich aan het reglement te
houden en dat lijkt me nuttig om dat toch wel even duidelijk te zetten.
Dank u wel.
Mevrouw Delvos-Zoetermeer.
Gezien het antwoord van de heer den Ouden lijkt het me juister om
nu even te spreken over de motie van Z0etermeer waarin wij gesteld
hebben is het niet zinnig om nu we die moties, die voorstellen hier
hebben daar de gevoelens van de vergadering over te peilen. Wat vinden
we van die moties. En die gevoelens mee te geven

~an

de commissie en

die kan het dan interpreteren. Die heeft dan in ieder geval een hoeveel-~

heid knowhow. Die weetwat de algemene vergadering erover op dit moment
denkt.
Dat is ook de bedoeling, maar daarom wisselen we eerst even van gedachte
over de inhoud-van dit voorstel.
Ja maar de heer den Ouden zei gewoon helemaal nog maar niks over zeggen
want we moeten ons er nog over buigen. Ik ·denk dat het wel juist·is
om op dit moment er een ui t·spraak over te doen.
Dat doen we in elk geval. Wil nog iemand iets zeggen over het voorstel
van deze afdeling.
Meijeraan.
A titre persennel voorzitter. Ik zal het graag straks in de commissie
zien wat de vergadering voor opinie gevorma heeft vanmorgen. Maar ik
dacht dat het goed was voor die opinie gevormd ~d om op een paar
punten te wijzen.
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Dat is namelijk dat denk ik en voor de afdelingen en voor het hoofdbestuur die ze zou moeten keuren een onbegonnen meraboir zou worden
als elke afdeling een eigen reglement gemeenteraad zou mogen vaststellen met alle nuances die erin zouden kunnen zitten. Ook reglementair wat ongelukkig uitgedrukte nuances misschien waar je dan maar
mee moet zien te leven. En voor algemeen secretariaat en hoofdbestuur
een belasting om dat na te kijken of het wel klopt. Ik zou me in kunnen
denken, ik zeg nogmaals neel nadrukkelijk in kunnen denken dat er een
reglement wordt vastgesteld op de gemeenteraadskandidaatstelling waarbij
op bepaalde punten een alternatief in uitdrukkelijk vastgestelde bewoordingen mogelijk zou kunnen worden. Zodàt een afdeling het recht zou
hebben om twee jaar tevoren lijkt me een goede suggestie van degene die
de amendementen hebben ingediend dat de afdeling twee jaar tevoren
zou kunnen besluiten om een bepaald onderdeel op die manier te doen.
Ik denk dan met name aan de aanwezigheid bij de kandidaatstellingsvergadering waar de algemene vergadering in Venlo al heeft gezegd, wij
zullen u in 84 een aantal mogelijkheden voorleggen zoals dat in 77
geloof ik ook is gebeurd en dan hoef je er misschien niet een uit te
kiezen, maar dan kun je er twee uit kiezen. En dan kom je waarschijnlijk
verder dan met de wat heel erg makkelijk gedachte maar moeilijk uitvoerbare voorstel van deze afdelingen die zeggen nou zoek het zelf maar
uit in de gemeente en dan moet dat zo maar gelden. Daar denk ik dat
nog minder van terecht komt dan van naleving van het huidige reglement
in sommige afdelingen.
Derks.
Voorzitter ik zie met u niemand van de afdeling Arcen Velde/Bergen en
kame~centralevoorzitter

u staat mij daarom denk ik wel toe als

erop

te wijzen dat de intentie van dit voorstel hierin.ligt en de oorzaak
van het voorstel ligt in het.probleem van de·kleine afdeling bij die
kandidaatstelling. De heer van de Bossche zou kunnen beamen dat het·
juist die afdeling Arcen Velde/Bergen is geweest waar terzake problemen
zijn ontstaan omdat daar ging het in feite om de k~ndidaatstelling van
bestuursleden aan de'orde was, En ·omdat het dan zo'n kleine afdeling
is kom je ;vaak in·de nummerieke problemen té zitten van vergaderingen

.•

die gewoon niet door kunnen gaan omdat er mensen niet kunnen en mogen
ijn. En ik denk .dat het

.alleen~maar

goed i.s om 'die suggestie, om dit

probleem meè te nemen in het beraad voor de commissie. En ik heb de
indruk dat als u bereid bent dat te doen en ik denk dat de heer den
Ouden daartoe bereid is hij heeft dat al uitgesproken dat voldaan is
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aan de hartewe.ns van die afdeling.
Ja als ik het zo mag uitleggen dat de inhoud van Arcen/Velde nu niet bepaald datgene is·wat precies zou moeten gebeuren, maar dat de onderliggende, teneur wel degelijk

belangri~k

is voor kleine afdelingen

gaat de èqrnrnissie met dat element en verdere beraadslagingen aan het
werk. Dat.betekent dat de-inhoud van ArcenVelde door deze algemene
vergaderfng.
niet criderschreven behoeft te worden als de commissie
I
maar zegt dat met.de .gedachte verder wordt gewerkt. Dat is toch
prachtig. Dat betekent dat we nu.Arcen Velde· aan-de orde kunnen stellen
zoals Zoet·ermeer dat heeft gevraagd. Een peiling of u het met die harde
inhoud eens bent. Als u het er niet mee eens bent dan zegt de commissie
toch toe met de onderlinge gedachte rekening te houden.
Dat is natuurLijk uitgesloten dat

iede~e

afdelin~.w~er

een eigen regle-

ment gaat maken. Dus dat harde punt van Arcen Velde is om die reden
zou ik dus. als u dat niet wilt moet u· nu A:tèen Velde in de peiling
afstemmen ....Maar -de. comm-issie zegt töe- "dat ze d"e onderliggende gedachte
meeneemt-_.· Dus verstandig is ·om Arcen Velde af te stemmen in uw ·redenering dan.neemt.de commissie het-mee.
Den Ouden.
Wat ik er da,n mee doen moet dat weet ik nog niet. Maar we kijken e·r
naar •
. "'-,

Maar daarop heeft de algemene vergadering controle. Gele kaarten toch
voor Arcen Velde, tegen; ..Q ja ee.rst Zoetermeer aannemen dat is oek
een goeie.· Zoetermeer wilt .. u een peiling houden over Arcen/Velde .en
Domburg ja .Of nee. Geel voor, tegen:

Er.is nog·iemand die het woord

wil voeren,,
Ik had begrepen dat de afdeling Domburg nog even aan het woord mocht.
komen.
Zeker, maar het gaat nu alleen om de peiling.
Domburg heeft een totaal ander voorstel.
Daar gaan we uitgebreid over spreken. Eerstof we een peiling zullen
houden ja of nee. Geel voor, tegen. Blauw voor, tegen. Groen voor, tegen

Band
Blad

2
21.

Zoetermeer is aangenomen. Dan gaan we nu arcen/Velde peilen. Geel
voor ieder zijn eigen reglement, tegen. Blauw voor, tegen. Groen voor

.

tegen. De harde gedachte van Arcen/Velde is verworpen maar de gedachte
wordt meegenomen. Dan zijn we nu bij, de afdeling Domburg. Als u dat
wilt toelichten gaat uw gang.
l-1ijnheer de voo.rzitter, geachte· dames en heren afdeling Domburg heeft
vooral een totaal andere gedachte. Wij willen geen reglement apart
reglement, we willen alleen een aanvulling op het reglement voor
kandidaatstelling. En ik meen dat dat voldoende hierin verwoord staat.
U moet u even verplaatsen in de problemen van een kleine afdeling met
nou pak hem beet 75 leden.
Nou dat is geen kleine afdeling. Er zijn er ook van tien en twaalf. ,
Die hebben het dan nog veel erger.

Maa~

die dan toch een behoorlijke

vertegenwoordiging in de gemeenteraad hebben. Die moeten dan toch
tenminste met een tiental kandidaten komen en stuur je dan die toen
kandidaten de zaak uit over de stemming dan blijven er nog ongeveer
hooguit tien over en die gaan dan stemmen over.de andere twintig.
Ik vind dit zo gauw dan op een gegeven moment de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest dan verschijnen deze mensen in de gemeenteraad
en dan mogen ze wel stemmen over alle zaken, over benoeming van wethouders enz. enz. in persoon aanwezig te .zijn. De intentie van Domburg
is dus gewoon de kandidaten die zo.meteen onze gemeenteraadsleden
worden aanwezig te laten zijn bij deze stemmingen. Dus niet deelnemen
aan de beraadslagingen maar aanwezig laten zijn bij de stemmingen.
Ik kan me feitelijk volkomen achter het advies van het hoofdbestuur
stellen, maar ik wil toch zeer nadrukkelijk hier even dit benadrukken
dat dit een dacht ik voor de kleine afdeling een ontzettend behulpzaam
voorstel is. Dank u wel.
Dank u wel. Het is het bijna

tradition~le

gebeuren, het overleg over

deze zqken . .Ik denk dat u er twee jaar geleden niet bij geweest bent
toen we het ·er ook zo uitgebreid over.hebben gehad.
Mijnheer Hurink.
Voorzitter de afdeling Rolde heeft ook een voorstel ingediend bij de
ondercentrale. Wij waren te laat voor een motie hier. Wij zouden nog
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wat uitbreiding willen geven aan het voorstel van Domburg. Ik dacht
dat de motie is doorgezonden naar de commissie. Het was ook niet meer
als dat bedoeld. _Het is· namelijk zo dat niet alleen afdelingen met
minder dan honderd leden daar problemen mee hebben. Ik ken ook een
afdeling van bijna 1000 leden en dan is bij de kandidaatstelling
voor gemeenteraadsleden zijn ook 50 leden aanwezig en dan denk ik
dat daar

het~elfde

geld.

Dank u wel.
Van Beek afdeling Maarheze

~aaronder

Voorzitter wij willen met kracht het

ook de plaats Budel valt.
v~orstel

van de afdeling Domburg

ondersteunen. Wij hebben aan den lijve ondervonden niet alleen bij onze
eigen afdeling maar ook in de regio waar een groot aantal kleine afdelingen zijn. Het beleid is er de afgelopen jaren op gericht geweest
juist zoveel afdelingen op te richten in wat voor situaties je terecht
komt wanneer.je enerzijds probeert zoveel mogelijk leden op een kandidatenlijst te krijgen en dan met de overblijvende te moeten stemmen.
Het voorbeeldje wat het misschien aardig astureart is hoe we het gekregen hebben in

d~·

plaats Budel waar we beschikken-over een

vijftiental

leden. Het is ons gelukt om een achttal daarvan op de lijst te krijgen.
Een paar

m~nsen

waren .er ni:et op '<1-i·e· ·ledenvergadering en dan blijf

je over· op .. het moment dat iedereen de zaal uitgestuurd is met twee
echtgenotes van mensen die vechten beide om de eerste plaats. En ik
heb gemerkt dat hun echtgenote dat steunde. En nog een lid wat dan
de doorslag mag geven. Nou dat soort situaties denk ik zou voorkomen
moeten w9rden door het aannemen van een voorstel.Pornburg.
Mijnheer Haafkens.
Mijnheer de voorzitter ik ben eigenlijk toch tegen dit voorstel en
dat is gewoon omdat we dus in onze partij die dus een partij is waar
je elkaar weleens een paa.r dingen moet zeggen er hier tien enge situatie
ontstaat. Ik hoor schetsen dat er dus een-heel'klein mensen op een
gegeven moment in de zaal achter mogen blijven die mogen st.ernrnen.
Het voorstel

zeg~ ..dat

dat .alleen maar beraadslagingen zouden mogen

zijn. En ~odra dan de peraadslagingen ge~eest zijn mogen andere
mensen weer binnenkomen en die mogen meesternrnèn. Nou ziet u de
situatie al voor

zich~r

vindt gewoon een parallelcessie plaats buiten

de vergaderzaal waar die mensen die wel mogen sternmen maar aan de ·
openbare beraadslagingen niet mee mogen doen die kunnen dan later
wel

aan stemmen.
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Ik vind dat een gevaarlijke situatie. Ik heb dan veel liever dat in de
vergadering de beraadslagingen plaats vinden. En laat men dan maar
bij kleine afdelingen waar men dat dan zo in de problemen zit moet
da~.maar

men

een beetje dikke huid hebben en iets accepteren. Maar

liever en stemmen en beraadslagen dan alleen een splitsing maken
tussen stemmen en beraadslagen. Ik vind het een gevaarlijke situatie.
Dank

u.

Mevrouw Delvos.
Ik wil daar graag even op aansluiten. Ik denk ook als we hier een

~.

splitsing zouden krijgen, dat betekent dat je beraadslagingen niet
een wezenlijk onderdeel zou vinden van je stemmingen. Ik denk dat
je die· twee niet mag scheiden dat sommige mensen daar wel en andere
niet aan mee doen aan die beraadslagingen. Ik denk dat je op die manier
de stemming op een onjuiste manier kan heinvloeden en ik vind dat je
dat nooit moet scheiden.
Ja wat vindt de afdeling Domburg daarvan of de afdeling Rolde of de
commissie.
Domburg.
Mijnheer de voorzitter als ik dan nog even·mag het is nadrukkelijk
. gezegd op de stemmingen inderdaad. Ik kan wel mee gaan met het voorstel
van de ·vorige spreker, maar ik heb toch wat moeite om te gaan spreken
over iemand die in de zaal aanwezig is. Ik ben bang dat er dan inderdaad
toch een zekere schroom ontstaat •. Dan z·ou je dus als er over de persoon
gesproken. moe.t .worden en dan krijg je een heel ander voorstel weer dan
moet die

p~rsoon

.dan d·e. zaal uit en dan mag die vervolgens weer binnen-

komen als de b_eraads·lagingen_ over zijn. persoon zijn afgelopen. Ik denk
dat we dan een heel ander voorstel moeten gaan maken en dan moeten
het inderdaad. in

ae

commissie

uitv.oe~ig

besproken worden.

Mijnheer den Ouden.
Ja

voorzitt~r

ik dacht dat hoe .je

~r

ook over denkt dat het echt goed

is dat de ·cqmmissie nog .eens deze zaak van alle kanten bekijkt. Want
het is niet eenvoudig. Als.ik het voorstel Budel neem althans de
opmerkingen. van.

di~

afdeling.en die zeggen· ja

~ij

hebben nu acht mensen

bereid gevonden om op de lijst te gaan staan. Stel dat ze vijftien
mensen hadden gevonden.
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Dan had iedereen ovèr iedereen kunnen beraadslagen. En ik denk dat dan
ook iedereen over iedereen had kunnen stemmen. Het is een heel complexe
materie. Het is al een aantal malen in deze algemene vergadering geweest.
Ik zeg ·u toe· voorzitter dat wij ons best zullen doen om uit deze complex:
teit te, komen en u t.z.t. met e·en goed advies te gaan dienen.
Dank u w~l. Wil nog iemand van u het woord voeren over dit voorstel.
De algemeen-secretaris wil graag iets zeggen wat er allemaal kan
gebeuren al.s kandidaten aanwezig zijn in de vergadering.
Nou dames en heren het is zo dat natuurlijk vanuit het algemeen
secret~riaat is sprake van een aantal ervaringen en die ervaringen
dat zet ik wel even voorop die zijn altijd ongunstig. Waarom zijn ze
ongunstig omdat daar waar het allemaal goed gaat er nooit mededeling
wordt gedaan bij het algemeen secretariaat dat het allemaal zo
goed is gegaan. Dus ik geef toe er treedt wel een zekere versluiering
in het beeld op. Maar·wat blijft dan over. Dan blijft onder andere
over dat met de laatste gemeenteraadsverkiezingen het toch vele malen
is voorgekomen dat·zelfs en daar vraag ik dan uw speciale aandacht
voor dat nu wij dus hebben toegestaan dat familieleden van de kandidaten gew-on in de zaal aanwezi-g zijn en mee beraadslagen enzovoort dat
soms in 'afElelingen daaruit ongelooflijke emotionele toestanden on'!:staan. Omc:iat families elka,ar naa:t' het ·leven staan en in sommige gevallen:
is dat ~erke+ijk letterlij~ gel;>l.eken. En als ik dat nou eventjes als
lijstje ne~m,en îk zie in een bepaalde. afdeling, een kleine afdeling,
maar het ~~.ook in een heel. grote voorgekomen waarbij de families
elkaar wat onvriendelijk bejegenden. Dat mag ik toch wel .zo omsch~ijven,
dan denk ik·
1 . . dat. wij heel onverstandig do·en al~ wij dat ook nog eens
uitbreideri tot de kandidaten zelf die all~maal daar binnen laten. Dan
zie ik de familievete's eerder,. ·toenemen d~n ·afnemen. Nou dat is de
ervaring van zoveel jaar. Want het gaat ook niet alleen om 1982,
maar ook al in 1g7a deden zich op dat punt allerlei problemen voor.
•

Mijnheer Ronteltap.
De afdeling
Amsterdam staat tamelijk positief tegenover het voorstel
I
van Domburg omdat wij vinden dat die mensen die dan buiten die beraadslagingen
gehouden. worde_n dat zijn :}.de mensen die er
eigenlijk het
•
r
meest bij betrokken zijn .en ook niet zoveel verdere behoefte hebben
aan de infqrmatie die in de beraadslagingen in de besloten vergadering
dan verder aan de orde komen.

I
1
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Want zij zij .dikwijls degene die dat al het beste wisten. Positief
erin vinden we dat die mensen gewoon hun stemrecht blijven behouden
als lid van de partij. Kijk want het gaat een keer ook om hun eigen
plaats,·maar vervolgens weer ook om plaatsen van andere waar ze dan
hun stemrecht bij kunnen gebruiken. Negatief in de hele gang van
zaken vinden we toch dat het voor een afdelingsbestuur toch weer wat
minder prikkel veroorzaakt om mensen erbij te betrekken. Om toch
te proberen meer leden te hebben en meer mensen naar die vergadering
te krijgen. Die afweging vinden we gematigd positief voor Domburg.
Ik denk dat in de komende jaren de betrokkenheid van de leden bij
de gemeentepolitiek het aantal leden ook zozeer zal toenemen dat
er weer meer leden op de vergadering zullen zijn. Tendens overigens
die vrij algemeen is. Ook al vorig jaar. Ik wou de voorzitter van
Domburg het laatste woord geven,. dus mijnheer Bakker.
Voorzitter dank u wel. We zijn hier bezig om een paar adviezen aan
de heer den Ouden en

z~Jn

commissie mee te geven. Ik wou specifiek

toch wel reageren op de ervaringen van de heer v.d. Berg. Ik ben
het met hem eens dat die daar vaak hinder van ondervind, mag ik het
zo maar uitdrukken. Ik denk niet dat wij hier bezig zijn om een
indirekte funktie van sociaal werker voor de families van de VVD.
hier te gaan ·introduceren. Ik denk dat die vrijheid bij de families
zelf ligt. Als. iemand zich daarbinnen kandidaat stelt dan dienen ze
dat intern binnen de familie vantevoren maar goed te overleggen en
ik denk niet dat wij ons daarin zullen moeten mengen. Op het moment dat
de kandidaat zelf aan de orde is dan gaat mijn neiging er wel naartoe
om hem mee te betrekken in de beraadslagingen, maar ik dank dat hinnen
de commissie daar een aantal zorgvuldige afwegingen die Amsterdam net
heeft meegegeven ik.kan die van harte onderschrijven dat die goed daarbij
betrokken dienen te worden.
De voorzitter van Domburg tenslotte.
Secretaris van de afdeling Domburg dan.
Maar ik heet ook Bakker vandaar de vorige verwisseling van namen.
Ik wil graag nog even zeggen dat_qe afdeling Domburg geen moeite heeft
met haar leden te betrekken bij het ·afdelingsgebeuren. Soms jammer
genoeg en dat weet het hoofdbestuur _ook wel. Maar wij willen toch
nadrukkelijk stellen.dat het feitelijk ons alleen gaat om de stemmingen
die schriftelijk zijn.
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En uit een schriftelijke stemming zal tenzij je handschriftdeskundigen
als stembureau benadert kan je natuurlijk niets afleiden. Die stemming
is schriftelijk en geheim. En we willen dus alleen de kandidaten
aan de stemmingen laten deelnemen. Dat is de intentie van Domburg.
En dat van beraadslagingen is pas hier naar voren gekomen.
Dank u wel. Dan gaan we over tot de peiling volgens zeetermeer van
Domburg. Gele kaarten voor, tegen. Blauw voor, tegen. Groen voor,
tegen. Die peiling is duidelijk. Dat zal niet moeten worden overgenomen.
Dan stel ik u voor de vergadering voor twintig minuten te schorsen.
De heer Nijpels wordt narnelijk elk ogenblik verwacht en dan kunnen
we om kwart voor twaalf nog met elkaar van gedachte wisselen over
de motie van de afdeling Maartensdijk. De vergadering is voor twintig
minuten geschorst.
De vergadering is heropend.·Aan de orde is de motie van de afdeling
Maartensdijk m.b.t. het sternrecht van

buitenlanders~

Is er iemand

van de afdeling Maartensdijk die een toelichting wil geven op de
ingediende

motie~

Mijn naam is Dalrneijer van de afdeling Maartensdijk. Ik dacht in de
herste plaats dat onze motie juist erg duidelijk was en ik wacht dan ook
eerst even op reaktie van uw zijde.
Dank u wel. Is er iemand anders die over deze motie het woord wil
voeren.
l-1ijnheer Bakker.
Voorzitter ik denk dat.wanneer wij de geest zoals afdeling Maartensdijk
hier naar voren wil brengen, wanneer we die zouden gaan volgen dat
we dan de neiging gaan vertonen mee te doen aan een stuk struisvogelpolitiek. De grondwet is aangenomen. Dat gegeven is iets wat je als
uitgangspunt mee zult moeten nemen. Ik denk dat je vanuit die nieuwe
situatie moet bezien hoe je je eigen partij in een zo groot mogelijke
vertegenwoordiging terug kunt vinden in de diverse organen. Ik denk
dat daarbij dan alle.die kiesgerechtigd zijn erbij betrokken dienen
te worden in je.blikveld en dat enige vorm van terughoudendheid op
welke wi-j ze dan ook. ·hier volkomen misplaatst zou zijn.
Dan is het woord aan de heer Hermans. Lid van de tweede karnerfraktie.
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Ik heb er behoefte aan om te zeggen dat ondanks een nadrukkelijk
verzoek van het hoofdbestuur aan de tweede kamerfraktie hier vandaag
in grote getale aanwezig te zijn en ondanks het feit dat door de
leiding van de fraktie dinsdag j.l. aan de fraktieleden is medegedeeld
hier vandaag ook te zijn om met u van gedachte te wisselen in de
wandelgangen op dit moment en nu is het twaalf uur bijna toch nog
slechts drie van de 36 hier aanwezig zijn. Dat zijn de heren Braams
Hermans en Lauksterman en de andere zijn er niet. Ik ben daarover
uitermate teleurgesteld. Niettemin de heer Hermans is bereid om het
oordeel van de fraktie op dit punt te geven. Het woord is aan de heer
Hermans.
Voorzitter dank u wel. Ik geloof in deze zelfde vergaderzaal heeft
Hans Wiegel bij het verkiezingsprogramma 1981 een voorbehoud gemaakt
namens de gehele tweede kamerfraktie bij het toen door de partij
ingenomen standpunt en bij een meerderheid besloten dat dat niet
zou moeten. Dat de grondwet door de VVD op dit punt niet zou moeten
worden ondersteund. Inmiddels en de heer Bakker heeft dat ook al
gezegd en dat staat ook in de toelichting is de grondwet door de
tweede kamer en eerste kamer aanvaard. Betekent dat we nu te maken
krijgen met uitwerking van die grondwet via de kieswet.

XXXBäX~XäMBWäX

Ik geloof dat het juist moet zijn dat door aanvaarding van de grondwet
met volledige steun van zowel de tweede als de eerste kamerfraktie
met een zeer grote meerderheid in de eerste en tweede kamer in algemeenheid dat het dacht ik niet erg juist zou zijn als de VVDfraktie nu zou
terug gaan komen op de door haar daartoe ingenomen standpunt t.a.v. het
uitwerken van het kiesrecht voor buitenlanders voor gemeenteraden. Ik
moet u daar wel dit bij zeggen dat het voorstel van de regering over hoe
dat dan precies zou moeten door ons met grote belangstelling wordt
afgewacht en we ·zullen dan ook de voorstellen die dan worden voorgelegd
op hun kwaliteit moeten toetsen. Dat lijkt mij t.a.v. de inhoud hoe
wij precies stemrecht willen geven aan buitenlanders dat lijkt mij een
punt waarover we dan met elkaar opnieuw zouden kunnen gaan discussieren.
Dat zijn punten die op dit moment reeël zijn om daar nu over te praten
of het zijn in ieder geval punten die we dan moeten bespreken als er
een voorstel van het kabinet ligt. Het lijkt mij wat dat betreft
juist dat het hoofdbestuur deze motie ontraadt. En ik zou u namens de
kamerfraktie willen zeggen dat wij ons achter het standDunt van het
hoofdbestuur stellen.
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Dank u wel.
Zegt het hoofdbestuur ons dan eventueel wel toe als dat aan de orde
komt invulling van het kiesrecht en op welke wijze dat dat dan nog
een keer binnen onze partij aan de orde zal komen. En dat dat niet
alleen maar in de fraktie van de tweede kamer besproken zal worden.
Want ik denk dat dat een zeer essentiele zaak is van hoe gaan we dat
invullen en worden daar beperkingen gelegd bijvoorbeeld t.a.v.
mensen. Bijvoorbeeld moeten ze een aantal jaren in ons land wonen of

der~

gelijke zaken. Of moet men een bepaalde kennis van de nederlandse

î

taal hebben en hoe wordt dat dan weer gecontroleerd. Ik denk dat dat
ook eigenlijk is waarom wij deze motie hebben ingediend. Wij zien grote
problemen bij de invulling van de nieuwe kieswet hoe die eruit moet
gaan zien. En ik denk dat wij als afdeling zeker behoefte hebben om
daar dan toch zeker nog eens over te praten.
Er zijn in onze partij zeer veel gelegenheden om met de tweede kamerfraktie van gedachte te wisselen. Twee keer per jaar een algemene
vergadering, partijraden en allerlei andere mogelijkheden. Het is
onmogelijk om op een dergelijk punt bijvoorbeeld een algemene vergadering te houden. Dus het is nu eenmaal zo dat je als partij een verkiezingsprogram maakt waar dan de

twe~de

kamerfraktie mee aan het werk

gaat en er zijn niet andere dan de bestaande wegen om met de tweede
kamerfraktie daarover van gedachte wisselen. Om nu tussen het indienen
van het

~etsontwerp

en het behandelen daarvan in de tweede kamer een

algemene vergadering of iets dergelijks te houden is een niet uitvoerbare zaak. Ik kan het u wel toezeggen maar het heeft geen enkele zin.
Nou het spijt me dan bijzonder. Ik begrijp dàt het heel erg moeilijk is
maar ik denk dat er toch gewoon binnen onze partij op dit gebied weinig
discussie gevoerd is over deze zaak. En ik

denk·~at

dat toch wel nodig

zou zijn.
•·

Er is juist heel veel discussi-e gevoerd en een aantal keren.
Ja maar niet over de invulling van die kieswet.
Nee maar dat kan ook niet omdat die er nog niet is.
Nee maar die komt er nu aan heb ik begrepen van de heer Hermans.

Band

2

Blad

29

Ja en daar zal de tweede kamerfraktie uitvoerig van gedachte wisselen
en er zijn vele gelegenheden in de partij om dat te doen. Nodigt u
in de afdeling desnoods een kamerlid uit in die periode om een toelichting te geven.
Van der Stoel afdeling Bergen op Zoom.
Ik wilde een paar opmerkingen maken n.a.v. de ingediende moties en
n.a.v. wat vandaag gezegd wordt. Ik heb daar wat vraagtekens bij.
Er worden wat beletselen opgeworpen door sommige tegen de komst van
buitenlanders als lid van de partij. En ik vraag me af of men daar
dan niet rare manier onderscheid aan het·maken is met nederlanders
die lid kunnen worden van de partij. Het lijkt mij zelfs een beetje
dat er een soort census kiesrecht wordt ingevoerd. Er wordt hier
gezegd spreken de mensen wel voldoende de nederlandse taal.
Ja maar u bent nu.buiten de orde, want dat onderwerp hebben we van-·
morgen reeds besproken. Het.gaat nu over de motie van de afdeling
Maartensdijk alleen.
Ja en daar wilde ik dan dit van zeggen dat ik drie jaar lang wethouder
geweest ben belast met.minderheden. Dat mijn ervaring is geweest dat
men daar zeer welkom ïs als men daar als· l;iberaal je ideeën gaat
verspreiden en hen daarbij .betrekt. Want ik heb' de néiging en dan
sluit ik.daar mee af om uit dit soort moties af te leiden dat men angst
heeft

vo~r de komst
van buitenlanders. En ik denk dat wie de problemati~
.
.

kent en }Nie·de merisen.kent en weet.wat er gaande is dat die angst
volkomen onterecht is. _en, .ik daarom zou pleiten voor het aannemen van
de visie zoals d• twe.ede kamer die voert en. he.t. hoofdbestuur die 'heeft.
Als niemand meer daarover het woord wil voeren dan gaan we over tot
de stemming over de motie van de afdeling Maartensdijk. Geel voor,
tegen. Blauw voor, tegen. Groen voor, tegen. Deze motie is verworpen.
Dan schors· ik nu de· algemene vergadering bot vanmiddag twee uur.
De vergadering is heropend. Aan de orde ïs agendapunt 9 voorstellen van
het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur vraagt..machtiging van deze algemene
vergadering aan de partijraad voor de behandeling van het concept
verkiezingsprogramma ten behoeve van de europese·verkiezingen.
Wil iemand van u over dit onderwerp het woord voeren. 1

•
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Mijn naam is mevrouw Hofkamp en ik spreek namens de afdeling Hengelo
Overijssel. Mijnheer de voorzitter de afdeling Hengelo Overijssel
heeft volledig begrip voor uw voorstel 9a. Machtiging algemene vergadering aan de partijraad voor behandeling van het concept verkiezings'

programma ten behoeve van europese verkiezingen. Met uw

bevoegdhei~

moties en amendementen in te dienen ter behandeling door het congres
van de ELD en de bevoegdheid afgevaardigden naar dit congres te benoemen
Wij beseffen dat het tijdsbestek waarin het een en ander dient te worden
geregeld erg kort is en dat daarom deze procedure noodzakelijk is.
De afdeling Hengelo/Overijssel is echter van mening dat deze methode
van handelen een minder democratische is dan de gebruikelijke methode.
De behandeling in afdelingen en centrales. Wij zullen dit voorstel
daarom onder voorbehoud steunen, maar wij verzoeken u dringend meer
tijd uit te trekken voor dit soort procedures zodat de meest democratische behandeling mogelijk is. Wij willen tenslotte gaarne opmerken
dat wij het tijdsbestek waarin dergelijke procedures moeten worden
afgerond over het algemeen kort vinèen. Een wat langere procedureperiode
zou een nog zorgvuldiger behandeling bij afdelingen en centrales teweeg
brengen.
Mevrouw de Leve.
Mijnheer de voorzitter het hoofdbestuur beroept zich op de korte tijd
van voorbereiding die mogelijk is om dit verkiezingsprogramma tot
stand te brengen. Het is de derde afwijking van een normale procedure
In de twee andere gevallen is het vrij logisch omdat daar niet voorzienbaar was dat de tijdsdruk bij de behandeling van voorstellen nog in
dit geval de samenstelling van de kandidatenlijsten dat was niet voorzie·
baar dat daar de normale procedure niet mogelijk was. Ik begrijp niet
goed waarom dit niet voorzienbaar had kunnen zijn. Het was dacht ik
algemeen bekend dat er een verkiezingsprogramma zou dienen te komen
en als het hoofdbestuur zich nu beroept op de korte tijd die beschikbaar
is dan denk ik dat het ertoe leidt dat deze procedure voortaan altijd
gevolgd zal moeten worden Want ook de volgende keer krijgen we eenzelfde
argumentatie omdat gezien de ingewikkeldheid van de problematiek ook dan
deze korte voorbereidingstijd alleen maar overblijft. Wij vinden
inderdaad dat de wijze van totstandkoming van een dergelijk program
weinig democratisch is. Weinig inspraak van de partij waarborgt. Wij
~ullen

uw voorstel dan ook niet aannemen, wij zullen niet voor uw
voorstel stemmen als afdeling Rijswijk, maar zullen wel teneinde u
toch niet in de problemen te brengen de motie van de bollenstreek steune

Dank u wel . Iemand anders nog over

~t
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agendapunt.

Mijnheer Haafkens.
Mijnheer de voorzitter over het programma die behandeld gaat worden
in een partijraad of in een algemene vergadering. Het is natuurlijk
zeker dat er enige voorbereidingstijd nodig is. Nou komt het hollandse
programma zal pas in juni klaar zijn. De mensen gaan van juni tot
en met augustus met vakantie en dan moet het behandeld worden of in
een partijraad of een algemene vergadering. Is het misschien mogelijk
om die programma's ook al in de engelse versie of franse versie of
andere versies eerder ter beschikking te stellen voor die mensen die
die taal goed machtig zijn zodat mensen die enthousiast zijn alvast
kunnen beginnen.
Hardenberg van de ondercentrale Bollenstreek die deze motie ook heeft
ingediend. Ik zou het bijzonder betreuren als leden waarvan we er
vele hebben niet worden betrokken in deze procedures. We hebben ontzettend veel enthousiaste leden en als het alleen maar een bestuurlijke zaak wordt waar het naartoe dreigt te g8an dan doen we onrecht
aan onze leden en hoe kunnen we meer leden betrekken bij de gang van
zaken .ih de VVD als alleen hun hierbij te raadplegen. En ik zou dus
een beroep willen doen op het hoofdbestuur. Ik vind de argumentatie om
het niet te doen ook niet erg sterk. Want de band tussen de leden en
de partij is op deze manier wel gewaarborgd.
Ja ik moet u zeggen dat het niet betrekken van de leden bij deze
procedure helemaal niet aan de orde is. De leden worden vanzelfsprekend
wel betrokken. Alleen er komt een zekre verkorting van de procedure.
Van onderaf is het allemaal heel goed mogelijk. De kamercentrales
gaan een discussie organiseren, kunnen amendementen, moties en het
hele verhaal organiseren in een kamercentrales en dan gaan de partijraadsleden uit de kamercentrales naar de vergadering van de partijraad
en zij kunnen daar van gedachte wisselen. Overigens is het een openbare
partijraad waar alle leden welkom zijn. En via hun partijraadslid
hun inbreng kunnen hebben. En wat het overige betreft is het niet
zo dat wij als VVD als hoofdbestuur al teveel invloed hebben op die
tijdsaspecten. Er is geen enkel risico dat andere procedures voor
andere zaken de volgende keer ook op deze wijze worden behandeld.
Alleen in de ELD is een programcommissie aan het werk op het ogenblik
die heeft niet voor half juni die stukken gereed. We krijgen ze in

Band

2

Blad

32

Nederland en ook in andere landen eenvoudigweg niet eerder. En als ik
zou heel eerlijk ben dan moet ik echt hopen dat ze er inderdaad half
juni zijn. Want als ik enige ervaring heb met hoe of het ook weleens
met andere zaken gaat dan zit er nog weleens wat vertraging in.
Met andere woorden ik hou mijn hart vast dat we het inderdaad half juni
hebben. Maar het congres, de algemene vergadering van de ELD die is
wel degelijk op een zodanig tijdstip of de moties en amendementen
vanuit de verschillende landen moeten op een zodanig tijdstip worden
ingediend voor 1 oktober dat het in het tijdsbestek eenvoudig onmogelijk is om de gebruikelijke procedure tussen 1 juli en ik ben het
met de heer Haafkens eens dan heb je eerst nog juli en augustus de
vakantiemaanden. Je hebt werkelijk een maand om die moties en amendement
en in te dienen. En we hebben wel geprobeerd als VVD wat invloed uit te
oefenen om die hele zaak wat anders te organiseren, maar dan wordt je
door de andere partijen heel vreemd aangekeken zo van gut wat doen
jullie dat dan raar. Want bij ons gaat dat helemaal niet zo. Wij
regelen dat gewoon. Wij zijn dat niet gewend, maar dan moet je je
natuurlijk weleen beetje aanpassen. We kunnen geen ijzer met handen
breken. Maar dan moeten we het ook niet overdrijven en zeggen en
nou worden de leden helemaal niet betrokken. Daar is geen sprake van.
Als er op tien september een partijraad wordt gehouden en we half
juni de stukken kunnen toesturen aan de partij dan kunnen de kamercentra
les bijvoorbeeld een week voor de partijraad, drie september zou dat
inderdaad dan kunnen zijn waarop de amendementen binnen moeten zijn
om ze te kunnen rondzenden aan de partijraadsleden. Dus dan is er in
de kamercentrales nog de gelegenheid om voor de leden een vergadering
te organiseren waarin de partijraadsleden geinstrueerd kunnen worden.
Mag ik er even op inhaken mijnheer de voorzitter. Ik geloof dat het
niet helemaal praktisch is want de kamercentralebesturen die krijgen
algemeen op hun vergaderingen ik dacht dat het ook een partijgeval
is meestal bestuursleden, besturen, afdelingen, ondercentrales, maar
de leden die worden zelden of nooit bereikt dacht ik tenminste.
En ik geloof dat een algemeen gevoel er wel is. Dus ik geloof dat
het niet helemaal correct is als u zegt op deze manier de leden wel
te bereiken.
Ja maar neem me niet kwalijk op deze algemene vergadering zijn ook
altijd alleen maar afgevaardigden van afdelingen althans in overgrote
meerderheid.
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Als dat bij kamercentralevergaderingen hetzelfde is dan denk ik dat
het juist daar nog eerder mogelijk is om de gewone leden eens op zo'n
kamercentralevergadering te krijgen dan hier. Het alternatief is een
grote algemene vergadering i.p.v. zo'n partijraad. Dacht u dat de
gewone leden uit uw afdelingen hier wel zouden komen.
Precies vandaar het voorstel ook om het niet in een grote vergadering
te doen, maar in kleine vergaderingen. Het is precies wat u zegt
je krijgt ze hier ook niet. Je krijgt ze niet naarde kamercentrales,
u krijgt ze misschien wel naar ondercentrales. Dan gaat het precies hele
-,

maal mee met uw betoog.
Ja maar ik zie namelijk niet hoe wij in de afdelingen de besluitvorming
kunnen regelen naar een landelijk uitgangspunt.
Wij moeten, landelijk moeten we moties en amendementen indienen op dat
program, dat conceptprogram wat er ligt. Dat hebben het half juni.
Daar kunnen we dan twee maanden op studeren en eind augustus, begin
september kunnen er dan anders dan in een algemene vergadering wat
zaken worden besproken. Wel ik denk dat het het allerbeste is om
dat op deze manier te doen. Kamercentrales organiseren een bijeenkomst
waar geinteresseerde leden uit afdelingen zich kunnen melden en daar
met elkaar van gedachte wisselen.
Mijnheer de voorzitter u wilt een verkorte procedure en daar hebben wij
best begrip voor. Maar u voert in die verkorte procedure een besluitvormingsergaan wat geen besluitvormingsergaan is in. En het is moj nog
niet duidelijk waarom dat de procedure zou verkorten, want u zou net zo
goed een voorstel kunnen doen met een

ver~orte

procedure maar dan wel

zodanig dat toch die organen die gehouden zijn om tot besluitvorming te
komen en waar uiteindelijk de verantwoording ligt, dat daar de besluitvorming tot stand kan komen. Ik vind het dus een redelijk warrig
voorstel met name het feit dat de partijraad hier zou moeten

besli~sen.

Als u zegt het is een openbare partijraad waar iedereen het woord kan
voeren dan zie ik niet goed in waarom de partijraad zou mogen zijn

~·~··

niet de algemene vergadering die een beslissende stem hier zou kunnen
hebben. Terwijl ik er toch tegemoet zou kunnen worden gekomen aan uw
verzoek van een verkorte procedure namelijk door een betere afdeling,
ondercentrales, kamercentrale en daar de verkorting van de procedure
in gang te zetten.
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De verkorting zit hem erin dat partijraadsleden een vergadering hebben
met hun achterban en dan in de partijraad met zo'n 100-150 mensen
beslissen over de voorstellen die uit die achterban in die kamercentrale
gekomen zijn. Dat zijn twee stappen. Als u de afdelingen, dat is
dan meer democratisch ik weet dat als u de afdelingen eerst gaat laten
vergaderen en dan de kamercentrale en de algemene vergadering nou dan
hebben we een half jaar nodig. En we kunnen die stukken niet verwerken.
Zo eenvoudig ligt dat. Onze verkiezingsprogramma's zoals we dat altijd
doen, een uitermate gunstige en plezierige regeling zoals we dat ook
het liefst zouden willen, maar we hebben in dit geval maar drie maanden.
~

Als er een betere oplossing is, graag. Het is echt niet zo dat de
we afdelingen of de gewone leden niet willen betrekken integendeel,
maar we zien eenvoudigweg niet een praktische oplossing. En als u
artikel 31 van de statuten leest dan staat daarin dat krachtens
bijzondere machtiging door de algemene vergadering de partijraad
namens de VVD politieke afspraken kan doen en huishoudelijke besluiten
kan nemen die als dan de kracht hebben van een uitspraak onderscheidelijk besluit van de algemene vergadering. We hebben dat in de statuten
staan niet voor niks en ik denk dat dit typisch een voorbeeld is
waarvoor ik dit artikel nodig heb. En dan ook noodgedwongen moet
gebruiken. Ik zou willen overgaan tot de stemming over dit voorstel
van het hoofdbestuur. Ik zou graag de gele kaarten voor het voorstel
van de machtiging omhoog willen zien. Tegen. Blauw voor, tegen.
Groen voor, tegen. Dat is aangenomen. Dan krijgen we de motie van de
ondercentrale bollenstreek. Is er iemand uit de bollenstreek die de
motie wil toelichten.
Mijnheer de voorzitter ik heb het al uitgelegd, dus ik geloof niet dat
een toevoeging noodzaklijk is. Ik blijf het jammer vinden dat het op
deze manier moet gaan. Ik zie de problematiek ook niet zo erg in.
Maar ik vind het bijzonder jammer dat de leden weinig of geen kans
hebben om de partijraadsleden zelf hierover aan te spreken.
Ja maar wat de bollenstreek wil is precies hetzelfde als wat ik zoeven
heb gezegd als organisatievorm die mogelijk is om zoveel mogelijk
mensen te betrekken. Dus op zichzelf beschrijf in zeer de motie van
de bollenstreek, maar ik vind dat wij dat als algemene vergadering
niet moeten regelen. Maar als iemand dat wel vindt. Ik zou over willen
gaan tot de stemming van de bollenstreek. Gele kaarten voor, tegen.
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Blauw voor, tegen. Groen voor, tegen. De motie van de bollenstreek is
verworpen.We hebben op het voorstel 9b, voorstel inzake lidmaatschap
voor buitenlanders hebben we een drietal, een amendement en twee moties.
Er is van de zijde van het hoofdbestuur weinig behoefte om het voorstel
nog toe te lichten nog anders als al in de beschrijvingsbrief staat.
De zaak lijkt het hoofdbestuur tamelijk duidelijk. We weten dat buitenlanders kiesrecht krijgen voor de gemeenteraad. Als je namens een
partij in een gemeenteraad wilt zitting nemen dan zul je lid moeten
zijn van die partij en vandaar dat wij u willen voorstellen de statuten
zo te interpreteren dat ook buitenlanders het lidmaatschap van de VVD
kunnen verkrijgen. Wie van U.
Mijnheer Heinen Makreel.
Voorzitter de wijze waarop u het voorstel inleidt wijst er wederom op
dat de indruk hier en daar schijnt te heersen dat dit nodig is om
dit voorstel in behandeling te brengen. Ik betreur het echter dat dit
voorstel in behandeling komt omdat het namelijk niet nodig is. Op dit
moment is de situatie zelfs ruimer dan u nu voorstelt om die te gaan
maken. Op dit moment kan namelijk een buitenlander zonder enige restriktie lid worden van de VVD. En om dat te illustreren wou ik graag een zee
korte historische toer langs die statutenbepaling maken. Ik heb namelijk
eens even zitten terugzoeken in oude jaarboekjes. In 1956 stond namelijk
in onze statuten gewone leden zijn kiesgerechtigden van wie redelijkerwijs verwacht kan worden enz. dat ze de beginselen van de partij delen.
Toen waren het dus, toen was het dus wel degelijk beperkt tot nederlanders het lidmaatschap. Er stond zelfs nadrukkelijk in het tweede lid
dat nederlanders in het buitenland die dus vanwege dat effect geen
kiesrecht hadden met toestemming van het hoofdbestuur gewoon lid
konden worden. Die bepaling is een tijd zo gebleven, maar bij de statutenwijziging van 1970 heeft de partij de statutenbepaling veranderd en
die laten luiden artikel 6 eerste lid was dat toen, de gewone leden
zijn zij die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. En die tengevolge
van rechterlijkgewijs aktief of passief kiesrecht hebben verloren. De
betekenis van die wijziging is dat in 1970 het lidmaatschap van de parti
uitdrukkelijk is opengesteld voor buitenlanders. Dit is ook toen in de c
commissie die dat voorbereid heeft ter sprake geweest. En de algemene
vergadering heeft dat gehonoreerd. Er is slechts de restriktie bijgemaak
dat die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt niet tengevolge van
rechterlijkgewijs het aktief of passief kiesrecht hebben verloren
omdat men bepaalde lieden wil kunnen weigeren.
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Het is daarbij vervolgens een aantal jaren later in 1977 die bepaling
omtrent de leeftijd van 18 jaar i.v.m. de voornemens die er toen
bestonden om aan de kiesgerechtigde leeftijd wat te gaan veranderen
om de leeftijd voor de meerderjarigheid te veranderen. Het is onwenselijk gevonden om echter het cijfer 18 neer te zetten, want dacht men
misschien wordt het op een gegeven moment 16 jaar en dan moeten we
die statuen weer gaan wijzigen. En toen is er dus van gemaakt de bij
de wet vastgestelde leeftijd voor het aktief kiesrecht. Maar dat is er
alleen ingekomen als een vertaling van de 18 jaar en met de bedoeling
om als die 18 jaar in de wet 16 werd niet naar onze eigen statuten te
hoeven morrelen. Ik ben dus van mening dat sinds 1970 buitenlanders
zondermeer lid van de partij kunnen worden. Net zo goed als ook
nederlanders die in het buitenland wonen sinds die tijd zondermeer
lid van de partij kunnen worden. En als deze algemene vergadering het
besluit zou nemen zoals u het geformuleerd hebt is dat niet een stap
vooruit zoals vele schijnen te denken maar het is een stap terug. En
ik zou dat dus willen afraden.
Mag ik uw interventie beschouwen als een voorstel van orde om het
agendapunt 9b terug te nemen gehoord hebbende uw lezing.
r.ieijeraan.
Heel graag voorzitter het applaus en het verhaal de tour de histoire
van de heer Heinen Makreel bespaart mij een aantal volzinnen, maar
ik zou toch nog willen wijzen op het feit dat u het alleen maar over
artikel 8 heeft, maar dat voor artikel 9 voor mijn smaak hetzelfde
moet gelden.
Mevrouw Delvos-afdeling Zoetermeer.
Ik heb er toch wel enige problemen mee met de wijzen waarop nu de
statuten worden uitgelegd. Ik lees dat, onze hele afdeling leest dat
op een andere wijze. Als ik het artikel 8 lees over gewone leden dan
blijkt daaruit dat er een heel nauwe relatie is met het kiesrecht en
met het lidmaatschap van onze partij. Misschien is het het beste
om het maar gewoOn helemaal even voor te lezen, dan lijkt me het het
meest duidelijk. Als gewoon lid kunnen tot de VVD worden toegelaten
zij die bij de wet vastgestelde leeftijd voor het aktief kiesrecht
hebben bereikt of in het kalenderjaar van toelating bereiken. Die niet
tengevolge van een gerechterlijk gewijsde het aktief en ook passief
kiesrecht hebben verloren en van wie kan worden verwacht dat zij de
liberale beginselen zijn toegedaan,
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Daar staat heel duidelijk de relatie van het lidmaatschap van onze
vereniging en het kiesrecht. Het is zelfs zo zoals ik nu moet lezen
iets wat ik zelf misschien niet zo gelukkig vind dat mensen die wel
het aktief kiesrecht hebben, maar niet het passief kiesrecht zoals
voor kan komen na bijvoorbeeld gratieverlening dat iemand weer het
aktief kiesrecht heeft dat die nu niet lid kan worden van de vereniging.
Maar ik ben bang dat we op die manier niet de discussie als we het
nu alleen maar zullen hebben over statuen over de discussie en moties
die zijn ingediend n.a.v. het voorstel om buitenlanders lid te kunnen
laten zijn van een vereniging. Want ik ben het helemaal met het hoofdbestuur eens wanneer zij zeggen dat het mogelijk moet zijn dat wanneer

l

buitenlanders kiesrecht krijgen dat dat ook geeffectueerd moet kunnen
worden door hun invloed op kandidaatstellingen dus hun invloed binnen
de partij en kandidaatstellingen zoals die gaan daar waar zij het
kiesrecht hebben. Maar als

wij bij de discussie die destijds is geweest

en ik weet dat dit een heel moeilijk onderwerp is en ik heb het gevoel
altijd dat je dan maar op eieren loopt als je daar iets over wil
zeggen, maar het merkwaardige bij die discussie destijds over kiesrecht voor buitenlanders is geweest dat er nièt een voorstel is
geweest voor kiesrecht voor buitenlanders voor de provinciale staten
en voor de tweede kamerverkiezingen. Het heeft mij verwonderd want
ik vind inderdaad of je geeft mensen kiesrecht of je geeft het niet.
Maar in dit geval hebben wij gekozen is er een grondwetswijziging
een heel nieuwe situatie, dus we kunnen al helemaal niet zeggen de
statuten zijn daarvoor toepasbaar, want we hebben dit nooit kunnen
voorzien deze wijziging in de grondwet. Maar dan denk ik toch niet
dat we die discussie uit de weg moeten gaan om te kijken van als
buitenlanders een beperkt kiesrecht krijgen, want daar gaat het' om
hoe vertaal je dat binnen je vereniging. En als er dan zo'n kreet onder
staat van het hoofdbestuur bij de motie van Zoetermeer van ontraden
want wij kennen terecht geen tweederangs leden dan denk ik ja dat
vind ik toch heel jammer en op die manier krijg je ook helemaal geen
behoorlijke discussie. Ik vind dat kretologie en ik vind het ook
nog onjuist. We kennen aspirant leden, die zijn zeker derderangs leden.
Maar we kennen ook leden binnen de vereniging met beperkte bevoegdheid.
Mensen die nog maar kort lid zijn, bijvoorbeeld mogen bij gemeenteraadskandidaatstelling niet meestemmen. Mensen die lid zijn van een andere
afdeling mogen niet meestemmen. Het is dus wel waarachtig zo dat we
heel nauw kijken. En ook daar zie je weer die combinatie van het kiesrecht hebben en het lidmaatschap en effektuele invloed die men daarop
kan hebben.
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En ik denk dat het gewoon goed is dafr we daar hierover praten in
hoeverre dat moet plaats vinden.
Meijeraan.
Voorzitter ik denk dat de vorige spreekster zich versprak toen ze zei
dat ze het jammer vond dat we geen tweederangs leden kenden. Ik vind
dat helemaal niet jammer. Maar ik wou er toch op wijzen dat haar
uitleg van de statuten en dat is nu aan de orde of was aan de orde
tenzij het voorstel als helemaal ingetrokken moet worden beschouwd.
Wat u dan straks hopelijk doet. Dat een uitleg van de statuten toch
'\

niet klopt. Waarom staat er een leeftijd in. Om het verschil te
maken tussen gewone leden en aspirant leden en daarom heb ik daarnet u
herinnert dat u niet alleen over artikel 8 maar ook over artikel 9
moest spreken. En dan staat er in niet over mensen die geen artikel
passief kiesrecht hebben, maar die het hebben verloren en dat is heel
wat anders dan dat je het nooit gehad zou hebben uit welke hoofde
dan ook. De historische uitleg van de heer Heinen Makreel daar twijfelt
ook waarschijnlijk niemand aan is naar mijn smaak exact juist zowel
wat 70 als 77 betreft, maar bovendien is er nog een statutaire
bezwaar dat wij ons vandaag uit zouden spreken. Wij spreken ons uit
over de uitleg van statuten als er een verschil van uitleg is geconstateerd tussen ja weet ik waar daarna geeft het hoofdbestuur een
uitlegging en pas als die uitlegging wordt aangevochten dan komt de
algemene vergadering opdraven om de mening van het hoofdbestuur hetzij
te onderschrijven hetzij af te vallen en voor die tijd praten we over
iets waar we niet over te spreken hebben+ De uitlegging van het hoofdbestuur lijkt me exact juist, maar ik ben het wel eens dat de formulerinl
van die tweedehands leden wat jammer is. Ik dacht dat dat niet aan bod
is bij het verkrijgen van het lidmaatschap zoals u het noemt. Alsof u
in de kraam staat om de VVD te verkopen. Je moet zeggen dat mensen tot
de VVD worden toegelaten, wat ware een wat zorgvuldiger formulering
geweest en daarna zijn er reglementen op de

kandidaatste~ling

waarbij

ik mij best kan indenken het voorstel is gedaan of het voorbeeld is
genoemd dat bepaalde leden voor bepaalde aktiviteiten niet aan bod
komen als het gaat om waar ben je mee bezig op welk onderdeel. Maar
dat is heel iets anders dan eerste of tweedehands leden. Dat is ook

heel iets anders dan in de moties in algemene zin staat. Ik dacht dat he·
reglementair en inhoudelijk volkomen terecht is datdit voorstel wordt
afgevoerd, dat de vergadering dat nogmaals accepteert en dat daarna

Band

2

Blad

39

op grond van bepalingen van frontwet en kieswet werd bekeken in hoeverre.
bepaalde reglementen op de kandidaatstelling al dan niet onderscheid
moeten maken tussen bepaalde bevoegden in bepaalde gevallen, maar
dat blijven allemaal eersterangsleden hetzij gewoon, hetzij aspirant
hetzij gezin die horen er ook nog bij, maar die vallen vanzelf onder.
artikel 8.
Mijnheer Bakker.
Voorzitter ik heb eerder het vermoeden dat we net in een tussenfase
zitten. We hebben het geval dat de grondwet op dit moment het kiesrecht
toekent aan die buitenlanders, maar de kieswet nog niet. En dat is de
reden dat we er net tussenin zitten. Als u het voorstel indient om dit
van agenda te schrappen dan heb ik daar volledig vrede mee. Dat houdt
in dat er in de toekomst op het moment dat de kieswet wordt vastgesteld
en de tweede kamer heeft daarvan te kennen gegeven dat ze daar zeer
zorgvuldig naar zullen kijken althans in ieder geval onze fraktie.
Op het moment dat die kieswet is vastgesteld dan zou er eventueel
aanleiding kunnen zijn om het alsnog een keer op de agenda op te voeren.
Maar ik zou nu willen voorstellen het af te voeren, en gewoon de uitleg
te hanteren zoals het hier nauwkeurig staat omschreven zonder enige
verdere toelichting.
Ja heel kort nog even voorzitter, de fout is juist dat men het lidmaatschap van de partij wil koppelen aan het kiesrecht. Iemand kan zeer wel
degelijk in de politieke discussie in de partij meespreken zonder dat
die kiesrecht heeft. En wat ik zoeven nog heb gepoogd te betogen dat
is dat we in 1970 juist uitdrukkelijk het lidmaatschap van de partij
van het ·kiesrecht hebben losgemaakt. En iedere redenering nu die dat
toch weer probeert in te krijgen die is volgens mij niet juist.
Voorzitter Daalderop uit Tiel ben ik. Het doodsimpele feit dat u een
voorstel heeft gedaan, daaraan gekoppeld het nog simpeler feit dat
we hier over interpretaties aan het spreken zijn brengt mij tot de
conclusie dat wij het misschien met elkaar wel eens kunnen zijn over
het feit dat je dit voorstel eigenlijk zou kunnen terugtrekken ware het
niet dat ik ook denk dat andere partijen bij hun, in hun marketing
conceptie zo u wilt de zaak zo zouden kunnen inbreien een dusdanige
interpretatie zouden kunnen inbreien dat zij aan diezelfde buitenlanders.
vertellen wat bij ons eigenlijk niet kan, terwijl het daar niet mee eens
zouden zijn als u begrijpt wat ik bedoel.
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Vandaar dat ik geen voorstander ben van teurgtrekking van dit voorstel.
Laten we ons duidelijk uitspreken. Juist naar die andere partijen toe.
De belangrijkste reden voor opvoering van dit agendapunt op deze
algemene vergadering was het misverstand en de onduidelijkheid die
daarover in de partij toch vrij algemeen was. Tijdens de bezoeken aan
het dagelijks bestuur aan de kamercentrales kwamen erg veel vragen
op dit punt en enkele afdelingsvoorzitters of secretarissen waren
absoluut van mening dat buitenlanders thans geen lid van de VVD zouden
kunnen worden. We hebben toen gemeend dit toch op deze wijze te moeten
opvoeren. We hebben vastgesteld dat de statuten niet veranders behoeven
te worden. Alleen dat nog eens nadrukkelijk zou worden gesteld dat
buitenlanders nu gewoon lid kunnen zijn van de VVD. Of we nu het voorste:
van het hoofdbestuur aannemen of het van de agenda afvoeren is inhoude·· :
lijk volstrekt gelijk. Het enige is dat nu de gelegenheid bestond
daarover van gedachte te kunnen wisselen en meteen aan de orde te hebben
het aspect van het ongelukkig ik geef het toe ongelukkig geformuleerde
tweederangs leden of tenminste de rechten van buitenlandse leden van
de VVD. In de praktijk is dat natuurlijk uitermate moeilijk te
scheiden ook al naar de gemeenteraad toe, want wel als men alleen zou
deel mogen nemen aan discussies over gemeentepolitiek kan dat als men
bijvoorbeeld spreekt over gemeente of provinciale politiek hoe kan
dat als in gemeente al wordt gesproken over buitenlandse politiek.
Zie de kernwapenvrije gemeente en zie hoeveel gemeenteraden niet in
contact staan met hogere politieke organen. Dus of het een doen of
het een doen of het ander is eigenlijk niet het allerbelangrijkste.
Het belangrijkst is dat we nu met elkaar zeker weten dat buitenlanders
gewoon lid kunnen worden van de VVD. Daar gaat het om.
Ik wil het voorstel toch in stemming brengen zodat over de interpretatie
geen verschil bestaan. Dan gaan we aan de orde stellen het terugnemen
van het voorstel inzake VVD lidmaatschap.Geel tegen het terugenemen.
Geel voor. Blauw tegen, voor. Groen tegen, voor. Duidelijk het hoofdbestuur trekt dit voorstel in.
Daarmee maken de moties en de amendementen geen deel meer uit van de
beraadslagingen en de partij heeft duidelijk uitgesproken dat net als
voorheen buitenlanders gewoon lid kunnen zijn van de VVD. Dan Z1Jn we
bij het agendapunt 9c wijziging van artikel 62.2 van het huishoudelijk
reglement. Het voorstel beheer, redaktie en beroep worden vastgesteld
in een reglement als bedoeld in artikel 22 van de statuten.
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2. Bespreking en besluitvorming inzake een reglement (statuut) voor
Vrijheid en Democratie conform artikel 22 van de statuten.
Het woord is aan de heer Eenhoorn voor het geven van een korte toelichting.
Ja voorzitter ik wil graag heel kort vier punten vooraf nog meedelen
van onze kant. Allerleerst stel ik het op prijs om er op te wijzen
dat we over het redaktiestatuut kunnen praten in een bijna vlekkeloze
situatie. Er is op dit moment niet sprake van een discussie van competentiegeschil of wat dan ook. De verhoudingen zijn voortreffelijk dus
wat dat betreft zijn er geen belasting op de discussie die we zo meteen
zullèn gaan voeren. Ten tweede zou ik willen zeggen dat het hoofdbestuur
nogal vast zit in die discussie. U hebt het opgemerkt in de toelichting die het hoofdbestuur heeft gegeven. Er is een aanstellingsbrief die duidelijk is en wij kunnen natuurlijk niet 1,2, 3 uitgaande
van de normale rechtspositieregeling zo'n aanstellingsbrief aanpassen.
Dat betekent wat dat betreft een vrij strak kader is voor datgene wat
wij kunnen besluiten. In de derde plaats zou ik willen zeggen voorzitter doet zich en dat heb ik ook in de wandelgangen gememerkt een
principiele discussie voor tussen wat nou eigenlijk een partijorgaan
is. Vrijheid en democratie is een blad wat in feite wordt gemaakt door
een onafhankelijke journaliste, onafhankelijk in die zin dat ze
gebonden is aan datgene wat in de aanstellingsbrief staat en straks
gebonden zal zijn als u het daarmee eens bent aan de lijnen die in het
redaktiestatuut worden vastgelegd. In artikel 3 is dat heel duidelijk
gebeurd. Ze is ook heel duidelijk politiek gekoppeld, politiek
vastgelegd door de algemene vergadering. Ze kan de hoofdredakteur dus
geen kant op als u haar die ruimte niet geeft. En toch is het een onafhankelijke journaliste en dat is ook de enige manier om kwaliteit
in huis te krijgen. Ik denk dat weinig journalisten bereid zouden zijn
om dit vak te doen als ze niet enige journalistieke vrijheid zouden
hebben. Dat wat betreft die principiele discussie. Ik denk dat u dat
heel goed in uw achterhoofd moet hebben. En tenslotte een punt 4, het
hoofdbestuur is heel terughoudend geweest, dat hebt u gezien in de
voorstellen t.a.v. dit redaktiestatuut. Misschien is dat bij u wat
merkwaardig overgekomen, want een hoofdbestuur als die wat gaat regelen
mag u verwachten regelt zo'n hoofdbestuur naar zich toe. Ik denk in dit
geval dat het wijs is geweest dat dat niet is gebeurd en dat het hoofdbestuur een zeer bescheiden positie voor zichzelf heeft geclaimd.
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Ik hoop dat u dat in de discussie ook zult honoreren.
Er zijn een tamelijk groot aantal amendementen. Een tiental om precies
te zijn. Wie van u wil in meer algemene zin het woord voeren over het
voorstel inzake het redaktiestatuut.
Voorzitter ik dacht dat eerst nog Rijswijk aan de beurt was. Dat is
de motie waar ik het over wilde hebben. Mijn naam is van Hoogendoorn
van de afdeling Rijswijk. Wij achten het niet juist.
U hebt het nu over het amendement van de ondercentrale Rijswijk, amendement nummer 17.
Ja inderdaad. Wij achten het helemaal niet juist dat wanneer de
ledenvergadering achteraf gevraagd wordt of ze willen instemmen met
een soort van dictaat wat dan een redaktiestatuut genoemd wordt.
Dat hierover in de aanstellingsbrief aan de hoofdredakteur al een
toezegging is gedaan in de richting van een redaktiestatuut lijkt mij
ondemocratisch. Daarom zijn we hier ook op tegen. We hebben verder
geen behoefte aan de zinsnede waarin de onafhankelijkheid in de
commentaren en selectie wordt beschreven. Het lijkt ons overbodig
omdat deze onafhankelijkheid altijd toch een waarborg was en waarom
moeten we het nou zo nadrukkelijk regelelen dat hier een onafhankelijk
standpunt moet worden ingenomen. Ik dacht dat het alleen dan zin had
als er misschien commerciele belangen speelden en dat er dan een
onafhankelijk standpunt ingenomen moest worden. Het is geen commercieel blad dus lijkt me dit ook niet zinvol. Waarom moet er een geschillencommissie komen alsof we altijd problemen hebben. We hebben nooit
problemen die zo zwaarwegend zijn dat er een geschillencommissie moet
komen. Daarom wil ik afronden met de opmerking houdt de deur dich naar
een redaktiestatuut en stem die motieRijswijk waarin een wijziging in
artikel 61.2 wordt voorgeschreven.
Meijeraan.
Voorzitter ik heb niet zoveel tegen de motie Rijswijk als wel tegen het
feit dat we daarmee zouden beginnen. Ik dacht als voorstel van orde te
mogen doen dat de motie van de kamercentrale Dordrecht eerst wordt
besproken. Dat komt dan ook overeen met uw vraag naar de algemene
aspecten.
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Om motie 18 van de kamercentrale Dordrecht het eerst aan de orde te
stellen. Als ik de laatste zin van punt 5 iets anders mag interpreteren namelijk dat het redaktiestatuut niet dient te worden
herzien, want dan zouden we het eerst moeten hebben vastgesteld.
Ik denk dat Dordrecht bedoelt dat we dat redaktiestatuut zoals ·het nu·
in concept ligt zouden moeten vervangen door een ander concept wat men
ons t.z.t. voorlegt. En dan meent Dordrecht dat de huidige situatie geen
enkele aanleiding heeft gegeven tot enige kritiek. Daar geloof ik dat
dat waar is, dan hebben we ook geen haast. We hebben toch geen haast
want het hoofdbestuur kan niet anders doen dan de huidige aanstellings-~

brief in dat statuut inbrengen zonder te weten of we dat nou het summum

~

van wijsheid vinden. Nou dan is er op het ogenblik al dan niet omdat het
hoofdbestuur zich toen iets teveel heeft toegeeigend of niet dat laat
ik in het midden. Nu een sluitende regeling en die wachten we dan
rustig af. Want het aardige is dat het hoofdbestuur nu al aan de
algemene vergadering wat toewijst, maar dat is nou juist mijn bezwaar
dat ik eens per jaar dat die algemene vergadering achteraf kan oordelen en als u het statuut nodig hebt omdat er iets aan de knikker is
dan moet er een instantie zijn eventueel door de AV speciaal voor dat
doel benoemt een instantie zijn die eerder kan ingrijpen. En aangezien
de redaktrice of redakteur onafhankelijk is dat is iets anders dan
dacht ik dat mijnheer Eenhoorn zei van dat ze enige vrijheid zal moeten
hebben, onafhankelijk is komt er in die tussentijd niemand aan te pas
en zouden er, niet met de huidige en niet met degene die uw bestuur
straks benoemt, maar in dat eventuele geval straks wel moeilijkheden
kunnen zijn en dan is een jaar wachten te lang. Los nog van het typische
als ik dat erbij mee mag nemen dat wanneer tussen hoofdredakteur en
andere organen van de partij geen overeenstemming tot stand komt dan
I

gaat het naar de geschillencommissie. Dus algemene vergadering die strak~
bij die verantwoording iets anders zou willen dan die hoofdredakteur wil
die kan niets zeggen want dan wordt het verschil voorgelegd aan de

I

geschillencommissie. Zo kan ik althans dat reglement niet anders lezen.
Het reglement lijkt me in verschillende opzichten slordig geredigeerd.
Een voorbeeld, men is dat onafhankelijk een en ander in aanmerking
genomen het doel en het karakter van de periodiek. Wie kan die zin

•

uitleggen. Dat staat in het artikel 1 doelstellingen, maar in de toelichting op artikel 3 staat dat in artikel 3 eigenlijk de doelstelling
van het partigorgaan of periodiek of VVDmagazine wordt omschreven. Nou
redaktioneel reglementair opgebouwd is het ding niet het summum van
helderheid.
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We hebben hem niet nodig op dit moment. Ik zou de motie van de karnercentrale Dordrecht als eerste punt sterk willen aanbevelen. En als
we dat doen dan zou ik denken hebben we op dit moment Rijswijk niet
nodig, want ook het huidige artike 61.2 laat onverlet dat men een
reglement kan vaststellen als men dat wil en dat de naam statuut
kan geven, terwijl uw voorstel 61.2 al iets voorschrijft en Rijswijk
ook iets voorschrijft waar ik inhoudelijk geen bezwaar tegen heb,
maar dat dat dan ook gebeurd is zonder dat erin staat. 18 KC
Dordrecht van harte aanbevolen en ik hoop dat dat ertoe leidt
tot nadere bezinning op enigerlei statuut.
Toch denk ik dat we het amendement van Rijswijk verdergaat want daar
wil men het gewoon niet. Ja en u interpreteert Dordrecht dan wel
anders, maar daar staat toch een herziening van het statuut. Dus
Rijswijk is gewoon weg en Rijswijk en Dordrecht is verregaand
veranderen. Mogelijk volgens de interpretatie die u eraan geeft.
Mijnheer Bakker.
Voorzitter wij hebben net tussen de middag een nieuw proefexemplaar
mogen zien voor wat betreft de VVDexpres. Eenieder heeft dit gezien.
Ik ga ook niet op de inhoudelijke toer, maar ik wou aan de hand van
dit kleine voorbeeldje. de motie van de kamercentrale Dordrecht toch
even een beetje aan de kaak stellen. Het feit dat dit blad wordt
uitgegeven althans dat dit wordt aangeboden betekent in ieder geval dat
de stelling die staat vermeld bij de kamercentrale Dordrecht m.b.t.
het eerste aandachtspunt dat dat niet helemaal bevestigd wordt.
Jawel dat staat daar volstrekt los van.
Ja dat mag misschien zijn, mijn opvatting is dan misschien iets anders.
Tweede punt is dat ik ben van mening dat het partijblad naast een provo-,
caatorgaan, beschrijvingsbrieforgaan iets meer dient te zijn dan alleen
een weergave van een aantal officiele partijstandpunten. Ik denk dat
het orgaan evenzeer een zeer belangrijk medium is als discussiemiddel
ten behoeve van de diverse vergaderingen die her en der in het land
op elk niveau worden georganiseerd. Ik denk dat het een uitstekend hulpmiddel daarbij is dat het daarvoor ook behoort te funktioneren. Ik
dacht ook dat de aanstellingsbrief in die zin een wezenlijke bijdrage
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is geweest in vergelijking met het verleden. Op het moment dat er dan
voorstellen hier naar voren worden gebracht waarin men zegt probeer
dat maar terug te draaien, draaien op de oude wijze van een jaar of
zeven terug dan denk ik dat het een onverstandige zaak is. Ik denk
wel dat het een goede zaak is om daar opmerkingen die de heer Meijeraan
heeft gemaakt met betrekking tot een aantal onzorgvuldigheden in dat
redaktiestatuut dat die meegenomen zullen worden, maar het principe wat
erin gelegen is ik denk dat dat een bijzonder goede zaak zou zijn.
Mijnheer van der Stek.
..

"

Mevrouw de Leve •
Mijnheer de voorzitter namens de kamercentrale Dordrecht en ter toelichting op de motie die de kamercentrale heeft ingediend zou ik de
vergadering allerleerst willen wijzen op de toelichting die het hoofdbestuur heeft gegeven bij de indiening van het redaktiestatuut.
Daar staat en dat zou dan via een toelichting op een redaktiestatuut
ten principale moeten worden beslist dat de VVD nooit een partijorgaan
in de striktste zin van het woord heeft gekend. Als de vergadering
dat wil dan vind ik dat, als de VVD dat wil dan vind ik dat dat niet
via een toelichting op een redaktiestatuut ten principale dient te
worden uitgesproken. Daarover zou dan tenminste een uitspraak moeten
worden gedaan. En u ziet dat de kamercentrale Dordrecht van mening is
dat er wel een officieel partijorgaan van de VVD dient te zijn. Haar
als ik goed kijk naar het redaktiestatuut zelf dan is eigenlijk het
hoofdbestuur het daar ook mee eens. Waarom omdat als ik naar artikel 1
kijk er onder 1 instaat dat wat de doelstelling is van de VVD en dat
dan onzer 1.2 het middel om de doelstelling te realiseren en dat kan dan
alleen maar zijn een partijorgaan in diezelfde doelstellingen en beginselen worden geregeld. Ik denk dus dat uiterst in zich tegenstrijdig is
wanneer u kijkt naar 1.1-1,2 en de toelichting dat in die toelichting
staat vrijheid en democratie is geen partijorgaan. In de tweede plaats
zegt dan het hoofdbestuur in de toelichting dat de opstelling van het
redaktiestatuut de rechtspositievan de huidige hoofdredakteur moet waar- :
borgen. Dat is ook in de toelichting in het hoofdbestuur opgenomen.
Mijnheer de voorzitter wij vinden dat erg vreemd. In de eerste plaats
omdat nu gesproken wordt van de huidige hoofdredakteur. Terwijl hier
een redaktiestatuut ligt dat zich toch uit zal strekken neem ik aan
over meerdere hoofdredakteuren en niet alleen over de huidige. Maar
in verschillende toelichtingen wordt dan ook gewezen op de eindverantwoordelijkheid van de algemene vergadering, op de verantwoordelijkheid
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van het hoofdbestuur. Toch kan ik mij niet herinneren dat deze aanstellingsbrief ooit onderdeel van de discussie in de algemene vergadering
heeft gemaakt. En u draait nu de zaak denk ik toch wel om omdat er een
aanstellingsbrief ligt moet er een redaktiestatuut komen, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij de algemene vergadering en de algemene
vergadering zal dus die beslissing in eerste instantie dienen te dekken.,
Ik kan het niet anders dan zo vatten mijnheer de voorzitter gezien uw
eigen toelichting. Er zijn met de huidige redakteurs geen problemen,
maar ik wil u er toch op wijzen dat niemand onfeilbaar is, dat ook een
volgend bestuur, een volgend dagelijks bestuur best eens eenkeuze een
fout zou kunnen maken dat er misschien in de toekomst weleens problemen zouden kunnen zijn en dat met name ten aanzien van de vraag
of het in onze ogen partijorgaan toch de politieke visie van de VVD
zou moeten weergeven toch weleens tot moeilijkheden zou kunnen leiden
bij een volgende hoofdredakteuren en volgende besturen. En ook daarom
mijnheer de voorzitter denken wij dat dit redaktiestatuut zoals het er
nu ligt niet zorgvuldig genoeg is geredigeerd. De kamercentrale
Dordrecht vindt dat de eindverantwoordelijkheid behoort te liggen in
politieke zin bij partijorganen en de heer Eenhoorn heeft gesproken
over journalistieke vrijheid, heeft daarmee wordt niet bedoeld dat de
inhoud van de artikelen zoals die in het partijorgaan tot stand zouden
komen voor censuur in aanmerking komen. Ik denk dat daar de nadruk
bij de heer Eenhoorn op heeft gelegen, maar dat de politieke stellingname wel degelijk onder verantwoordelijkheid van partijorganen zal
dienen plaats te vinden. Tenslotte mijnheer de voorzitter vinden wij
zoals wij dat ook al in de toelichting hebben gezegd en dan moet ik
even gaan zoeken, want ik heb teveel papieren in mijn hand dat wij
indien het hoofdbestuur daar grote behoefte aan hoeft wel een redaktiestatuut willen overwegen maar dan een en de heer Meijeraan heeft al op
een aantal punten genoemd, maar dan een redaktiestatuut dat zodanig
past binnen de gedachte die binnen de VVD leven met de verantwoordelijkheid en de bevoegdhedenverdeling zoals die zou moeten plaats vinden
dat wij u voorstellen om thans dit redaktiestatuut terug te nemen en
in de toekomst met een beter ontwerp bij de algemene vergadering te
komen.
Mevrouw Bruggeman.
Mijnheer de voorzitternamens de kamercentrale den Haag wil ik proberen
niet alleen verstaanbaar maar ook duidelijk te maken dat wat wij
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dachten over de instelling van een redaktiestatuut en over de inhoud
daarvan. Wij vinden inderdaad dat er een redaktiestatuut moet komen.
Niet alleen omdat het in de aanstellingsbrief staat, maar ook omdat
we onderschrijven wat de kamercentrale Dordrecht heeft gezegd en wat
de heer Eenhoorn heeft gezegd, we zijn zeer tevreden over de huidige
situatie. We zijn zeer tevreden met de opvatting van haar taak van de
huidige hoofdredactrice, maar je schrijft een redaktiestatuut niet
voor de zalige situatie die nu heerst maar voor komende tijden die
weleens conflicten kunnen geven. Dus een redaktiestatuut ja. Maar
de inhoud van het concept daar zijn we het niet mee eens. Vrijheid
en democratie is een partijorgaan. Niet de hoofdredakteur of redaktrice is de enige verantwoordelijke naar binnen of buiten toe. En het
feit dat zij verantwoording schuldig is of hij aan de algemene jaarlijkse ledenvergadering is ons een te weinig controlemiddel. De partij
heeft in haar hoofdbestuur een groepering die namens haar optreedt, die
jaarlijks, maar niet alleen jaarlijks, maar dagelijks, maandelijks,
wekelijks bezig is. Het is beter dat het hoofdbestuur de verantwoording
draagt, want anders zou het dus betekenen dat je een jaar lang als je
ontevreden was niets zou kunnen doen dan ongelooflijk grote maatregelen
eisen tussentijdse vergaderingen en wat niet al. Wij leggen bij
het hoofdbestuur leggen wij de gang van zaken in handen. Het hoofdbestuul
kan jaarlijks aan de algemene ledenvergadering verantwoording afleggen.
Dus wij willen dat het hoofdbestuur naar binnen en naar buiten
verantwoordelijk is voor het beleid van de inhoud van ons partijorgaan.
En we zouden het liefste zien dat de motie 18 van de kamercentrale
Dordrecht werd aangenomen waarin wordt gevraagd om er staat inderdaad
het redaktiestatuut te herzien, maar wij bedoelen daarmee het concept
redaktiestatuut te herzien in de zin van wat er in de motie wordt
gezegd. Dat geeft dus aan het hoofdbestuur de kans om het toch zelf
te herschrijven. Zal dat niet worden aangenomen dan zal de kamercentrale
1

den Haag alle amendementen van de kamercentrale Dordrecht steunen die
er allemaal op gericht zijn om de verantwoordelijkheid voor vrijheid
en democratie in handen te leggen van het hoofdbestuur.
Dank u wel.
Mijnheer Kerremans.
Mijnheer de voorzitter ik geloof dat er ten onrechte is als er
gesteld wordt dat er zoveel fouten en verkeerde formuleringen staan
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in het ontwerp. Ik geloof dat er sprake is van een begripsverwarring.
De bedoeling is om een afspraak te maken tussen het hoofdbestuur en de
redaktie die ertoe zou kunnen dienen een redaktiereglement. U spreekt
hier van een redaktiestatuut en wanneer u afspraken maakt met
journalisten dan is het woord redaktiestatuut een heel nauw beperkt
begrip. En dat begrip houdt in dat de redaktie carte blanche krijgt.
Als u als hoofdbestuur een journalist aanstelt op basis van alleen
het woord dat er gewerkt kan worden volgens een

~edaktiestatuut

dan

vat elke journalist het op dat hij verder met uw aanwijzingen hoegenaamd
niets te maken heeft. En dat is niet uw bedoeling. Uw bedoeling
is zoals het hier staat. Het is allemaal goed wat er hier staat.
Alleen u moet de titel veranderen. Het is geen redaktiestatuut, het
is een redaktiereglement. En op die basis kunt u afspraken maken met
journalisten. Dat geldt ook voor artikel 7, daar hebt u een redaktieraad. In journalistiek spraakgebruik is dat een stelletje mensen uit
de redaktie en u bedoelt juist een stelletje mensen die toezicht
houden op of adviezen geven aan de redaktie. Dat is ook best u
hoeft het hier niet te veranderen. Ik zeg niet dat het hier verkeerd
staat. Ik zeg niet dat uw ontwerp verkeerd geformuleerd is ik zeg
alleen het gaat onder een verkeerde titel. Als u die wijzigt zult
u met elke journalist onder het woord redaktiereglement tot zaken
kunnen komen, maar onder het woord redaktiestatuut heeft hij het heft
in handen en mag u buiten toekijken.
Berghuis-Zoetermeer.
Voorzitter de discussie beluisterende geloof ik dat er twee dingen
te onderkennen zijn. Enerzijds een grote mate van

tevredenheid met de

bestaande situatie. Anderzijds toch veel stemmen die toch vinden dat
vrijheid en democratie toch meer een partijorgaan zou moeten zijn
met een duidelijke verantwoordelijkheid voor het hoofdbestuur. Dat is
in de gegeven situatie niet helemaal haalbaar en wellicht dat we er
uit kunnen komen wanneer we dit redaktiestatuut aanvaarden. Op dit mome~
voor de time being dat de huidige hoofdredakteur die funktie vervult.
En dat we op het moment dat de andere personen zijn dat er opnieuw
andere andere aanstellingsbrieven aan de orde zijn ons alsnog beraden
over een redaktiestatuut of een opzet waarbij vrijheid en democratie
meer het partijorgaan is zoals sommige het graag zouden zien.
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Ja voorzitter ik geloof dat heel belangrijk dan is wat is de inhoud
van die reeds enige malen over de tafel gekomen aanstellingsbrief.
De heer Eenhoorn zal het allemaal duidelijk maken.
Het woord is aan de heer Eenhoorn.
Inderdaad het eerste punt voorzitter waar duidelijkheid over moet
komen is wat nu in de discussie is geslopen namelijk dat in de aanstellingsbrief zou staan de toezegging dat er een redaktiestatuut
of reglement, mijnheer Kerremans, zou komen. Maar dat heb ik niet
gezegd en dat staat ook niet in de toelichting. Dat is een zaak die
in de discussie tussen de hoofdredakteur en het hoofdbestuur aan de
orde is geweest of het niet verstandig zou zijn om datgene wat in
de aanstellingsbrief staat en datgene wat in het huishoudelijk reglement staat vast te leggen en-tot een redaktiestatuut te komen waarin
de huidige verhoudingen op een rijtje zijn gezet. Punt 2 de exploitatie
en de positie van de hoofdbestuursmededelingen ook zijn meegenomen.
In feite is er niet meer gebeurd dan dat, maar in de aanstellingsbrief
staat niet dat daaraan gewerkt zal worden, alleen in de aanstellingsbrief staat wel de positie van de hoofdredakteur omschreven. Dat is
waar, maar niet dat er een redaktiestatuut zou komen. Dat is later
nogmaals in het overleg tussen de partijen aan de orde geweest dat
dat wenselijk zou zijn. Ik denk dat het bovendien goed is om ook nog een·
~,

ander misverstand uit de weg te ruimen van de zijde van de afgevaardigde van Rijswijk is ook gezegd dat er een zinsnede is

opgeno~en

die de rechtspositie van de huidige hoofdredakteur zou moeten waarborgen. Dat staat er niet. Letterlijk staat is meegenomen. En ik wijs
er op dat dat toch wel iets anders is dan waarborgen. Het is uitdrukkelijk bedoeld als meegenomen. Er wordt niet extra gewaarborgd, het
wordt meegenomen. En dan heeft mevrouw de Leve er ook op gewezen dat
de zinsnede met betrekking dat wij in het verleden en nu niet nooit een
partijorgaan hebben gekend. er staat een partijorgaan in de strikte zin
van het woord. U ziet ook in artikel 3 hoe we dat hebben opgevat.
Daar wordt de term partijorgaan ook gebruikt. We hebben inderdaad
nooit een partijorgaan in de strikte zin van het woord gekend omdat
er een stichting V en D is eigenlijk nog is die het blad uitgeeft.
Niet de partij als zodanig geeft het blad uit, het is een oude
stichting. Wij werken daar helemaal niet-meer mee, maar ik geef dat
maar even aan om te zeggen dat er nooit in die zin een strikt partijorgaan is geweest. Ik vind dat overigens niet zo erg zinnig voor de
discuss'ie

ik denk dat het veel meer gaat over de inhoud van het. stat:Q.u:t ..
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Zoals dat nu is en de interpretatie die we daaraan geven. Maar ik
geloof dat het goed is voor de zuiverheid dat we ons dat goed beseffen
dat het indertijd een onafhankelijke stichting was die V en D uitgaf.
Dus dat het een kwestie van historie is. Dan zijn er een aantal andere
punten genoemd voorzitter. Ik denk dat ik wel even moet ingaan op
datgene wat door de heer Meijeraan is gezegd over onzorgvuldigheden
die erin zouden zitten. Het is mogelijk dat hier en daar een onzorgvuldÏ·
heid erin zit. Ik wil dat niet ontkennen, ik moet wel zeggen dat de
samenstelling van het redaktiestatuut op uiterst zorgvuldige wijze is
voorbereid. Er is met verschillende instanties over gesproken. Er is
contact geweest ook met uitgeverswereld. We hebben legio voorbeelden
gehad. We hebben met de betrokkenen uitvoerig gesproken en ik denk
dat wat dat betreft we niet over een nacht ijs zijn gegaan. En wat
de samenhang van dit statuut betreft denk ik dat het toch een heel
redelijk produkt is geworden. Dan met betrekking tot die onafhankelijkheid en de journalistieke vrijheid, ik denk dat artikel 3 daar toch heel
duidelijk over is. De koppeling aan de doelstellingen van de partij
ik geloof niet dat als we dat goed lezen dat er dan nog misverstanden
over kunnen zijn. Mevrouw Bruggeman u hebt ook nog aangekaart het
feit van het partijorgaan en u hebt lof aan de hoofdredakteur

toegezwaai~

dat mogen we morgen nog weer doen. Ik denk dat bij hetzelfde bedoelen.
Alleen de positie van het hoofdbestuur is in deze heel moeilijk juist
weer vanwege die aanstellingsbrief omdat in de aanstellingsbrief van
de hoofdredakteur staat dat hij verantwoordelijkheid, verantwoording
moet afleggen aan de algemene vergadering en dat zouden we dan nu
met een pennestreek wijzigen en dat kan natuurlijk niet, want dat
staat de rechtspositie niet toe. Ik kan me wel voorstellen als u zegt
ja maar ik vind dat we daar toch in principe nog eens een discussie
over moeten hebben dat we dat als hoofdbestuur mee moeten nemen en
dat we ons daarover nogeens beraden. Maar terzake van de huidige
situatie is dat niet mogelijk. Ik denk voorzitter zonder daarmee
voorbij te gaan aan datgene wat de heer Bakker heeft gezegd en de
heer Kerremans dat we dan toch in de grote lijnen datgene hebben
beantwoord wat er is gezegd. De heer Berghuis heeft ook gewezen als
laatste nog op nu aanvaarden en kijken of die schoonheidsfoutjes waarop
is gewezen of we dat kunnen meenemen. Ik denk dat daar dan heel duidelijk bijhoort datgene wat mevrouw Bruggeman heeft gezegd. Of we in die
zin op een andere manier tegen V en D willen aankijken. Alleen nogmaals
op dit moment is het volstrekt praktisch niet mogelijk om juist ook
terzake van de rechtspositie van de hoofdredakteur.
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De aanstellingsbrief met de hoofdredakteur kan natuurlijk niet de
besluitvorming in deze algemene vergadering in de weg staan. Het is
alleen zo dat als deze algemene vergadering besluiten neemt die
met de aanstellingsbrief op gespannen voet staan dan zal overleg met
de hoofdredakteur nodig zijn waarna wij zonodig weer bij deze algemene
vergadering terugkomen met de boodschap.
Ja maar ik denk voorzitter dat u dan een grote vergissing maakt,
want de aanstellingsbrief is op basis van het huidige huishoudelijk
reglement opgesteld. Artikel 61 is daarin verwerkt. Dat betekent
dus dat de algemene vergadering dan op een andere manier het huishoudelijk reglement gaat aanpassen. En ik denk dat dan de algemene vergadering moet zeggen dat ze van zins is om zo te doen en het hoofdbestuur
opdragen met de hoofdredakteur daar eens over te praten. Want haar
aanstelling is natuurlijk wel op besluiten van de algemene vergadering
genomen. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen die aanstellingsbrief.
'

Dat is op basis van besluiten van de algemene vergadering. Dat zou
betekenen als de algemene vergadering de amendementen van Dordrecht
aanneemt dan moet het hoofdbestuur het voorstel terugnemen om eerst
met de hoofdredakteur overleg te plegen.
t4evrouw Bruggeman .
Ik zou ook graag hier nog wat aan toe willen voegen. U nam mij daarnet
de woorden uit de mond. Ik vind niet dat die aanstellingsbrief ons voor
het blok moet zetten. Ik vind ook niet dat wij zoiets belangrijks als
een redaktiestatuut moeten op grond hiervan eigenlijk gedwongen moeten
worden een inhoud aan te nemen waar we het niet mee eens zijn. Daarom
wil ik nog eens nadrukkelijk pleiten voor motie 18 van Dordrecht dat
is waar ze mee beginnen waarin punt 1 lof wordt toegezwaaid aan de
huidige situatie en aan de huidige hoofdredaktrice. Punt 2 nadrukkelijk
wordt gezegd het hoofdbestuur hoort nadrukkelijk te zijn voor partijorgaan en punt 3 het hoofdbestuur de kans wordt geboden om niet alleen
zelf het redaktiestatuut te herschrijven en een adempauze geeft om dat
overleg met de hoofdredaktrice te voeren. Dus nogmaals we voorkomen
ontzettend veel narigheid als wij doorgaan en amendementen stuksgewijs
invoegen. We zouden de motie 18 dan het liefste aangenomen zien.
Mevrouw van Scherpenberg.
Mijnheer de voorzitter ik spreek nu even namens de kamercentrale Dordrecht omdat de woordvoerder hier nog niet aanwezig is.
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Maar mevrouw de Leve heeft dat overgenomen. Ik wou graag even van
mijnheer Eenhoorn horen u zegt in een sollicitatiebrief, een aanstellin~
brief staat dat de hoofdredakteur aan de algemene ledenvergadering
verantwoording moet afleggen. De kamercentrale Dordrecht heeft dat
niet tegengesproken. Die zegt en en in zijn amendementen en aan de
jaarlijkse vergadering want dat staat in het reglement en dat iemand
van het dagelijks bestuur dus dat het hoofdbestuur belast altijd
naar het dagelijks bestuur en iemand van het dagelijks bestuur wordt
daarmee belast. Zoals het op het ogenblik ook is. Die is daar mede
verantwoordelijk voor. Ik denk dat het ook niet, de kamercentrale
Dordrecht met zijn amendementen niet is tegen de huidige situatie.
Het is een bevestiging van de huidige situatie. Ik geloof dat je dat
goed moet weten en dat het ook niet waar is dat het tegen de aanstelling
brief van de hoofdredaktrice is, dat is ook niet de bedoeling geweest
van de kamercentrale Dordrecht. Ik denk dat dat onjuist is.
Als ik dan het volgende voorstel aan u mag doen dan zouden we met
alle respect voor de ondercentrale Rijswijk, maar we zouden de
motie 18 van de kamercentrale Dordrecht in stemming kunnen brengen.
Waarbij hoewel dat ook al in vier staat, waarbij dan inderdaad duidelijk is dat de algemene vergadering amendement 19 in de herschrijving
in de herziening geeffectueerd wenst te zien en het hoofdbestuur
-~

'

daarmee op stap stuurt naar het overleg met de hoofdredakteur.
Nou dan maken we misschien een korte klap. Dan breng ik hierbij
18.
Mevrouw de Leve.
Dit betekent dus dat u de motie niet overneemt. Dat zou namelijk ook
nog kunnen gebeuren.
Ik denk niet dat dat noodzakelijk is want ik heb het hoofdbestuur
hier niet achter de tafel. Maar ik sluit niet uit dat het in belangrijke delen van het hoofdbestuur die mening wordt gedeeld. Laat ik
het voorzichtig zeggen.
Voorzitter ik denk dat ik heel nadrukkelijk moet zeggen dat als in de
motie van de kamercentrale Dordrecht staat dat de eindverantwoordelijkheid bij het hoofdbestuur behoort te liggen en als mevrouw van
Scherpenberg zegt dat in feite het op dit moment in belangrijke mate
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zo werkt dan zeg ik ja maar wel in het kader van zoals het nu in
het redaktiestatuut is omschreven. Ik denk dat we dat heel goed
moeten realiseren. In die zin heb ik daar geen moeite mee voorzitter
als het zegt zoals u het zegt. Maar dan wel duidelijk als zodanig
bedoelt want anders komen we in de problemen want dan wordt het
strijdig met artikel 61 lid 2 zoals dat nu in het huishoudelijk reglement is en zoals het straks verwerkt moet worden in de statuten.
Meijeraan.
Voorzitter ik constateer dat als ik het redaktiestatuut lees dat ik
daar helemaal niet uithaal dat de eindverantwoordelijkheid bij het
hoofdbestuur ligt. Ik constateer dat bij de huidige aanstellingsbrief geen problemen zijn, dat we het redaktiestatuut dus nu niet
nodig hebben. Nog niet willen bevestigen nog niet willen wijzigen
en ik dacht dus dat de interventie van de heer Eenhoorn voorzover
die het afvallen van de motie Dordrecht was, wat misplaatst is.
En ik heb met belangstelling beluisterd dat een groot deel van het
hoofdbestuur naar uw schatting, ik gebruik niet het woord inschatting
maar naar uw schatting wel welwillend zou staan tegenover die motie
van Dordrecht. Nou als de vergadering daar rekening mee houdt
dan zijn we klaar.
Ik heb niet gezegd een groot deel, een belangrijk deel dat kan ook
kwalitatief zijn.
Des te beter.
Kerremans.
Mijnheer de voorzitter u heeft helemaal niet nodig om motie 18 van
Dordrecht te steunen of over te nemen. U kunt veel beter uw eigen
voorstel handhaven want het dilemma tussen uw voorstel en motie 18
komt alleen maar voort uit de koppeling aan de huidige funktionaris.
Indien deze vergadering van oordeel is dat er iets veranderd moet worden
in het reglement of de reglementering met de redaktie dan is deze
vergadering volkomen vrij om dat te doen. Alleen u moet zé niet
koppelen aan de huidige hoofdredaktrice maar aan een hoofdredakteur.
Ja maar met de huidige hoofdredakteur zijn afspraken gemaakt. Althans
zijn besprekingen gevoerd.
Ik zeçr niet dat u d,ie

af.s~raken

moet tenietdoen. :r.k zeer ö.lleen

~.<"t
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we een reglement moeten vaststellen nar de mening van deze vergadering.
Daarna kunt u zien in hoeverre u metléze of met een volgende hoofdredakteur zaken kunt doen.
Daar heb ik zoeven ook voor geformuleerd.
Rontel tap.
Mijnheer de voorzitter in de amsterdamse delegatie is dit tot een
vrije kwestie verklaart. Maar nu de toelichting gehoord hebbende
van de kamercentrale Dordrecht zelf, waarbij ze zeggen die verant--~,,

woording in de algemene vergadering die blij ft gehandhaafd. Daarmee
zeg ik nou het hoofdbestuur is voor ons uitvoerder van de besluiten
van de algemene vergadering. Dus wat wij in de algemene vergadering
in die discussie met de hoofdredakteuren naar voren brengen en aangeven als politieke lijn zoals dat vertaald moet worden in ons blad
daar zorgt het hoofdbestuur in de loop van het jaar voor dat dat
ook nagevolgd wordt. Ik vind dus de verschillen minimáal geworden
zijn en het zal mij er in ieder geval toe leiden om voor Dordrecht
te stemmen, want dat geeft u verder de vrijheid om dat te regelen
zoals het beste uitkomt.
~1et

deze interpretatie voorzitter denk ik dat heel goed te leven valt.

v.d. Bossche.
Ja ik heb de indruk dat de vergadering een kant uitgaat waarvan ik
zeg ik vind het wat jammer. Ik denk dat we in een huidige situatie
zitten met het feit dat we het beleid van vrijheid en democratie zo
belangrijk vinden dat we dat niet over willen laten aan het hoofdbestuur. En misschien zijn de interpretatieverschillen gering, maar
mijn interpretatie van de zaak is toch zo dat we het hoofdbestuur
een aantal zaken opdragen die we totnutoe zelf gedaan hebben en ik
zou graag willen dat Dordrecht dan zelf geinterpreteerd werd dat de
algemene vergadering wel degelijk die eindverantwoordelijkheid houdt.
Ook zoals de heer Ronteltap gezegd heeft en dat het hoofdbestuur inderdaad uitvoerend is voor ons.
Daarmee kan de heer Eenhoorn ook leven, maar mevrouw de Leve niet.
Ja voorzitter.
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Nou dan gaan we over tot de stemming over 18. Als u daarmee.
Ik breng dan nu in stemming de motie 18 van de kamercentrale Dordrecht.
Geel voor de motie Dordrecht, tegen. Blauw voor, tegen. Groen voor, teger
Dank u wel. De motie van de kamercentrale Dordrecht is aangenomen
daarmee kunnen de moties 17 en 19 tm 26 buiten behandeling worden
gelaten.
De Leve voor de goede orde, dus voorlopig zonder redaktiestatuut.
zoals voorheen.
~

Dan zijn we bij het punt 9D de bespreking en besluitvorming met
betrekking tot een regeling inzake onverenigbaarheden en cumulatie
van funkties in de VVD. Ik heb behoefte aan het geven van een
korte toelichting. De cumulatie zoals het in de wandelgangen is gaan
heten en mijnheer Blauw spoedt zich terug naar zijn plaats, de
cumulatie is in de afgelopen jaren zeer vaak onderwerp van gesprek
geweest en is voor het hoofdbestuur een heel grote zorg geweest.
Een zeer grote zorg geweest omdat laat ik het maar ronduit zeggen
we er eigenlijk niet uitkwamen. Er is aanvakelijk een commissie
uit de partij aktief geweest onder voorzitterschap van de heer
Blauw en de commissie produceerde een stuk waarin alle meningen
van keihard en verplicht een regeling tot niets regelen en vrijheid,
blijheid waren vermeld. Dat was een stuk waarmee we toch wat moeilijk
naar de partij zouden kunnen, naar de algemene vergadering en toen
heeft het hoofdbestuur gezegd nou vanuit het hoofdbestuur gaat er dan
een commissie, vanuit het hoofdbestuur is toen gezegd laten we nu
als hoofdbestuur proberen iets te dichten waarmee we dan wel naar die
algemene vergadering kunnen. Maar ook dat is niet gelukt, want ook in
dat stuk waren weer alle meningen aangegeven. Uiteindelijk is in
zeer kleine kring gezegd nou ja er moet toch wat op papier op een of
andere manier want we moeten voldoen aan de uitspraak van de algemene
vergadering op 25 en 26 april 1980 in Groningen de 33ste en om nu
weer met een boodschap van we zijn er nog niet uit dat kunnen we niet
maken. Wel daar ligt een rapport en regeling inzake de onverenigbaarheden voor u en uit de amendementen en moties blijkt dat ook daar
weer. alle kanten opgegaan kan worden zo van en nu zeer nadrukkelijk
verplichten, de afdeling Groningen tot trek het maar in want we hebben
er helemaal geen behoefte maar aan gelet op de gewijzigde omstandigheden. De vereniging van staten- en raadsleden. Wel ik stel mij erg veel
van de ongetwijfeld boeiende discussie voor en ik zou u willen vragen
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wil afbijten.
Mijnheer de voorzitter mijn naam is Davids van de afdeling Leudal.
Toen wij in de beschrijvingsbrief voor deze vergadering dit stuk tegen
kwamen toen hebben wij daar met een aantal mensen een avondje aan
gezeten en toen wij klaar waren toen zeiden wij eigenlijk tegen elkaar
'

van nou het hoofdbestuur heeft er weinig weg mee geweten. U heeft
dat zelf nu net ook gezegd. Op grond van die gegevens zeg ik ja
hebben we eigenlijk wel behoefte aan iets dergelijks. Ik geloof
dat als je dit verhaal gaat bekijken dat ik de vergadering gewoon voor
moet stellen om het hoofdbestuur een voorstel te doen om het agendapunt af te voeren en deze zaak als voor onze partij van niet belang
zijnde af te voeren van de agenda.
Wel daarmee zouden wij ja prima applaus, maar u hebt ons zelf opdracht
gegeven om het te doen. Nou mag u niet zeggen van waardeloos. Nu kunnen
we er tenminste over spreken met elkaar. Maar we kunnen tot een conclusie komen dat een het stuk dat aan een cumulatie e.d. helemaal
geen behoefte bestaat. Dat is volstrekt duidelijk.
Ik dacht dat inderdaad deze vergadering wel in

s~aat

was om de opdracht

die gegeven is door de 33ste vergadering om die te herroepen.
Maar het hoofdbestuur heeft dus niet anders gedaan dan het uitvoeren
van de opdracht van de 33ste algemene vergadering.
Mevrouw Jonker.
Mijnheer de voorzitter ik wil graag de beide moties van de afdeling
Groningen even toelichten. Zoals ze staan afgedrukt is dat in een
onlogische volgorde dat ten eerste. In motie 30 stellen we dat de
gehele regeling zoals die voorgesteld wordt herzien dient te worden.
Er worden dermate veel combinaties en cumulaties van funkties genoemd
en van een of ander warrige betiteling genoemd, niet gewenst, ongewenst
minder gewenst enz. Daar kan geen mens mee uit de voeten. Anderzijds
erkennen wij en dan aansluitend bij de eerste uitspraak van de ledenvergadering dat er wel degelijk behoefte bestaat aan een regeling van
cumulatie van funkties. Daarom stellen wij ten eerste dat een rapport
best een uitspraak mag doen of dat een partij best een uitspraak mag
doen over die combinatie van funkties kan niet. En dat zal een zeer
beperkt aantal zijn neem ik aan.
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In het advies dat is dan punt 1 van onze motie 29 het advies van
het hoofdbestuur over motie 21 gaat uitsluitend in op punt 3 van
onze motie waarin wij stellen dat in een regeling andere dan niet
partijpolitieke funkties buiten beschouwing gelaten dienen te worden.
Wij achten het van essentieel belang dat deze toch belangrijke materie
overgelaten wordt aan de direkt betrokkenen, de personen en de instanties
Het is bijvoorbeeld zeer wel voorstelbaar dat een makelaar in een
bepaalde stad niet kan optreden als raadslid in een raadscommissie
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, maar dat kan je niet in een
regeling. Dat moet in onderling overleg met een betrokken kandidaat voor
.een gemeenteraad met een afdelingsbestuur op ander niveau voor
provinciale staten met het kamercentralebestuur geregeld kunnen worden.
Een regeling hoeft daarover ook geen vage uitspraken te doen. En in
punt twee van motie 29 stellen we dat er terughoudend gereageerd moet
worden op die combinaties van funkties op basisniveau. Gemeenteraadsleden hebben nogal eens zitting in provinciale staten. Afdelingsbestuurders zijn nog weleens lid van het algemeen bestuur van een kamercentrale. Vaak is dat ook door de geringe ledental in een afdeling
onvermijdelijk.
Mag ik u even onderbreken. Ik zou graag willen dat de wandelganggesprekken plaats vinden op de daarvoor ingerichte gang en niet hier.
Mijnheer de voorzitter ik zou u dan ook willen voorstellen de volgorde
van de moties 29 en 30 om te draaien. 30 als afwijzend te beschouwen.
29 als een aanzet tot mogelijke alternatief.
Bij u heel duidelijk een stringentere notitie wil.
Ja daarbij zouden dan de punten 1 tm 3 afzonderlijk in stemming
gebracht kunnen worden. 29 geeft een aanzet tot een herschreven regeling
en het is natuurlijk denkbaar dat er met name dan ook op punt 1 verschillen van mening naar voren komen. Omdat het ook zeer verschillende
onderwerpen zijn die in de punten 1 tm 3 ter sprake komen. Het lijkt
me het beste om die gescheiden in stemming te brengen.
Dat kan. Wie van u verder.
Meijeraan.
Voorzitter ik had ook een vraag wat de volgorde betreft.
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Van orde dus. 27 is uiteraard het verstrekkendst. Maar daarna dacht ik
dat 32 van de kamercentrale Haarlem als ik het goed lees 34 van de
kamercentrale Leiden het eerst aan bod zijn. Als we er als we het
niet van de agenda willen hebben, maar wat ik persoonlijk zeker niet
zou bepleiten dan stellen wij wel voor mede gezien wat Groningen in
nummer 30 heeft gezegd, maar ook uit

~ndere

overwegingen om vandaag wel

te beraadslagen, maar niet in die zin te besluiten datwe met amendementen
een redaktie vaststellen. U komt in uw antwoord aan 30 ook daar al aan
tegemoet, want u heeft het over een eindredaktie bij een herschrijving.
Dus op zijn minst zou u moeten machtigen om het stuk opnieuw te schrijven
Maar ik dacht dat het veel beter was om te beraadslagen over de door
. u genoemde punten wel niet en dan daarna het te gieten in een reglementaire regeling die als ik het zo mag zeggen wat zorgvuldiger zou zijn
geformuleerd dan deze. En ik wijs dan met name op de 8 gradaties die
het toetsingskader gehanteerd zouden moeten worden zonder dat iemand
taalkundig of rekenkundig die 8 op rij zou kunnen zetten. Minder
gewenst, niet gewenst, ongewenst, dat gaat nog wel maar alle andere
die er dan bijkomen die kun je niet rangschikken. Op zijn minst verdient
dat heroverweging. En als we niet gaan besluiten vandaag t.a.v. de
reglementaire of handleidingsregels, maar wel over de inhoud dan
beveelt KC Haarlem bovendien aan om te beginnen met wat ook in uw voorstel voorop had moeten staan sub 3 romeinse ·3 daar komen de vragen
wat we zouden willen. En pas als die vragen beantwoord zijn dan kun je
pas het gaan precisieren of constateren dat het niet nodig is. Ik
dacht dat het wel de prealable vragen zijn die voorop moeten staan
en ik dacht dat het de allerprealabelste vraag na Leudal was.
Willen we een regeling in punten en komma's vaststellen vandaag of
willen we beraadslagen zoals dat ook bij punt 12 van de agenda straks
gebeurt. We horen de opinie van de vergadering en daarna buigt een
commissie zich over de juiste formulering in schone reglementaire volzinnen.
Mijnheer de voorzitter ik wou toch nog eventjes wat zeggen. Ik heb zowel
van de afgevaardigde van Groningen als van deze mijnheer geen enkel
argument gehoord om te komen tot een regeling als deze die hier nu
voor ons ligt. Ook het bestuur, ·het hoofdbestuur zegt in haar slotverklaring bij dit rapport dat haar geen enkel bewijs bekend is dat
een eventuele cumulatie van funktie geleid heeft tot problemen.
Dan zeg ik van ja als je dan op een gegeven moment een dergelijke
regeling wil dan zal je toch voorbeelden moeten geven misschien niet
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met man en paard genoemd waar de zaak fout gelopen is. Maar ik hoor
eigenlijk nog geen enkele zaak waarmee deze regeling tot een goed
item kan komen.
Nee maar ik herhaal wat ik zopas geprobeerd heb duidelijk te maken
dat u nu de discussie van 1980 wilt overdoen. In 1980 hebben we
met elkaar vastgesteld dat er zoveel problemen waren dat er behoefte
was aan een regeling. Aan een uitspraak daarover op een of andere
manier. Dat er tenminste een

onderzoe~

gedaan moest worden naar deze

problematiek. En dat hebben we gedaan en dat hebben we verwoord in
\

dit rapport. Nu kunnen we aan de hand van dit rapport dan gaan zeggen
wel nou het zo moeilijk blijkt te zijn willen we ervan af. Dat is wat
u voorstelt maar we gaan nou niet meer opnieuw bedenken waarom of
we het in 1980 nodig vonden om een onderzoek in te stellen.
Mijnheer de Haze-Winkelman.
Ja voorztter de afdeling den Haag heeft hier uitgebreid over gesproken
en wij vinden dat de regeling zoals die hier tot stand is gekomen
ingetrokken zou moeten worden c.q. verworpen. Wij vinden dat het kandiderende orgaan zoals afdelingen, vergaderingen e.d. zich manifesteren
zelf in een liberale partij heel goed weten wat ze doen en wat ze niet
doen. Maar daarbij zullen een aantal randvoorwaarden moeten worden
gesteld door de partij. Dus in principe een vrijheid, maar een aantal

~

zaken die we hier toch in grote meerderheid vinden zullen we dan ook
dwingend vast moeten leggen. De 8 gradaties waar de heer Meijeraan het
over heeft daar hebben we niets aan. Veel minder gradaties zullen we
moeten hebben en in niet zozeer vrijblijvende taal, maar in dwingende
taal, maar dan ook veel minder zaken die hier genoemd zijn.
Een regeling moet duidelijk zijn. Een regeling die niet duidelijk is
waar we alle kanten mee op kunnen, waar niemand weet wat hij er aan
heeft dat is een slechte regeling en die moeten we niet aannemen.
Mevrouw Jo.
Mijnheer de voorzitter u zei daarnet dat de discussie van 1980 wordt
overgedaan, maar ik denk dat als we motie 27 en 28 eerst in behandeling
nemen en die worden aangenomen dan moet de rest van de discussie niet
voortgezet te worden. En dat kunnen we dan toch besluiten.

Maar ik vind dat de besluitvorming
in algemene zin van gedachte is

oV-~
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27 ook kan plaats vinden nadat

gewi~~d

over de problematiek. En dan

kunnen we aan de hand van de discussie besluiten dat er kennelijk geen
behoefte bestaat aan een dergelijke regeling en dan kan 27 worden
aangenomen. Als er wel behoefte, maar vanzelfsprekend moet 27 straks
als eerste in stemming.
Willy van der Holst afdeling Maassluis.
Ik hoor hier en daar dat juist die regelingen ingetrokken moeten
worden, maar juist inderdaad zoals u al zei twee jaar geleden gestemd
~\

om zo'n regeling te krijgen. Bovendien zijn het slechte adviezen.
Ten dele ben ik het met de afdeling Groningen eens dat de woordkeuze
wat verwarring sticht. Daarom heeft ook de afdeling Maassluis
voorgesteld om vooral in artikel 4 tot dezelfde woordkeuze te komen
over wel of geen wenselijkheid. Voor die verschillende woordkeuzes
krijgen we verschillende gradaties van wenselijkheid. Bij alle andere
artikelen komt dat niet zo voor. Bovendien omdat het daar over heel
andere onderdelen gaat. Dus wanneer wij kiezen in de richting van
zoals de afdeling Maassluis voorstelt in de moties wanneer we daarvoor
kiezen betekent dat dat er wel mogelijkheid is tot bepaalde cumulaties
van funkties wanneer dat niet anders kan. Zoals ook in het afdelingsreglement van Maassluis is. Het afdelingsreglement is trouwens in 1980
al goedgekeurd door het hoofdbestuur. Dus ook het hoofdbestuur ziet
best wel dat een cumulatie van funtie niet altijd prettig is. Een
uitzondering kan er dan altijd gemaakt worden wanneer er geen tweede
kandidaat beschikbaar is. Dan stelt de afdeling Maassluis voor artikel
4 zowel de lid 1,2, 3 en 4 dezelfde woordkeuze te kiezen namelijk dat
die cumulatie niet gewenst is. En ik zou wel graag zien dat de discussie
hier inderdaad wel gevoerd wordt temeer daar wel blijkt uit de vele
moties en amendementen dat er leeft binnen de partij.
Maar ik denk dat we er verstandig aan doen nu niet al teveel tijd te
besteden aan de discussie over hoe de formulering nou precies moeten
zijn. Niet gewenst, minder gewenst, ongewenst en dergelijke.
Dat is het advies ook wat u bij de afdeling Groningen zegt en dat ondersteun ik ook heel duidelijk, l1aar wel dat we proberen in een bewoording
te komen.
Daar zijn we het volstrekt mee eens.
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Dus vanaf nu spreken we dat af dat als het ooit komt tot een herschrijving zoals het er nu dan ligt dan wordt op die punten wordt de zaak
verduidelijkt.
Mevrouw Delvos
Ja voorzitter ik zou het toch heel jammer vinden als deze regeling
afgevoerd ging worden. Ik ben juist heel blij dat er nu iets voor ons
ligt en dat het een groot compromis is dat is best begrijpelijk
en dat er wat redaktionele aanwijzingen en veranderingen moeten komen
dat is ook duidelijk. Ik begrijp ook best dat er wat weerstanden zijn
uit verschillende oogpunten. Dat je aan de ene kant zegt als je het
niet dwingend voorschrijft dan heb je er niet zoveel aan, maar aan
de andere kant laten we in vredesnaam de vrijheid óverlaten aan de
mensen die de kandidatenlijsten samenstellen. En mensen aanwijzen
voor vertegenwoordigingen. Ik dacht ook dat daardoor een uitgangspunt
van dat laten we eerst afspreken met elkaar wat we minder wenselijk of
hoe dan ook vinden en daarna dat dan duidelijk inbrengen in de partij
en dat wij daar bij de kandidaatstelling ook als overweging meegegeven
wordt zoals wij dat ook ergens Zoetermeer in de motie hebben gezet
laat dat duidelijk blijken bij de kandidaatstelling wat we als minder
wenselijk beschouwen. En daarna de beslissing nemen dat lijkt me een
heel goede zaak. Ik zou ook heel graag willen dat deze regeling
op wat voor wijze verwoord dan ook in ieder geval aan de orde komt wat
we niet en wel wenselijk vinden. Onverenigbaar vinden en welke cumulatie
we niet wensen.
Dank u wel. Kijk de bedoeling van het hoofdbestuur uiteindelijk is
geweest laten we daar heel duidelijk overzijn eigenlijk niet meer dan
een handleiding voor afdelingen, voor leden zo van daar zitten nou de
problemen en hoe zou je dat nou het beste kunnen oplossen. Want aan
een regeling in de zin van en dat is absoluut onverenigbaar, dat mag
niet en dat mag niet en zo moet het en dat moet daaraan had het hoofdbestuur geen behoefte. Dus het onderzoek volgens de algemene vergadering
van 1980 heeft geleid tot een regeling die niet bindend is, die niet
geen dwingend karakter heeft. Dat is een. Maar nadat we dat hadden vast-

i
I

gesteld zaten we nog wel met de vele telefoontjes die en dus de kennelijke!
behoefte in de partij van ja maar nu hebben we een probleem zus of een
probleem zo vindt u nou dat we dat moeten regelen. Is daar in de partij
weleens over nagedacht over de verschillende punten die hier dan in
staan.
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En dan zie je heel aardig toch dat je een aantal cumulaties nog niet
hebt gehad, want vanmorgen heeft een burgemeester het woord gevoerd
die afgevaardigde was van de afdeling waarvan hij lid is in zijn
eigen gemeente. Wel zo zie je dat er een breed scala is van mogelijkheden.
Wij hebben dus in het rapport niet anders willen aangeven. Wij denken
dat het in hoofdlijnen in het algemeen zo het beste zou funktioneren.
Maar het heeft geen dwingend karakter. En dat is dan misschien niet
overal even gelukkig geformuleerd. Dat is dan gebeurd omdat we zo
voorzichtig wilden wijn dat we geen ongelukken zouden maken. Dat is
de achterliggende gedachte daarvan en daarvoor ligt nu dat rapport.
En als we zeggen we hebben helemaal geen behoefte aan een richtlijn,
aan een handleidingaan iets waar we ooit op kunnen terugvallen wat
een beetje toetsingskader is dan vind ik het allemaal best. En als
u zegt nou zoals dat hiet nou allemaal lig als we er niet meer van
maken zoals u dat nu zegt dus een handleiding .zoals we de vereniging
van staten- en raadsleden willen volgen en een toetsingskader waar
je eerst naar kunt kijken als je in de problemen zit dan is dat eigenlyk
de uitkomst die het hoofdbestuur heeft getrokken uit het onderzoek wat
is verricht n.a.v. de opdracht van de algemene vergadering. Dat is
het en het is eigenlijk niet meer. Iemand die er wat meer in wil zien
die zit fout. En in die zin kunnen we discussieren over hebben we
er nou wel behoefte aan aan zo'n toetsingskader of hebben we dat niet.
In die zin zou ook Leudal of 28 van de vereniging van staten- en raadsleden moeten worden aangenomen of verworpen. Dat is eigenlijk het verhaal.
Pruis-Wassenaar.
Is het dan niet verstandig dat we ons eerst uitspreken of we uberhaupt eer
regeling willen hebben ja dan nee. En als daar dan een beslissing over
gevallen is moeten bepalen of de regeling vrijblijvend zal zijn of niet.
Ja en dan kunnen we nog over de inhoud spreken.
En dan kunnen we

da~rna

nog over de inhoud spreken.

Nee maar dat is ook de bedoeling, maar we zijn nu met die algemene rond
bezig om zover te komen.
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Kamercentrale Leiden.
Wij zijn voor een opiniepeiling hier in de zaal en bij een positieve
dat u aan de commissie een nadere uitwerking overlaat. Wij steunen in
feite dus de motie van de kamercentrale Haarlem.
Een commissie mevrouw heeft alleen zin als het gaat om redaktionele
wijzigingen. Ik verzeker u dat er geen commissie in de partij is die
bestaat uit meer dan een lid die tot een eensluidend
Dan een commissie van een lid.
Die is er al geweest en daar ligt het rapport voor.
Rontel tap.
Ja mijnheer de voorzitter de kamercentrale Amsterdam heeft jaar en
dag gepleit voor het tot stand komen van een anti cumulatieregeling
en het resultaat wat nu op tafel ligt stemt ons ook niet helemaal
tevreden. Maar als het voorstel gevolgd wordt en ik begrijp dat u dat
doet om eerst nu vervolgens in stemming te gaan brengen willen we
een regeling ja of nee. Dan zou ik toch een lans

wi~len

een regeling te willen hebben. Ik denk met 100.000

breken om wel

leden moeten we

als partij steeds in staat kunnen zijn om al die leden erbij te betrekken',
die we nodig hebben voor het vervullen van al die verschillende funkties.!

I

En we moeten in onze partijorganisaties als leden van besturen een
beetje zelf ons wapenen tegen het al te gemakkelijk zeggen van ach die
hebben we nog, die kan dat nog wel even doen en dat ook. En ook de
verleiding voor die

mensen die daarvoor gevraagd worden om te zeggen

nou ja het is niet zoveel meer werk laat ik dat er,ook nog maar even
bij doen. Ik denk dat het goed is voor de partij om zelf dergelijke
richtlijnen uit te schrijven dus ook wetende dat iedere keer dat er weer
zo'n benoemings- of kandidaatstelling aan de orde is dat je als bestuur
en als vergadering die daarover beslist moet verantwoorden waarom je
niet iemand hebt genomen die nog geen funktie heeft. En ik denk daarom
dat de eerste vraag die u dus aan de orde hebt gesteld gaat worden
moeten we een regeling hebben ja of nee. Met ja beantwoord dient te
worden.
I

Dank u wel, maar dan moet heel duidelijk zijn dat het wel een

vrijblijven~
I

de regeling moet zijn want u begrijpt op onze toernee door het land
hebben we het zo hier en daar weleens getoetst en vertel dan vaak het

:
!
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verhaal wat wij tegen kwamen in de kamercentrale Friesland waar ik met
de voorzitters van de afdelingen dit probleem nog eens doorsprak en
vertelde wat er in grote lijnen dan eigenlijk stond te gebeuren en
toen was er een voorzitter van een afdeling die onrustig werd en wat
schuifelde op zijn stoel en uiteindelijk zegt ja maar mag ik dan
neem me niet kwalijk ik ben voorzitter van de afdeling Barradeel en ik
ben voorzitter van de afdeling en ik doe de propaganda en ik ben het
enige gemeenteraadslid ook want ze zeggen Sietse jij hebt toch niets
meer te doen doe jij dat allemaal maar. Kijk en dat moet natuurlijk
ook mogelijk zijn want in Barradeel loopt het voortreffelijk.
Goed.
Kerremans.
Mijnheer de voorzitter ik ben er wel voor dat er een regeling komt,
maar ik vrees dat u teveel de nadruk legt op de vrijblijvendheid.
Want niet alleen in Barradeel hebben ze moeilijkheden maar in alle
gemeente en afdelingen en daar lopen ze dikwijls tegen de reglementaire
aanwijzing dat niet de toekomstige kandidaat bij de kandidaatstelling
aanezig mag zijn, maar ook zijn vrouw of familieleden in eerste en
tweede graad. Als ik het nu voor andere partijorganen zie dan is er
bijvoorbeeld totnutoe een ongeschreven regel dat met hoofdbestuur
het dagelijks bestuur van de partij geen opstapje is naar lidmaatschap
van eerste of tweede kamer. Het staat hier in artikel 7, maar het
~,

staat er zo vrijblijvend dat ik geloof dat u het strakker moet reglementeren of u moet houden aan aan de totnogtoe ongeschreven wet.
Dan denk ik dat we tot de stemming over 27 kunnen overgaan.
Voorzitter mag ik toch ook nog even. Mevrouw Kroos Capelle ad IJssel.
Als ik de hele discussie hoor dan begint het me toch te benauwen. U
zegt een vrijblijvende regeling. Nou vrijblijvend is geen regeling.
De afdeling Capelle ad IJssel heeft geen enkele behoefte aan die
regeling omdat we toch vinden dat je persoonlijk ook moet kunnen
beoordelen in een aantal zaken de afdeling. Als het een vrijblijvende
regeling moet gaan worden die dan toch hier vastgesteld moet gaan
worden dan denk ik dat het aan de afdelingen wel voldoende is. De ene
afdeling zal daar misschien meer behoefte aan hebben. Ik begrijp best
dat het in kleine afdelingen soms u heeft daar net een voorbeeld van
genoemd moeite kan geven, maar ik heb toch de behoefte om hier te
zeggen geen regeling dan.
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En de heer de Bruine die heeft heel strategisch gewacht tot hij het
laatste woord had en dat krijgt hij bij deze.
De voorzitter van de vereniging van staten- en raadsleden.
Voorzitter het is erg uitnodigend bijna uitdagend om niet te zeggen
provocerend om uitvoerig in te gaan op het nut en de noodzaak van
een regeling betreffende onverenigbare funkties binnen onze partij.
Ik zeg provocerend omdat ik het dan nog alleen maar heb over nut en
noodzaak en nog geen eens toe ben aan de ·inhoud van het stuk wat nu
voorligt. Voorzitter ik doe dat als voorzitter van de door u genoemde
vereniging omdat de leden van de vereniging niet alleen daar direkt
bij betrokken zijn, maar ook tegen die discussies in hun afdelingen
aanlopen. Ik denk waar wij nu mee worstelen is dat er in feite geen
duidelijke grondslag ligt onder het stuk wat wordt aangeboden.
Sinds Thorbecke kennen wij voor wat betreft het vervullen van meer
dan een funktie de regel dat men niet tegelijkertijd kan zijn controleur

i

en gecontroleerde. Voorzitter dat is totnutoe en onze partij heeft zich
daar bij herhaling mee akkoord verklaart dat is totnutoe het leidend
beginsel geweest voor de beoordeling van meer dan een funktie.
Als door verandering van maatschappelijke omstandigheden behoefte
bestaat om dat kriteriurn uit te breiden dan zullen we ons in de eerste
plaats daarop dienen ·te bezinnen. Wat nu gebeurd is dat is op grond
van al of niet geslaagde, mislukte ervaringen van cumulatie van funkties
regels verzinnen die daar mogelijk in de toekomst aan dat zouden kunnen
keren. Maar wat ons nu wordt gepresenteerd draagt niet bij aan de duidelijkheid, integendeel, voorzitter ik voorspel u dat het de discussie
die nu gevoerd wordt over dit onderwerp dat die discussie alleen in de
tijd verplaatst wordt omdat in het vervolg waar zich deze problematiek
gaat voordoen heel nadrukkelijk de vraag aan de orde is moet het
reglement, moet de aanbeveling, moet de handleiding in deze situatie

worden toegepast. En als die wordt toegepast dan als tweede moeilijkheid ,
de wijze waarop de mistige omschrijvingen moeten worden uitgelegd.
Voorzitter er zijn voorbeelden genoemd in het stuk die als illustratief
en zonder dat het erbij staat maar in feite toch bedoeld zijn als
kijk eens hoe bedenkelijk dat is wanneer een wethouder tevens lid van
provinciale staten is. Maar voorzitter toch past in de totnutoe
gehanteerde criteria wat echter niet mogelijk is dat is dat een lid van
de'gemeenteraad tevens lid van gedeputeerde staten is. Maar dat heeft
een heel nadrukkelijke redenen. En geen oneigenlijke argumenten van
de man is te oud of hij heeft het te druk of hij is bovendien nog dat en
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Kortorn een aantal zuivere criteria die vervolgens in hele concrete zaken
met naam en toenaam in de wet zijn opgenomen. Maar bovendien ook onze
partij kent dat systeem. Daar waar binnen de eigen politieke organisatie
sprake zou kunnen zijn van controleur en gecontroleerde is bij reglement een enkele keer zelfs bij statuut onverenigbaarheid aangegeven.
En als er derhalve nieuwe criteria op grond van maatschappelijke ontwikkelingen dienen te worden gehanteerd dan dienen die in de eerste
'

plaats bediscussieerd en geformuleerd te worden. Vervolgens dienen die
dan concreet uitgewerkt te worden en dan niet in een stukje pseudo
regelgeving zoals nu voorgestled, maar dan moeten we ook de lef hebben
-\

om het heel concreet vast te leggen in thans bestaande reglementen.
Het zal u duidelijk zijn voorzitter, de vereniging van staten- en raadsleden ontraadt het congres de aanvaarding van datgene wat thans voorligt.
Wetende dat je een niet draaiende motor niet op gang krijgt door hem
in een andere kleur te verven, heeft de vereniging er vanaf gezien om
inhoudelijk amendementen in te dienen. Wij zullen ons beperken tot een
aantal amendementen van procedurele aard, wanneer de amendement 27, 28
niet zouden worden aanvaard.
Meijeraan.
Ik had een vraag voorzitter aan de heer de Bruine.
Iets is mij narnelijk niet duidelijk. Als buitengewoon lid van de verenigi~
van staten- en raadsleden heb ik niet zo heel lang geleden er aan meegewerkt dat het bestuur van die vereniging een ruimere machtiging kreeg
om voorstellen te doen als bijzondere groep dan dat het bestuur zelf
had gevraagd. Als de heer de Bruine zo uitdrukkelijk spreekt namens de
vereniging

dan is het misschien goed om te zeggen dat dat dan is

namens het bestuur op grond van de machtiging die de vereniging blanco
heeft verleend, maar zonder dat hieruit uitdrukkelijk zou mogen blijken
dat de vereniging in grote getale deze of gene mening onderschrijft.
Voorzitter de correctie, de aanvullende passage van de heer Meijeraan
wordt in dank overgenomen.
Wel ik denk dat ieder thans volledig duidelijk is hoe de verhoudingen
liggen. De staten- en raadsleden hebben geen behoefte. Hoe ligt het in
de partij. Ik vraag u te stemmen, ik denk dat we maar 27 nemen de motie
van de afdeling Leudal. We zouden ook die van de vereniging van statenen raadsleden kunnen nemen, het maakt niet zoveel uit, het komt eigenlijk op hetzelfde neer.
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We nemen maar Leudal 27. Afvoeren van de agenda ja of nee. Leudal
wil afvoeren, wie van de gele kaarten is voor het afvoeren van de
agenda van dit voorstel. Geel tegen. Blauw voor, tegen. Groen voor, tegen.
Uitslag van de stemming. Wij hebben geteld 687 voor en 556 stemmen tegen.
Dus dan zou Leudal aangenomen zijn dat is duidelijk.
Vraagt er iemand schriftelijke' stemming.
Mevrouw Siks.
U zult me vervloeken, het spijt me maar er wordt bij de kamercentrale
Haarlem op aangedrongen dat er schriftelijke stemming komt.
Dat lijkt me prachtig. Een ding is zeker de heren den Ouden en Blauw
van hun commissies die zijn geheel gerehabiliteerd want de verschillen
daar en de verschillen hier het is volstrekt duidelijk. Er wordt gestemd
voor tegen en blanco in de mandjes hier voor in de zaal. U gebruikt
daarvoor stem nummer 1. De vergadering is voor enkele ogenblikken
geschorst.
De vergadering is heropend, het woord is aan de voorzitter van het stem-

'

bureau.
,

Mijnheer de voorzitter er zijn uitgebracht 1455 stemmen. Ongeldig waren
er 27, blanco waren er 3, tegen waren er 622, voor waren 805.
Waarmee de motie van Leudal is aangenomen.

Waarmee het amendement of

de motie van Leudal is aangenomen het agendapunt 9d.
Mijnheer de voorzitter ik wou graag van de voorzitter van het stembureau
horen wat dan de ongeldige stemmen zijn geweest, dat vind ik zoveel.

I
I

Ja iemand heeft briefje nummer 2 en 3 ook ingeleverd en dat zijn ongeldigJ
I
stemmen.
Ja zou het zelf kunnen bedenken. Het aannemen.
Mijnheer de voorzitter als wij hier een optelling maken dan klopt het
niet.

Er zijn uitgebracht 1455 stemmen en we tellen er 1482.

Het woord is aan de voorzitter van het stembureau.
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Mijnheer de voorzitter die mijnheer heeft volkomen gelijk. Er zijn 1457
stemmen uitgebracht en niet 1455 stemmen.
Goed ik denk dat het toch zo blijft dat Leudal is aangenomen, waarmee
het agendapunt 9d van de agenda is afgevoerd en de besluitvorming over
de andere moties en amendementen dan ook achterwege kan blijven.
Mijnheer Kok.
Dank u wel voorzitter. Ik denk dat uw constatering juist is dat punt
9d van de agenda is afgevoerd. Ik zou alleen uw aandacht even willen
vragen voor motie 49 van de afdeling Utrecht die wel in dit kader is
~-,

ingediend maar een ruimere strekking heeft en in wezen betrekking heeft
op de wijziging van het huishoudelijk reglement. Ik zou het erg op
prijs stellen als u die motie wel zou willen behandelen.
Ja de afdeling Utrecht verzoekt het hoofdbestuur in dit deel van het
artikel wordt aanvaard. Dat is dus niet gebeurd. Ja dat is jammer.
We hebben een probleem minder en we gaan nu over tot het beleid van

~t

hoofdbestuur.
Dames en heren heren het beleid van het hoofdbestuur stond staat en
zal in de komende maanden staan in het teken van uitwerken.
Uitwerken van een reeks van ideeën, plannen, beleidsvoornemens die
in de afgelopen periode zijn gemaakt. Dat dat dan niet altijd evenveel
effect heeft dat zien we dan vanmiddag want zowel de cumulatie als het
verhaal over de buitenlanders als het redaktiestatuut worden dan
prompt teruggewezen of verworpen of ingeslikt en dan komt er van het
uitwerken natuurlijk niet zoveel terecht, maar

niettemin~

ik verzeker

u dat het hoofdbestuur het er wel erg druk mee heeft.In alle beleidsterreinen wordt uitermate hard gewerkt. Zo heeft bijvoorbeeld de
vorming en de scholing het erg druk met het uitwerken van ambitieuze
programma's die onlangs zijn opgestart. Jaren is gezegd dat het zo
geweldig belangrijk is dat vorming en scholing middels de Haya van
Somerenstichting onder de aandacht wordt gebracht en Liesbeth van
Raalte de ondervoorzitter van de partij is echt dagelijks bezig om
te trachten zoveel mogelijk mensen te betrekken bij betere vorming en
betere scholing. De partijcommissies Talhammer tot vandaag tot morgen
is zeer aktief geweest om te doorbreken de klacht die jarenlang uit de
partij dat er wel honderden vooraanstaande leden in commissies aktief
zijn, maar dat je er toch vrij weinig van hoort. Dat concreet weinig
wordt geprofiteerd door de partij.
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Er is telkens wel een goed kontakt tussen partijcommissies en leden van
de tweede kamerfraktie. Klankbordbeginsel wordt daar zeer goed toegepast.
Er is een goed overleg maar de partij met te weinig van de partij
commissies. Partijcommissies zijn thans bezig om zelf rapporten te maken,·
om zelf aan de partij te laten zien waar men mee bezig is. Er zullen
in de komende maanden een aantal rapporten bereiken en de commissies
zijn ook zeer druk bezig met het voorbereiden van rapporten van de
Teldersstichting en hebben zich in het afgelopen half jaar ook bezig
gehouden met het voorbereiden van de algemene vergadering die vorig
jaar in Bussum is gehouden en zich heeft bezig gehouden met patientenbeleid en ouderenbeleid. De financien baren het hoofdbestuur grote zorg. t
hebt dat vanmorgen al kunnen vernemen. Er wordt een strak zeer zuinig beleid gevoerd door de penningmeester. En dat is ook nodig omdat zoveel
aktiviteit door de partij gevraagd wordt, terecht gevraagd wordt door
de partij en een strenge budgettering, een heel zorgvuldige aanpak van
datgene wat nodig is is dan ook geboden. Er is een voortdurende rapportage door de penningmeester aan het dagelijks bestuur en ook aan het hoofd-l
bestuur. De voorlichting, de secretaris voor de voorlichting de

landelijk~

propagandacommissie verkeren op dit moment in een stadium echt na vier
verkiezingen in twee jaar, drie verkiezingen alleen al het vorig jaar
en de europese verkiezingen voor de boeg. Dat die voor de boeg zijn
die europese verkiezingen en dat we daar ook al heel hard aan werken
in de voorlichting mag wel blijken uit het zojuist gereed gekomen
-~

boekje liberalen en europa waar duidelijk wordt gemaakt hoe de positie
van de liberale fraktie en de positie van de liberale politiek in het
europese parlement is. De problemen, de organisatieproblemen die in
het hoofdbestuur worden behandeld door de heer van der Bossche hebben
in de afgelopen maanden erg veel tijd gevraagd. Dat is ook niet zo
vreemd na de vorming van colleges van gedeputeerde staten, maar
vooral de colleges van burgemeester en wethouders waarna nog weleens
wat problemen zich voordoen en vastgestled moet worden dat er een
aantal wethoudercrisissen zijn in het land en de heer v.d. Bossche die
toert regelmatig van noord naar zuid en van oost naar west. Er is
geen aanleiding voor ongerustheid, geen aanleiding tot een speciale
rapportage aan deze algemene vergadering, maar ik zeg het u toch maar
even. De interne communicatie en het personeelsbeleid ressorteert
thans onder de heer Eenhoorn. We hebben op het secretariaat en dat
merken we in een tijd dat erg veel werk moet worden gedaan hebben we
eenvoudigweg te weinig mensen. Er zijn nu niet zoveel mensen meer dan
tien jaar geleden toen we nog slechts de helft van het ledental hadden.

.
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Of nog minder. Er zijn niet zo heel veel mensen meer. En er moet wel
veel meer werk gedaan worden. Telkens als wij als leden van het dagelijks bestuur en ook wel als hoofdbestuur op dat algemeen secretariaat
komen dan bekruipt ons dat gevoel, dan hebben we de druk van oh we
vragen als partij eigenlijk teveel van die mensen. En dat ze het allemaal kunnen doen komt uitsluitend door een geweldige persoonlijke
inzet en vooral door het idealisme dat ze met de liberale politiek,
het gevoel wat ze hebben voor de VVD. Ik vind dat de partij zich
dat wel mag realiseren. Op de agenda of als onderdeel van het beleid
hoofdbestuur zal straks worden gesproken over VVDexpres. U hebt dat
\

inmiddels op uw stoel aangetroffen. VVDexpres is geboren omdat er
behoefte bleek aan een communicatiemiddel tussen de haagse politiek en
het kader van de partij. Vrijheid en Democratie voldoet voortreffelijk
waar het gaat om de informatie aan de leden, de 100.000 leden waar ca.

5-6000 VVDers zijn zo direkt bij de politiek betrokken-in het afdelingsbestuur of in gemeenteraad of in provinciale staten of als propagandist
of als partijcommissielid dat zij vaak in hun omgeving als de VVD zelf
worden aangezien. En als er dan een politiek aktueel punt is in den Haag
en men wordt daarop aangesproken dan is het van groot belang dat kaderleden snel op de hoogte zijn van het echte standpunt van de VVDfraktie
over de verschillende zaken die dan spelen. Het is niet voldoende om die
informatie uit de krant te halen. Ja echte ongelukken gebeuren er niet
want je hebt dan zelf als kaderlid nog wel zoveel gevoel met de politiek
dat het krantenartikel kan worden vertaald naar de mensen toe, maar u zul1
ongetwijfeld net als ik vaak het gevoel hebben van ja is dit het nou wel
echt wat 'de fraktie ervan vindt, zit ik met mijn verhaal nu wel op de
goede koers. Vandaar dat we de VVDexpres in het leven hebben geroepen.
Snel op de hoogte van de haagse aktualiteit. Het ligt in de bedoeling
om heel snel aan het einde van de week de gebeurtenissen van die week
aan u toe te zenden zodat u dat nog zaterdag in de bus hebt. De heer
Eenhoorn zal als ik uitgesproken ben nog een korte toelichting geven.
De secretaris buitenland de heer van Bernmelen is zeer druk met allerlei
aangelegenheden op dit moment is het wel het voornaamste zijn werk in
de programmacommissie van de ELD. En ik wil best toegeven vandaag
dat het hoofdbestuur oorspronkelijk tegen de benoeming van het secretaris
buitenland was. Maar nou hij een keer is is het toch wel uitermate gemakkelijk. De bijzondere groepen in de partij baren zorgen en de heer den
Ouden heeft het daar in de afgelopen periode uitermate druk mee gehad.
De vereniging van staten- en raadsleden daar zit het hem niet in.
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Die groeit en bloeit logisch na zo'n verkiezingsuitslag. Er is regelmatig
overleg en wat ons betreft een uitstekende verstandhouding. U hebt dit
jaar op de algemene vergadering niet op de agenda zien staan de min
of meer toegezegde uitwerking van de nota daarom een organisatie vrouwen
in de VVD. Er zijn bij de organisatie wat problemen met wat ik het

vrijwillige personeel zou willen noemen. En bestuur is vorig jaar groten- '
deels vervangen door een nieuw en in dat nieuwe bestuur

zijn nu ook

alweer een aantal mutaties en dat heeft de besluitvorming en het overleg
nogal vertraagd. Wij hebben de algemene vergadering net niet gehaald.

We hopen voor de zomer een verdere uitwerking gereed te hebben. Tenslotte '
en dat is last but not least de JOVD of ik kan eigenlijk wel zeggen
de JOVD en de jongeren. Het is een probleem maar ik zou eigenlijk willen
zeggen gelukkig een probleem want de VVD heeft in het afgelopen jaar
bijzonder veel jongere leden gewonnen. Dat zijn er echt vele, vele
duizenden. In de leeftijdscategorie tot 27 jaar. Als ik het het is een
beetje moeilijk omdat we de gezinsleden niet helemaal kunnen traceren
of het echtgenotes zijn of thuiswonende kinderen, maar als ik de ledenwinst in een jaar van tienduizend jongeren tot 27 jaar noem dan overdrijf
ik niet. Betekent dat er op dit moment een zo groot aantal jongeren
aktief wil zijn in onze partij. En dat vertaalt zich in aktiviteiten op

het plaatselijke niveau dwz in de afdelingen. In de loop van de afgelopen:

maanden hebben we in groot tempo het ontstaan gezien van wat in de wandel1
gangen is gaan heten jongerencontactgroepen. Eigen is VVD jongerenorganisaties met jongeren die direkt aan de politiek willen doen. Niet althans
vaak niet via de JOVD omdat men van mening is dat de JOVD een boeiend
gezelschap is, een aardige vereniging maar toch te afstandelijk ten
opzichte van die daadwerkelijke partijpolitiek. Toch heeft de JOVD ook
erg veel leden gewonnen ook duizenden in de afgelopen maanden en de
JOVD heeft ook daaraan een nieuw elan ontleenda Erg begrijpelijk. Er
is een merkwaardig effect te signaleren zoals ik zei er zijn jongeren
die vinden dat ze direkt lid van de VVD moeten zijn om echt invloed
in die partij te kunnen hebben, maar er zijn ook heel veel jongeren ·
die niet precies op de hoogte met JOVD, VVD gewoon de liberale stroming
willen aanhangen zich n.a.v. een televisieuitzending of een advertentie
of mond tot mondreklame zich op zekre dag aanmelden als lid van soms
toevallig de VVD, soms toevallig de JOVD of lid worden van de VVD omdat
in de plaatselijke gemeente geen afdeling van de JOVD is. Er zijn zo
afdelingen van JOVD en VVD jongeren ontstaan, soms naast elkaar in
gemeente. Soms in plaats van. De VVD heeft een uitstekende samenwerking
met de JOVD terzake van allerlei aktiviteiten.

I
I
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Niet al te zeer gestructureerd in de bekende vrijblijvende relatie van
ach nou ja die vormingen en scholing die moeten we toch samen doen
en die spreekbeurten moeten zo nu en dan eens samen. De contacten zijn
ook in het land in het algemeen uitstekend in het haagse zeker, Toch
bespeuren wij in de partij bij de VVD maar ook zelf in het hoofdbestuur
een zeer grote behoefte om de opvang van jongeren niet al.leen aan de
JOVD over te laten. Het is een geweldige verantwoordelijkheid om die
jongeren die zich bij zoveel duizenden tegelijk tot onze liberale
politiek geroepen voelen om die op te vangen, zorgvuldig te begeleiden
zodat het niet een kwestie is van een tijdelijke winst, maar we ze
werkelijk in onze

k~ingen

kunnen behouden. Die verantwoordelijkheid

die we met elkaar als VVD voeren vraagt van ons aktiviteit waar het
gaat om het betrekken van jongeren bij de politiek. Er is daarmee
echter meteen een spanningsveld ontstaan. Als ik spreek over VVD
opvang van jongeren,· JOVD opvang van jongeren dan betekent dat tenminste
een verschillende opvang van liberale jongeren en dat leidt naar
verschillend georganiseerde jogeren en dan ben je bij verschillende
jongerenorganisaties. En ik verzeker u dat we daar erg dicht bij zijn.
Bij verschillende jongerenorganisaties. Vorig jaar in de zomer heeft
de ondercentrale Eindhoven een beroep aangetekend bij de commissie
van beroep met het verzoek toch vooral de reglementen zodanig te mogen
aanpassen dat de jongerencontactgroep daar als bijzondere groep aan
de partij zou kunnen hangen met andere woorden dat het zou kunnen
funktioneren als de organisatie vrouwen in de VVD. Als dat zou zijn
gebeurd zou de bijzondere groep jongeren tenminste in Eindhoven zijn
geinstitutionaliseerd en daarom hebben wij als hoofdbestuur gezegd laten
we nou uitkijken want dan zijn we op de weg van twee jongerenorganisaties
en daarom gelukkig hebben we het overleg met Eindhoven aanvakelijk en
later ook met anderen kunnen openen. In de loop van het vorig jaar hebben
we onderkend hoe urgent de zaak is dat het eigenlijk niet vijf voor
twaalf is maar vijf over twaalf. Dat feitelijk in veel afdelingen de
jongerencontacten al zo zijn ingeburgerd dat we van een echt feitelijke
situatie kunnen spreken. Maar darnes en heren stelt u zich voor twee
jongerenorganisaties in de VVD. Een in de partij, jongerencontactgroepen
en een buiten de partij de JOVD. Allemaal liberale jongeren ik zie de
dames en heren van de pers al genieten. Linkse en rechtse jongerenorganisatie en een liberale of een conserv-tieve, de discussie zou
geheid over ons heen komen en dat erwijl het zo volstrekt onnodig
is want niemand gelooft toch dat liberale jongeren in Hoogezand/Sappemeer
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die toevallig in een jongerencontact Z1Jn verzameld en liberale jongeren
in Assen die toevallig in de JOVD zijn verzameld dat dat andere
liberale jongeren zijn. Dat is uitgesloten. Als we zouden toestaan dat
er twee jongerenorganisaties komen dan zetten we de deur open naar
andere politieke groeperingen, dan zetten we de deur open naar een splitsj
ing, naar een splijtzwam in onze gelederen en het is juist de kracht
van de liberale partij geweest zolang dat wij ons niet uit elkaar hebben
laten drijven door anderen. Laten we dat dan ook niet door onszelf doen.

'

Daarom heeft het hoofdbestuur in de afgelopen maanden gezegd ons beleid
moet er op zijn gericht te komen tot een jongerenorganisatie. En daarbij
moeten we proberen de aantrekkelijke kanten van de een en de aantrekkelijke kanten van de ander te combineren. Zodanig samen te voegen dat
werkelijk van een uitstekende situatie kan worden gesproken. Wat waren
nu in grote lijnen de positieve punten van de jongerencontactgroep.
Jongerencontactgroepen hebben een direkte ingang naar de VVD. Kunnen
over amendementen, over moties. algemene vergadering, partijprogramma's
direkte meespreken. Hebben het recht om op algemene vergadering,
afdelingsvergaderingen waar dan ook te spreken, hebben die direkte relati(
wel. Die heeft de JOVD niet. De JOVD heeft wel de onafhankelijke situatie
die wij als liberalen altijd geweldig hebben aangehangen door de jaren
heen hebben we reklame gemaakt naar buiten door te zeggen dat wij als
VVD een onafhankelijke jongerenorganisatie JOVD hadden. Wij pleiten
voor een mondige zelfstandige jeugd. Wij pleiten voor een eigen zelf--,

standige ontplooing. Dat komt tot prachtig in een onafhankelijke
jongerenorganisatie JOVD. Dat vinden we nog als hoofdbestuur en we
vinden dat dat zo moet blijven. Wat bereiken we nu dat de beide positieve,
elementen worden verkregen zodanig dat alle liberale jongeren als ze
dat willen zich onafhankelijk kunnen ontplooien en aan de andere kant
toch direkt een ingang hebben in de VVD zodat van die moeilijke formules

,

zoals in het verleden wel is gebeurd de JOVD een ingang moest zoeken
via een afdelingsbestuur, via een afdelingsvergadering om dan zo toch
nog invloed te kunnen aanwenden. Hoe bereiken we nu een dergelijke
samenwerking, want daar gaat het om. Het is een moeizaam proces dames
en heren. En deze algemene vergadering valt eigenlijk midden in een
procedure, stoort eigenlijk laat ik dat maar zo zeggen, stoort eigenlijk
een broedende kip. Toch hebben we gemeend aan deze algemene vergadering
voor te houden, duidelijk te maken waar we mee bezig zijn. Wat het
streven is van het hoofdbestuur en gelukkig ook van vertegenwoordigers
van jongerencontactgroepen en van het hoofdbestuur van de JOVD. Omdat
wij daar dan met elkaar over kunnen spreken.
_.l
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We houden een rijdende trein even op het station staande. We vragen de
VVD wat vindt u ervan zo op deze manier zullen we maar verder rijden
of moeten we straks een wissel nemen. Op die manier hopen we met u van
gedachte te wisselen. Ik ben er diep van overtuid dankzij de positieve
instelling van vertegenwoordigers van jongerencontactgroepen en de
JOVD waarmee we nu een aantal keren uitvoerig hebben gesproken,
dankzij het feit dat we met elkaar ervan overtuigd zijn dat we weer ,
naar een jongerenorganisatie willen. Dat we daarin de komende weken,
maanden ook zullen slagen. Feitelijk zodat we tenminste als liberale
stroming in ons land als eenheid naar de jongeren kunnen overkomen.
\

Dames en heren deze notitie, deze rapportage is niet meer dan een
verslaggeving. Is niet meer dan een mededeling van nou dit is nou
waar het zo'n beetje over eens zijn en ik weet dat vele van u zeggen
tjonge jonge die overeenkomst zoals die er nu ligt die rammelt aan
alle kanten, daar kunnen we vele opmerkingen over maken. Ik weet dat.
Maar aub gaat u vandaag niet met ons over de letter, over de komma
en over de punt van die overeenkomst discussieren. Het gaat erom dat
wij het vandaag met elkaar eens zijn over slechts een vraag en ik zou
graag willen dat u als algemene vergadering aan het hoofdbestuur en
aan de jongerencontactgroepen en aan de JOVDers die hier in grote
getale aanwezig zijn een opdracht meegeeft. Zorg ervoor dat binnen de
kortste keren een jongerenorganisatie, een liberale jongerenorganisatie
funktioneert.

Dames ne heren het hoofdbestuur vergadert met veel enthou-

siasme en grote inzet iedere maand en het dagelijks best-ur vergadert
iedere week. We horen graag wat u ervan vindt. Het beleid van het hoofdbestuur is aan de orde. We willen graag van u horen waar we de verschillende aktiviteiten en het beleid nog kunnen verbeteren.
Ik zou willen voorstellen eerst meer algemene punten aan de orde te
stellen en als die geweest zijn kunnen we nog even met elkaar van
gedachte wisselen over het jongerenbeleid. Wie van U mag ik het woord
geven.
Mevrouw Jonker.
Mijnheer de voorzitter u hebt net al even in uw inleiding aangehaald dat
het hoofdbestuur niet gelukt is op deze algemene vergadering een nota
daarom vrouwen in de VVD op tafel te leggen. Er zijn toch enkele punten
waarop de afdeling Groningen de aandacht wil vestigen. Wij zijn namelijk
van mening dat de leden van een democratische partij er recht op hebben
wat een lidmaatschap van de partij inhoudt. Dat spreekt vanzelf zult
u zeggen, maar helaas moeten we constateren dat het voor een grwot
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aantal leden van de VVD die duidelijkheid niet bestaat. Het is narnelijk
zo dat wanneer een lid van het vrouwelijk geslacht zich aanmeldt als
lid van de VVD zij meent dat zij lid.is van de politieke partij.
Als zij dat lidmaatschap meer ziet dan een donateurschap kan zij aktief
worden binnen de vereniging volkspartij voor vrijheid en democratie.
Dus het bezoeken van ledenvergaderingen meedoen aan amendering van
verkiezingsprogramma's en nota's, meebeslissen over kandidatenlijsten
en bestuurlijk meedraaien in organisaties of zich verkiesbaar stellen
voor een vertegenwoordigende funktie. Voor de vrouwelijke VVDleden
is dit voor ieder lid van een politieke partij toch kornplete arsenaal
van mogelijkheden het verhaal echter niet af. Vroeg of laat komen
'\

ze tot de ontdekking dat ze ook zijn aangesloten bij de stichting organisatie vrouwen in de VVD of horen ze van het bestaan van die organisatie
En dan worden wij als afdeling geconfronteerd met vragen als wat is dat

<

voor organisatie. Nou daar zijn statuten voor al dan niet goedgekeurd.
Dus voor een afdelingsbestuurder is dat met behulp van het handboek
nog wel uit te leggen. En wie zijn daar lid van of wie zijn daar aangesloten bij. U mevrouw. En dan sta je als afdelingsbestuurder toch weleens!I
voor de opgaaf iets te moeten verklaren wat je zelf in wezen erg ondernocratisch vindt. Zolang de stichting organisatie vrouwen in de VVD uitsluitend en alleen werkzaam zou zijn binnen de VVD en zou werken aan
de politieke bewustwording van vrouwelijke VVDleden, wat een doelstelling
van de stichting is dan zouden de bezwaren misschien nog niet zo groot
zijn. Hoewel iemand indelen bij een organisatie uitsluitend op grond
van sexeverschil vinden wij ten principale onjuist.
Onze bezwaren zijn evenwel nog wat groter wanneer het de aktiviteiten
betreft van de stichting organisatie vrouwen in de VVD die naar buiten
gericht zijn. Zoals bijvoorbeeld een reaktie van de stichting organisatie vrouwen in de VVD op het regeringsbeleid of een deel daarvan.
En vertegenwoordigingen in overkapelende organisaties van vrouwenorganisaties zoals plaatselijk provinciale of landelijke vrouwenraden.
Zonder overigens ook maar iets af te doen van het belang van die vertegenwoordigingen en juist in overkoepelende organen van vrouwenorganisaties is een liberale inbreng noodzakelijk. Maar dan wel graag een
duidelijke. Maar veel van onze leden die op deze wijze vertegenwoordigd
zijn zijn uit principiele redenen tegen het lidmaatschap van een
vrouwenorganisatie, van welke dan ook. De afdeling Groningen vindt
dat die keuzevrijheid binnen de VVD gewaarborgd moeten zijn. Of wel
vinden veel vrouwelijke leden dat het lidmaatschap van een politieke
partij gewoon onderscheid naar sexe mag inhouden.

1
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En veel enthousiaste vrouwelijk VVDleden weten van het bestaan van de
stichting niet af. Informatie over vrouwen in de VVD in vrijheid en
democratie wordt door hen niet gelezen, want daar ben ik geen lid van.
Onze afdeling vindt dat de leden recht hebben op die duidelijkheid.
Door de grote toename van het aantal leden gaat het per slot van
rekening om grote groepen die zo vertegenwoordigd worden. Mogelijk
heeft deze problematiek op dit moment niet de hoogste prioriteit
bij het hoofdbestuur, maar met name binnen de afdelingen waar vrouwengroeperingen op velerlei gebied aktief zijn is het een aktuele zaak.
Er wordt gevraagd om de mening van de vrouwen in de VVD. Zonder
duidelijke achterban kan de VVD achterban niet verwijzen naar het standpunt van de vrouwen in de VVD. Bij sommige andere partijen ligt dat
anders. Wanneer de stichting.organisatie vrouwen in de VVD zich op eigentijdse wijze wil profileren binnen en buiten de VVD zal zij ook op
eigentijdse wijze samengesteld en georganiseerd moeten zijn. Dat laatste
is naar we begrepen hebben al in onderzoek en uitwerking. Maar daarnaast verzoekt de afdeling Groningen het hoofdbestuur bij die organisatie
ook en vooral het ledenbestand te betrekken. Een afzonderlijke aanmelding voor een vrouwengroepering binnen de VVD zal ongetwijfeld een
verkleining van de achterban of het aantal aangeslatenen tot gevolg
hebben. Wij menen dat dit niet opweegt tegen de voordelen van een

~emoti-,
I

veerde achterban. Men name in de vertegenwoordingen in overkoepelende
organen is het dan mogelijk om duidelijk te spreken. We zijn van mening
\

dat over nieuwsoortige registratie van aangeslatenen van de organisatie
vrouwen in de VVD niet in eerste instantie overlegd moet worden met
de huidige stichting vrouwen in de VVD, maar dat een voorstel van het
hoofdbestuur hierover direkt de normale weg van voorstellen moet bewandelenvanafdelingen tot algemene vergaderingen,. Zo kunnen vanaf het
begin ook die betrokkenen geraadpleegd worden die wel lid zijn van de
VVD maar zich niet betrokken voelen bij de stichting en ook geen
gebruik maken van inspraakmogelijkheden via dat kanaal. Wij verzoeken
u dan ook voor de volgende algemene vergadering met een voorstel te
komen waarin tenminste in een bewuste aanmeldingaverandering wordt
voorzien. Los van dit aanmeldingaprobleem maar samenhangend met het
onderscheid naar sexe binnen de VVD vraagt de afdeling Groningen zich
af in hoeverre op dit moment het bestaan van het blad de liberale vrouw
ook wenselijk is. De uitgave van zo'n blad is kostbaar en informatie voor
vrouwelijke VVDleden moet ons inziens voorzover afzonderlijke informatie
nodig is op de normale wijze dus via het partijblad gebracht worden bij
alle betrokken VVD leden.
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De afdeling Groningen zou ook op dit punt graag het standpunt van het
hoofdbestuur weten.
Mijnheer de voorzitter ik wou hieraan nadrukkelijk toevoegen dat het
van de afdeling Groningen geenszins de bedoeling is om het bestaan van
een organisatie vrouwen in de VVD aan te vechten op welke manier dan
ook. Juist omdat wij het belang inzien van het bestaan van een politieke vrouwenorganisatie. Als afdeling worden we daar met de neus
op de feiten gedrukt. We willen dat die organisatie goed in elkaar zit.
Nog iemand over de vrouwen. Ja u hebt een beetje ons het gras voor de
voeten weggemaaid in die zin dat heel veel van wat u hebt gezegd wordt
onderschreven door het overleg tussen de organisatie vrouwen en de VVD.
Het is eigenlijk een beetje een uitwerking wat u hebt gezegd van de
nota daarom een organisatie vrouwen in de VVD. Wij zijn helaas voor
deze algemene vergadering nog niet zover.

Ik kan op een aantal punten

wat u hebt gezegd wel ingaan. We vinden inderdaad zoals de afdeling
Groningen dat het automatisch gekoppeld zijn aan de organisatie vrouwen
in de VVD niet langer zou moeten maar dat er een positieve stap gemaakt
moet worden om lid te zijn, te behoren tot de organisatie vrouwen in
de VVD. Dus niet een negatieve in de zin van als je je niet afmeldt/
dan hoor je erbij. Maar een positieve van ja ik wel erbij horen. Ik denk
dat dat een belangrijke zorg is van de afdeling Groningen als ik uw
reakties zo zie. Dat u zegt je moet niet eerst met de vrouwen overleggen, maar het hoofdbestuur moet zelf een beleid maken dat ben ik
volstrekt niet met u eens. De organisatie vrouwen in de VVD bestaat
vele jaren en is niet zomaar een groepje dat in de loop van de afgelopen
tijd wat is gegroeid. Nee het is een belangrijke poot in onze partij,
een organisatie die erg veel werk verricht en daarom is dat overleg
wat het hoofdbestuur met de organisatie voert volstrekt nodig om
tot een goed inzicht te komen. Helaas is een organisatie zonodig dat
bijvoorbeeld in het dagelijks bestuur een vrouw zit en dan zou u de
mannen een beleid voor laten bereiden t.a.v. de organisatie vrouwen.
Nou zo doen we dat niet. Uw zorg t.a.v. de liberale vrouw kan ik
wegnemen en dat is nou typisch zoiets wat u bepleit. De liberale
vrouw is een selfsupporting blad wat d.m.v. abonnementsgelden en
advertenties in het leven wordt gehouden. Daar komt verder geen geld
van de partij aan te pas. Ik denk dat het niet zinvol is om nu uitgebreid met elkaar over de organisatie vrouwen in de VVD te spreken.
Ik zou u echt willen vragen uw opmerkingen op te zouten totdat een
uitwerking van daarom een organisatie vrouwen in de VVD voorhanden is.
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Een opmerking voorzitter. De vraag van de afdeling Groningen om een
uitspraak van het hoofdbestuur of een voorstel van het hoofdbestuur
betreffende de aanmelding van aangeslatenen bij de stichting. Het
gaat ons er nadrukkelijk om dat wat dit punt betreft een voorstel
van het hoofdbestuur aan de leden van de VVD komt. Ja de verdere
uitwerking van de organisatie moet natuurlijk gebeuren in samenspraak
met de huidige stichting. Maar de aanmelding van leden betreft iets
van aanmelding door alle VVDleden en het lijkt ons dat dat in eerst
instantie de normale weg van voorstellen moet bewandelen.
We zijn het daar volledig over een.
Van den Berg afdeling Breda.
Mijnheer de voorzitter u zei al zojuist deze vergadering is eigenlijk
hier begonnen met over de jongerenaanpak te praten.
Nee ik wou graag even de andere aaak aan de orde stellen en dan pas
de jongeren.
Mevrouw Weele van Zaanstad.
Als afgevaardigde en als vrouw wil ik het principe dat de vrouw zelf
uitmaakt of ze lid wordt van de vrouwen in de VVD van harte ondersteunen. Ik vind je bent lid van een partij, ik vind vrouwen in de
····"

VVD vind ik een prima initiatief, maar ik wil zelf uitmaken of ik daar
lid van wordt en gaarne adhesie betuigen aan de voorsteller.
Ja mijnheer de voorzitter namens de afdeling den Haag zou ik een paar
opmerkingen van praktisch procedurele aard willen maken. Er zijn namelijk
een aantal stukken die op deze vergadering betrekking hadden naar ons
gevoel nogal laat ontvangen en dat heeft de voorbereiding in onze
afdelingsledenvergadering nogal bemoeilijkt. Soms onmogelijk gemaakt.
Ik noem als voorbeeld de nota over jongeren waar u al even op inging
die was in V en D van 8 maart gepubliceerd en gezien het belangrijke
onderwerp was de voorbereidingstijd voor ons daardoor nogal kort.
De bijlage over V eh D aktueel, waar ik straks nog even iets aparts
over wou zeggen die vonden we pas in V en D van 29 maart. En dat
structureren van de gesprekken met de kamerleden wat ik zeer toejuich
dat staat nou pas ik V en D van 12 april. Wat ik zelf bijvoorbeeld
nog helemaal niet ontvangen heb het zal wel aan de post in m~Jn wijk
in den Haag liggen die altijd een beetje laat is, maar.het is
toch jammer dat we dat zo kort vantevoren weten.
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Terneer omdat die onderwerpn, ik heb begrepen spreiding en mediabeleid
en deregulering nogal belangrijk zijn. Als we dat geweten hadden dan
haddan we op onze ldenvergadering daar wel iets aan gedaan en een
beetje de mening van onze leden gevraagd. We hebben begrip voor de
werklast van de koninginnegracht dat spreekt vanzelf, maar voor een
goed overleg is het toch wel van belang dat er een tijdige publicatie
is zodat de afdelingen zich echt goed kunnen voorbereiden en ik hoop
dan ook dat we in de toekomst de boel wat sneller krijgen. Dan wou
ik u vragen, nog iets zeggen over dat VVDexpres. Ik heb met blijheid
gezien dat het nu niet meer VVDaktueel heet, want het leek erg op het
CDA en dat leek ons niet zo geslaagd. Ik heb het met belangstelling
.--._
I

bekeken, maar wij zijn gestuit op een opmerking in de bijlage van V enD
waar staat dat er een zeker verplichtend karakter aan gehecht moet
worden. En nou wilden we eigenlijk graag weten wat dat is. Is dat
helemaal verplicht. En ik kan u wel zeggen dat wij eigenlijk niet zo
erg voelen om daartoe verplicht te worden en ik zou eigenlijk daarop een
antwoord op willen hebben.
Kijk ik moet uw lichte verwijt van de korte voorbereiding van de hand
wijzen. Het is narnelijk zo dat dat wat gepubliceerd is in vrijheid en
democratie van het beleid van het hoofdbestuur

niet gezien moet

worden als een voorstel van het hoofdbestuur om het te behandelen in
deze vergadering in besluitvormende zin. Het is alleen een tussenrapportage van waar het hoofdbestuur mee bezig is. We proberen het beleid
van het hoofdbestuur wat zo in algemene zin in de algemene vergadering
vanzelfsprekend aan de orde dient te komen iets meer te structureren
dan wat veel vroeger het geval was, Toen was het een kwestie van een
rijtje van tien mensen die vragen gingen stellen over het beleid van
het hoofdbestuur. We vertellen nu waar we mee bezig zijn, wat we denken
en een enkel punt zoals bijvoorbeeld het jongerenbeleid zoals bijvoorbeeld VVDexpres daarvan is het dan aardig om daarvan al eerder iets in
vrijheid en democratie te zetten zodat u zich wat beter kunt crienteren
zodat het beleid van het hoofdbestuur t.a.v. dergelijke punten wat beter
over het voetlicht komt. U wordt vandaag niets voorgelegd over de
jongeren in besluitvormende zin. Er zijn moties gekomen en amendementen.
Het hoofdbestuur beschouwt die moties ook alleen maar als een aanwijzing
voor de verder te bepalen koers. Het blad VVDexpres zouden we ook
zonder algemene vergadering hebben ingevoerd, alleen dan had het allemaal
schriftelijk gemoeten en nou ligt het dan na V en D een nulnummer hier
ligt het op uw stoel.
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U zou gelijk hebben als het ging om voorstellen waarover u vandaag
zou moeten besluiten. Wat dit betreft alleen zaken die het lopende
beleid van het hoofdbestuur betreffen en daarom is denk ik de
publicatie in vrijheid en democratie ook alleen maar een hulpmiddel
en niet meer. Waar het gaat om het beleid van de tweede kamerfraktie
hebt u gelijk zou ik eigenlijk zeggen, maar dat komt omdat we te laat
zijn begonnen met denken over hoe we het beleid van de tweede
kamerfraktie nu op effectieve wijze aan de orde kunnen stellen in zo'n
algemene vergadering. U weet hoe hetaltijd gegaan is in een tijd
dat we 26, 28 of 22 kamerleden hadden. Dan was er een rij van mensen
die vragen ging stellen. De tweede kamerfraktie ging in conclave
en ieder kamerlid mocht dan na de lunch een vraag beantwoorden. Dan
ging het zo dat sommige leden in opdracht van kamerleden een bepaalde
vraag gingen stellen, want ieder kamerlid moest echt aan bod komen.
Ja dat is een cultuur die helemaal niet verwerpelijk is. Ik heb er zelf
ook dapper aan meegedaan toen ik als afgevaardigde van Groningen ook
eens een vraag moest stellen die dan Scherpenhuizen kon beantwoorden.
Zo werkte dat nou een keer, Wel dat gaat nu niet meer nu we 36 kamerleden hebben, want dan zijn we tot morgenavond 7 uur bezig. Wel hoe
we dat beleid van de tweede kamerfraktie nu echt goed kunnen behandelen
ja het gaat meer om het beleid van die fraktie, meer om kijk eens naar
het verkiezingsprogram en wat is ervan terecht gekomen. Nou een echt
goede vorm hebben we daar niet voor kunnen vinden, maar we zien het ook
I

niet zitten dat op allerlei detailpunten die vragen worden gesteld.
Vandaar al die kamerleden die inmiddels inderdaad aanwezig zijn hier
in de algemene vergadering waarmee u dan van gedachte kunt wisselen
en hopelijk morgen overleg over een paar structurele punten.
i

Ik vind het ook erg leuk mijnheer de voorzitter dat we dat gesprek

gestru~

tureerd hebben, maar misschien kan het de volgende keer iets vroeger
zodat we in onze vergadering erover kunnen praten.
U hebt groot gelijk, we hadden dat wat sneller moeten doen. Op dat
punt hebt u gelijk. Iemand nog in meer algemene zin over het beleid van
het hoofdbestuur.
Neemt u me niet kwalijk, maar dat verplichtend karakter van.

I

0 neemt u me niet kwalijk. Nou ja dat verplichtende karakter.

Ik denk dat I
!
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Ik denk dat ik dat ook zo kan vertalen als vrijwillig verplicht·.
Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat iemand die zich tot het kader rekent
of die wij tot het kader rekenen niet kan funktioneren zonder wekelijks
op de hoogte zijn van wat er die week in den Haag is gebeurd. En ik
vind dat we dat als hoofdbestuur, als partij die 5-6000 mensen zeer
nadrukkelijk onder de aandacht moeten brengen. En ik denk dat dat
ook wel lukt en de reaktie s we hebben dat natuurlijk wel wat gepeild
zijn ook zodanig dat iedereen begrijpt en ook vindt dat die dat nodig
heeft en beschouwt dat ook als een uitermate middel meer op de hoogte
te zijn van den Haag. Maar als iemand natuurlijk niet wil of gewoon
helemaal geen belangstelling heeft.nou dan moet hij dat natuurlijk
zelf weten. Zo liberaal zijn we wel.
Rontel tap.
Voorzitter ik wil graag waardering uitspreken voor het uitbrengen van
VVDexpres. Ik denk datd at heel goed aangevoeld is door het hoofdbestuur dat die vertikale communicatie snel dient te verlopen.
Ik denk dat het ook hard nodig is om zeg toch maar ons kabinet de
grootst mogelijke steun te geven en dat moet me overeind houden, want
als wij niet in de regering zouden zijn dan zou het absoluut natuurlijk
naar onze overtuiging slechter gaan dan het nu gaat. Mijnheer de voor-

.

zitter dat organiseren van steun van onderop denk dat daar nog meer
aan gedaan kan worden en ik zie ook dat uw hoofdbestuur daaraan werkt
ook daar waardering voor dat is met name het funktioneren van de landelij
ke partijcommissies. Ik heb gezien in vrijheid en democratie dat al
een paar partijcommissies dagen houden om overleg te hebben met
wethouders en gedeputeerden en raadsleden en provinciale statenleden over
een bepaald beleidsterrein. Ik denk dat dat iets is wat uw hoofdbestuur
ook zeker komend jaar echt zou moeten uitbouwen. Dat door alle partijcommissies een dergelijk aktiviteit onplooien. En tenslotte mijnheer
de voorzitter zou ik toch al mijn collega raadsleden in den lande
ook willen oproepen om ook daar waar de bezuinigingen vanuit den
haag de gemeente besturen zelf raken. Het algemeen korten op hungemeentefonds of straks het minder aantal woningwetwoningen dan gebouwd kan wordg
dat wij dan als gemeente, VVD gemeenteraadsleden ook eerste kanalen binnel
de partij benutten om eventuele kritiek te toetsen aan de inzichten
bij kamer, bij partijcommissies en tot een constructief standpunt te
komen en niet, zeker niet daar waar we in gemeentebesturen zitten, in
colleges samen met de PvdA die er natuurlijk alle belang bij heeft om
zo hard mogelijk schande te roepen over het beleid dat het kabinet voert
tav gemeente om daar zomaar aan mee te doen.
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Ik zou er echt voor willen pleiten dat we daar binnen de VVD eerst
alle kanalen benutten om tot een constructief standpunt t.o.v. het
kabinetsbele}d te komen.
Dank u iemand nog in meer algemene zin.
Mevrouw Talma.
Mijnheer de voorzitter enkele weken geleden hebt u samen met de heer
Nijpels een oproep gedaan in vrijheid en democratie daarvoor lazen
we het al in de pers om een te komen tot een inventarisatie van
deskundigheid binnen onze gelederen. Ik vind het een bijzonder goed
initiatief en daar wil ik dan ook niets ten nadele van zeggen. Ik wil
u alleen vragen en dat geldt eigenlijk ook voor de oproep die de heer
Talhamroer onlangs heeft gedaan in vrijheid en democratie voor een
commissie voor vrijwilligerswerk. Een aantal jaren geleden is er een
oproep gezet in vrijheid en democratie om mensen te vragen om op basis
van hun deskundigheid eventueel behulpzaam te willen zijn bij de
Teldersstichting of andere zaken. De mensen die zich daarvoor hebben
aangemeld ik ken daar enkele die hebben dat vaak·met enige schroom
gedaan of misschien heel enthousiast maar die hebben nimmer een briefje
gekregen van uw brief is ontvangen. Misschien zijn die paar die ik dan
ken er tussendoor gevallen. Maar ik dacht dat het toch als deze mensen
zich inzetten of iets willen dat het dan toch misschien erg plezierig
is als daar in ieder geval een briefje komt van fijn dat u gereageerd
hebt en dan in dezelfde trent van u moet er niet op rekenen want dat
hebt u ook geschreven ik geloof dat dat er voor alle duidelijkheid er
misschien nog bij moet, u moet er niet op rekenen dat er onmiddellijk
een beroep op u gedaan wordt. Maar dan weet men tenminste dat het
binnen gekomen is. Een andere onderstreping wil ik zetten achter
onder de VVDexpres. Ik vind het bijzonder plezierig dat dat nu een
vorm gaat krijgen. Ik geloof dat daar in het verleden al zeer veel
behoefte aan geweest is met name met de afgevoerde of reeds afgesloten
discussies over onderwijs. Toen wij in den lande ongelooflijk benaderd
werden door allerlei mensen die in het onderwijs zaten en die graag
handvatten wilden hebben en ik hoop dat we die ook in de VVDexpres
zullen krijgen.
Dank u wel. We zulle- ervoor zorgen dat we onze nieuwe deskundigen zeer
zorgvuldig behandelen.
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Verder nog iemand over andere zaken dEn over jongeren.
Mijnheer v.d. Bos.
Ik wou u nog even herinneren aan een motie die wij vorig jaar in Venlo
hebben aangenomen van de ondercentrale Gouda. Daar hebben wij toen
een motie aangenomen die ging over de procedure van het behandelen
van de vaststelling van het verkiezingsprogramma. Ik heb u toen
gezegd de doelstelling van die motie was dat wij in principe dit jaar
graag een verhaal voor zouden willen hebben. Ik heb u toen gezegd dat
we u niet al te zw-ar zouden vallen. Als dat dit jaar nog niet klaar
zou zijn. Ik heb er ook volledig begrip voor dat dat nog niet gelukt is
Ik neem aan dat de commissie die zich bezig houdt met de procedure voor
kandidaatstellingen zich daar t.z.t. mee bezig zal gaan houden, maar
het tempo waarin die commissie totnutoe een aantal zaken heeft kunnen
uitvoeren is denk ik ook door de kritiek die we in de partij daar
ongetwijfeld weer op zullen spuien toch wel zodanig dat ik op enige
spoed zou willen blijven aandringen.
Dank u wel. Het woord is aan de heer v.d. Bosche. Voorzitter van de club.
Dank u wel voorzitter. Er is inderdaad wat vertraging opgetreden
bij de afhandeling van die zaak. De commissie die heeft op dit moment
in hoofdlijnen een nieuwe procedure uitgezet en de komende maanden gaan
,.----.__:

we ons bezig houden met het nader invullen van die tijd in die procedure.
Kijken naar de mogelijkheden en kijken ook naar een verwoording van deze
nieuwe besluitvormingsprocedure. Dat is de stand van zaken.

-

~

Dan zijn we nu aangeland bij het onderwerp jongerenpolitiek.
Mijnheer v.d. Berg.
Mijnheer de voorzitter u zei zojuist zelf al in uw inleidende toespraak
tav de jongerenaanpak eigenlijk verstort het congres een broedende kip.
Het is namelijk zo dat ook in de afdeling Breda van de VVD, maar ook
in de afdeling Breda van de JOVD de publicatie van uw notitie.eigenlijk
wordt gezien als eén tussenrapport. Gepresenteerd door het hoofdbestuur.
Tegelijkertijd vonden we het jammer dat wellicht op wat onjuiste waarneming er weinig de indruk werd gewekt door de motie van Maarsen en het
antwoord van het hoofdbestuur daarop als zou hier deze notitie van het
hoofdbestuur al een sluitstuk vormen van een discussie tussen VVD en
JOVD. Toch zou ik u graag enige gedachte op tafel willen leggen en
\•lel h

er
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De reden van de aktiviteiten om te komen tot een wederorganisatie van
de jongeren was vooral een organisatie te creëren die tot verbetering
van politieke aktiviteiten en ter voorkoming van twee organisaties.
Dat moest worden voorkomen. En wel twee organisaties binnen een
politieke liberale stroming. Het uitgangspunt echter naar onze mening
van het hoofdbestuur hinkelt op twee gedachte. Namelijk het samenvoegen
van jongere VVDleden en jongere niet VVDleden. En daarover kun je dan
gaan filosoferen of dat moeilijkheden gaat opleveren. U zou kunnen
denken aan wat gebeurt er in eventuele werkgroepen. Hoe ontstaan er
spanningen t.a.v. een kwaliteitszetels naar de afdeling, ondercentrales
etc. En de spanning die er dan ontstaat tussen leden VVD en niet leden
JOVD. Een groot bezwaar vonden wij als afdeling zowel van de JOVD als
van de VVD Breda dat de zelfstandigheid en de onafhankelijkheid van
de JOVD wordt aangetast die nu toch ook al 35 jaar bestaat. Wij denken
daarbij bovendien dat de basis tot toetreden naar de JOVD wordt verkleind. Veel jongeren die wel JOVDlid willen worden willen nog geen
lid worden van een organisatie die eigenlijkeen VVDorganisatie is.
Daarmee verliezen jongeren die zicht krijgen op de liberale visie
en de filosofie van ons liberalisme. Indien inderdaad jongerencontactgroepen nog niet kunnen bereiken binnen de afdelingen zodat die optimaal
zouden funktioneren naast de JOVD denk·ik dat er betere richtlijnen
van het hoofdbestuur naar de afdelingen moeten en aan de afdelingen
worden gezegd jongens jullie moeten dat zo en zo doen of het loopt
~,

niet goed. Een vraag die bij ons komt is hoe is de werkelijke visie
bij de JOVD. Onze indruk is dat ergens nog wel nog niet vaststaat dat

I

er een·meerderheid in de JOVD is die diezelfde visie heeft als nu gepubli-i
ceerd in de notitie en in de jongerenaanpak. Wij wilden dan ook vragen
vindt u het onoverkomelijk om in die richting eerst nog eens een diepgaander en breder onderzoek te doen instellen. Wij denken namelijk
dat er ook een gevaar ontstaat dat bleek uit de discussies die wij
met de besturen hadden van de JOVD dat er jongere JOVDers zijn ja maar
als de JOVD dan wordt opgepakt binnen de VVD dan krijgt u toch het
risico dat er nog een aparte jongerenorganisatie gaat ontstaan die
helemaal niet mee willen doen aan een organisatie JOVD bestaande uit
twee soorten leden binnen de VVD.
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De JOVD in onze omgeving funktieneert uitermate goed. Ze funktieneert
niet in de afdeling Breda alleen, maar eigenlijk in de hele baronie
van Breda. Dat omvat dan toch wel zo'n twintig afdelingen. En ik zou
dan ook eigenlijk op tafel willen leggen de gedachte mijnheer de voorzitter de JOVD bestaat als onafhankelijke vereniging van jongeren
inmiddels, maar u schudde van nee. Ik dacht van 35 jaar, misschien is
het minder. Het lidmaatschap van een politieke partij bij de JOVD staat
niet centraal dat je lid bent van een politieke partij. Maar bij de
jongeren in de JOVD staat wel centraal om in verenigingsverband elkaar
te vinden op basis van liberale principes en van een liberale overtuiging.
~

En die basis moet zo breed mogelijk blijven. Ook die jongeren die nog
geen VVDlid willen zijn. Wij hebben aan het eind van de kamercentralevergadering van afgelopen zaterdag, van de kamercentrale Tilburg geen ster.
ming gehouden omdat we vinden dat het onderwerp nog niet zo aan de orde
is dat we moeten stemmen, maar wel een opiniepeiling. En daarbij bleek
dat bij het antwoord op de twee volgende vragen vindt U dat de JOVD
zelfstandig moet blijven unaniem alle afdelingen zeiden ja. En op de
tweede vraag vindt u dat de richtlijn van het hoofdbestuur moet worden
gevolgd om ze te integreren in een samengestelde organiatie binnen de
VVD unaniem alle afdelingen zeiden nee. Ik zou willen vragen mijnheer
de voorzitter dit niet als kritiek te beschouwen

m~ar

wel als wat gedachtE

om bij de weg die u verder gaat dit te willen meenemen. Dank u wel.
Ja voorzitter ik ben Edward Visser ook van de VVD en JOVD tegelijk.
Toch zou ik u willen vragen wat u denkt te doen met de JOVDleden die niet
lid zijn van de VVD, maar juist lid zijn ook van een andere partij
gezien D66 en enkele. Wat u daar dan mee zal willen doen. Bent u niet
bang als u dan de JOVD aansluit aan de VVD dat juist twee verschillende
groepen krijgt binnen de partij. En het lijkt me juist ontzettend
negatief dat er in de partij twee verschillende groepen zijn.
Maar de JOVD is toch geen partij.
Organisatie dan.
Mijnheer Hurink.
Ja voorzitter ik moet eerst even een opmerking vooraf maken. Ik voelde
mij zostraks wat aangesproken U lacht al u weet waar ik het over heb.
Maar het is zo dat ook burgemeesters geen tweederangsleden zijn. En
.·.-.HIIo.c
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als een afdeling zoveel vertrouwen heeft in een lid om die af te
vaardigen naar een afdeling dan mag die ook nog burgemeester zijn.
Ik dacht dat dat mocht in een liberale partij.
Ja ik spreek hier nu namens de kamercentrale Drente voorzitter.
Nog meer cumulaties.
Maar dat is inmiddels afgewezen dat register dus dat kan.
We hebben mede naar aanleiding van een motie van de ondercentrale
Assen vorige week zaterdag nogal een uitgebreide discussie gehad
over de jongerennotitie. En de hele vergadering was van mening dat
het van erg groot belang was dat die notite zou worden gebruikt
als een beginpunt van een verdere discussie binnen de partij om te
komen tot een verdere structurering en uitbouw van een organisatie
van de JOVD en de jongerencontactgroepen.

~1aar

toch bestond die

ongerustheid dat die zelfstandigheid en de onafhankelijkheid van
die jongerenorganisatie in het gedrang zou komen. En wij dachten
dan ook dat het een goede zaak zou zijn om bij punt 12 van de
notitie nog een ding toe te voegen en wel het waarborgen van de
onafhankelijkheid van de nieuwe JOVD. Ik dacht dat dat even gezegd
was.
Voorzitter mijn naam is Sandra Korthuizen uit Rotterdam.

-"

Ik heb met belangstelling kennis genomen van de beleidsnotitie van het
hoofdbestuur en ik heb een aantal kanttekeningen daarbij in mijn hoofd.
Ten eerste ik heb het idee dat er door het hoofdbestuur over een zeer
grote groep VVDjongeren heengewalst wordt namelijk de jongeren die
geen lid zijn van de JOVD, die wel lid zijn van de VVD of binnen de
VVD aktief zijn, maar niet binnen een jongerencontact. En de voorzitter
onze voorzitter Kamminga heeft net ook in zijn toespraak gezegd dat hij
op een spoor zit en dat zit hij zeker en dat het de vraag is of hij
moet stilstaan bij een bepaalde wissel of die wissel genomen moet worden.
Zo ja welke kant uit. Ik zou dan ook willen voorstellen om nog even
bij het station te blijven wachten om zodoende de gelegenheid te geven
aan de niet georganiseerde VVDjongeren die toch erg graag mee willen
praten en die zodoende de gelegenheid te geven om binnen de discussie
hun gedachte over deze gang van zaken voort te brengen.
Ik neem aan dat het inderdaad een basis is voor verder praten en daarmee
wil ik ook verder niet gaan op allerlei kleine detailpunten zoals onze
voorzitter gevraagd heeft.
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Wel vind ik het erg jammer dat dit belangrijke punt voor ontzettend
veel jongeren op deze manier aan de orde gebracht wordt binnen het
beleid van het hoofdbestuur, uiteraard, maar dan toch hier als een
onderdeel van een geintegreerd beleid. Ik denk dat het zo belangrijk
is dat het toch apart bij elkaar dus de toelichting van de voorzitter
en het commentaar waarop dat achter elkaar had moeten komen en niet
daar tussendoor ook nog eens een keer deandere commentaren op het beleid
van het hoofdbestuur.
Ja dat laatste begrijp ik niet.
Ik wil het nog wel een keer uitleggen. U hield een verhaal, een

uitsteken~

verhaal in mijn ogen, daarin zaten een aantal facetten, het algemene
beleid van het hoofdbestuur, de VVDezpres, het jongerenbeleid.
Nadat het jongerenbeleid in uw verhaal aan de orde gesteld is, wat een
zeer belangrijk onderdeel van uw verhaal was werd er eerst weer ingegaan
op de andere punten van uw verhaal en daarna zou dan het jongerenbeleid weer aan de orde komen. Ik vind het jammer dat deze kloof geschape:r:
is omdat het toch een versnipperd beeld van het geheel geeft.
van Vianen afdeling Bergen op Zoom.
Wij hebben met grote belangstelling uw uiteenzetting gehoord over de
zorgen die u hebt t.a.v. het bestaan van JOVD en het bestaan van
jongerencontacten. Het moet ons van het hart dat we het betreuren
dat we dat eerst vandaag horen. Het probleem speelt reeds geruime tijd
en het is ook een probleem dat ons zorgen gebaard heeft en we waren
bijzonder verrast met een erste notitie in een van de afdelopen V en Ds
te vinden die bovendien ons nogal onsamenhangend overkwam. Een tweede
verbazing kregen wij toen wij een artikel van mevrouw den Otterlander
in nummer 12.82 van V enD zagen waarin bleek dat er in den lande nogal
wat consultaties hadden plaats gevonden t.a.v. de besprekingen dieer
aan de gang zijn over de samensmelting van JOVD en jongerencontactgroepen en dat daarbij de provincie Brabant kamercentrale Tilburg, de
ondercentrale West Brabant en de afdeling Bergen op Zoom daar helemaal
niet in gekend zijn. Ik kan u vertellen onze afdeling Bergen op Zoom
en onze ondercentrale heeft zoals ik begrpen heb uit uw cijfers ook
ongeveer tien procent leden van tussen de 18 en 27 jaar die op dit moment
gegroepeerd zijn in een heel hechte jongerencontactgroep en die niet
de minste neiging hebben om zich met de JOVD te vermengen.
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Zij vormen een duidelijke club in onze afdeling die daar zeer constructief
in medewerken. Dankzij de keuze die de ledenvergadering gedaan heeft
een vertegenwoordiger in ons bestuur hebben zitten en zij zijn van zins
om zich als liberalen te profileren binnen de VVD en dat ook binnen de
VVD te willen
En wat denkt u dan dat er gaat veranderen.
Mag ik misschien even uitpraten.
Ja maar kijk ik heb zo geweldig veel moeite met een sfeer in deze
vergadering van een groep mensen die de jongerencontactgroepen gaat
verdedigen en het werkt bij ons zo prima en dat moet zo blijven en
we hebben het allemaal prima voor elkaar. En mijnheer Hurink zei in
Drente gaat het op precies dezelfde rnanier met de JOVD. Op die lijn
moeten we met elkaar niet zitten. We moeten naar elkaar toegroeien
en ons mentaal instellen op een jongerenorganisatie.
Dat is nou juist wat de jongeren niet willen en wat ze ons persê
gevraagd hebben om uit te dragen.
Die jongeren die willen dat wel.
Mijnheer v.d. Berg heeft in de kamercentrale het standpunt verdedigd
~'

van Breda zoals hij dat verwoorde. Namens onze afdeling werken we
in de kamercentrale het standpunt van onze jongerencontactgroepen
verdedigd en het merkwaardige was dat in die kamercentrale unaniem
tot een oordeel gekomen werd dat de weg die u op het ogenblik gaat
en met name zoals die verwoord is in de motie van de afdeling Maarsen
dat die door de karnercentrale, door de leden van de afdelingen die
daar waren wordt verworpen.
Welnu dat probeer ik u duidelijk te rnaken voorzitter. Het is helemaal
niet zo dat de JOVD een instantie zou zijn, een groepering zou zijn
die niet welkom zou zijn in onze afdeling. Integendeel u weet
dat de prominente wagenaar op het ogenblik een zeer belangrijke in onze
partij bekledend uit de JOVD is voortgekomen. Dus wie zouden wij zijn
om daar kritiek op te hebben. Het is wel zo als u gelijk hebt als u
zegt het is vijf over twaalf. Want wat is juist dezer dagen gebeurd
dat diezelfde JOVD in de pers de afdelingen namens het afdelingsbestuur
van de VVD heeft aangevallen omdat zij zogenaamd uit vrees voor de JOVD
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een jongerencontactgroep heeft gepucheerd en die heeft opgericht.
Welnu het omgekeerde is waar. De jongeren zelf en ze zijn hier
aanwezig, de jongeren zelf wensen zich in geen opzicht te vermengen
met de JOVD ook niet in de JOVD nieuwe stijl zoals die u beschreven
hebt. En het is mijn plicht omdat als mening van onze afdeling naar
voren te brengen.
Mijn naam is Frank v.d. Vorm afdeling Dordrecht.
Voorzitter ik wilde twee opmerkingen maken bij dit agendapunt.
Het eerste dat gaat over de jongerenopvang in onze partij het tweede
gaat over de vertegenwoordigers in de VVD besturen. De eerste
voorzitter het lijkt haast of wij in de VVD geschrokken zijn dat er
zoveel jongeren zich aangetrokken voelen tot onze partij. En om voor dat
probleem een oplossing te vinden heeft men uiteindelijk lijkt het haast
gezegd van oh daar hebben we een jongerenorganisatie voor en als er probl,
men zijn met die jongerenorganisatie dan moeten we in ieder geval zorgen
dat er een goede jongerenorganisatie is. Een jongerenorganisatie waar
dat probleem wel naartoe kan. Voorzitter wat verschillen jonge VVDers
van andere nieuwe VVDleden. Ik vind dat de verantwoordelijkheid voor
de opvang van nieuwe leden van de jonge VVDers ook dat die berust bij
de basis van de partij, bij de afdelingen en eventueel bij de ondercentrales waar het kleine afdelingen betreft. Ik vind niet· dat de
opvang van die jongeren bij een politieke jongerenorganisatie thuishoort.
En dat heeft u zelf min of meer ook al gezegd in uw inleiding zo
straks. Waarom vind ik dat. Dat heeft u ook gezegd de vorming en scholing
een belangrijk iets is waarmee je de introduktie van jongeren en van
andere nieuwe VVDers uitstekend kunt regelen. Die vorming en scholing
is een punt waar, die ik eigenlijk niet aan de JOVD of aan een andere
politieke jongerenorganisatie toevertrouw. Waarom niet. Eenvoudig omdat
die mensen veelal zelf nog met hun vorming en scholing bezig zijn. En
ik vind het niet juist dat die mensen zo'n belangrijke taak opgedrongen
krijgen. Ik vind dat dit een verantwoordelijkheid moet zijn van de
afdelingen, van de ondercentrales en dat die zich dat niet van zich
af moeten schuiven naar een politieke jongerenorganisatie,
Voorzitter het tweede punt gaat over de vertegenwoordiging in afdelingsbesturen en ik moet u zeggen ik ben zelf militair en als ik een lastige
soldaat heb dan probeer ik hem enige verantwoordelijkheid te geven door
hem bijvoorbeeld korporaal te rnaken en op die wijze heb ik dan geen
last meer van hem. En die vergelijking wil ik trekken naar de wijze
waarop jongeren op deze rnanier moeten worden betrokken in VVDbesturen.
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Ik denk dat hun invloed en vooral omdat het een adviserende funktie
betreft daardoor niet toeneemt maar juist afgenomen dreigt te worden
en dat zij hierdoor gewoon vakkundig worden ingepakt. En ik verwijt
het niet aan de opstellers van deze nota, misschien hebben ze dat niet
als bedoeling, maar het zou wel het resultaat zijn. Ik denk dat jongeren
op deze wijze in een onafhankelijke jongerenorganisatie een veel grotere
invloed hebben op de liberale politiek dan ze dat kunnen hebben dmv
vertegenwoordigingen in de VVDbesturen. En ik pleit ook voor die
onafhankelijke politieke jongerenarganisatie. En waar er problemen
zijn met afdelingen van VVDjongerengroepen wil ik beklemtonen dat wij
ernaar moeten streven dat er geen nieuwe categorale organisaties komen
binnen onze partij. En dit punt kan ook van belang zijn bij de discussie over de organisatie vrouwen in de VVD. Want ik denk als ik
het probleem zo beluister dat daar in wezen hetzelfde speelt en dat
zij daar redelijk uit zouden kunnen komen als zij ook een onafhankelijke
organisatie zouden gaan vormen. En ik denk dat de problemen liggen
over de politieke jongeren bij de afdelingen. De afdelingen die toestaan dat er categorale organisaties bestaan binnen hun gebied.
En ik denk dat wij gewoon als congres moeten uitspreken dat wij tegenstander zijn van die categorale organisaties en de afdelingen die dergelijke organisaties toch in het leven willen houden die dienen gewoon
er op gewezen te worden op reglementen, afdelingsreglementen die
uiteraard goedgekeurd moeten worden door het hoofdbestuur.
U hebt feilloos verwoord wat ook in de notitie staat, maar ik ben het
volledig met u eens.
Ik wil de notitie ook niet afkraken. Ik heb in ieder geval een groot
bezwaar tegen punt 4 van de notitie waarin de jongeren betrokken worden
bij de besturen in de VVD. Het laatste wat ik wil zeggen dat gaat over
het punt van Maarsen, een amendement, een motie. Ik denk dat daarin
ten onrechte wordt uitgegaan van een toenadering die er zou bestaan
tussen de VVD en de JOVD. Ik denk daarom dat wij deze motie ook
moeten ontraden.
U wilt dus twee jongerenorganisaties.
Nee ik pleit. voor een onafhankelijk politieke jongerenorganisatie.
Ja maar we hebben er twee, we moeten de feitelijke situatie
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Maar ik heb nu juist aangedragen wat de afdelingen, niet binnen haar
gebied moeten toestaan en daar kan het hoofdbestuur aan meewerken door
die afdelingsreglementen niet goed te keuren. Voorzitter hier wil ik
het bij laten.
Mijnheer de voorzitter ik ben mevrouw Brilstra van de afd~ling Leusden.
Wij hebben ook een motie ingediend aangaande dit punt. Bij ons leven
bij de jongeren toch heel duidelijk de wens om te komen tot een
organisatie zoals o.a. de stichting organisatie vrouwen in de VVD. En
ik denk dat onze motie in dat opzicht dus aan duidelijkheid niets te
wensen overlaat.

~
I

Mijn naam is Vredenbrecht uit Rotterdam. Ik wil nogmaals benadrukken
dat er bij de totstandkoming voor deze notitie wel afgevaardigden
van de JOVD en van de jongerencontactgroepen aanwezig waren. Van de
jongerencontacten naar het schijnt daarin benoemd door het hoofdbestuur.
~1aar dat er van de onafhankelijke leden, jonge leden van onze partij
niemand bij was, terwijl dat toch een heel groot deel is van de jongeren
binnen de partij. Waarschijnlijk een groter gedeelte dan het stuk wat
vertegenwoordigd is zowel in jongerencontacten als binnen de JOVD.
Dus ik verzoek de voorzitter om bij de verdere voortgang ivm deze notitie
want ik_ geloof wel dat die als grondgedachte beschouwd kan worden zij
het dan dat er geen enkel punt heilig van mag zijn om dat woord te
gebruiken, dat er bij die verdere voortgang toch naar gestreefd moet
worden om ook een goede afspiegeling te krijgen van die onafhankelijke.
Hoe moeilijk dat dan ook zal moeten zijn juist omdat ze geen structuur
hebben.
Broeksma van de afdeling Assen.
Wij willen graag een paar punten meegeven als bijdrage aan deze discussie. Wij vinden dat onze jongeren voldoende capaciteiten hebben om zich
zelfstandig te verenigen en wij geloven dat een niet partijgebonden
jongerenvereniging jongeren zal aantrekken. We vinden ook dat jongeren
recht hebben op een eigen mening en dat die mening niet altijd precies
de mening van de ouderen hoeft te zijn. Als we de jongeren dan organiseren in een eigen niet partijgebonden vereniging dan brengt dat ook
niet het gevaar van splitsing .met zich mee. Een laatste punt is dat wij
vinden dat de JOVD bijzonder goed draait. Het is de grootste jongerenbeweging politiek in ons land.
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Laten we het dan zo laten. We hebben helemaal geen bezwaar tegen contact
groepen op afdelingsniveau. We krijgen wel bezwaar tegen een jongerenvereniging op landelijk niveau.
Mijnheer de voorzitter ik heb al die tijd zitten luisteren en ik zat af
en toe te wippen op m'n stoel. Wij zijn een partij waar we samen aan het
werk gaan. We zijn een liberale partij, een liberale partij ik hoorde
net het woord heilig, er zitten protestanten en katholieken in, voorzitte:
er zitten humanisten in, kapitaalkrachtigen, modale, minimumloners,
buitenlanders, werkelozen, bejaarden en gehandicapten. En ook vrouwen
en ook jongeraa en laat het in godsnaam zo zijn.
Dat is me uit het hart gegrepen.
Bakker.
Het is een dilemma en ik denk ook dat uw opmerking van· een broedende
kip volkomen terecht is. Aan de ene kant daar waar je de JOVD
volledig in zijn waarde wil laten die in al die jaren heeft gehad.
Ik heb dat zelf ook mogen ervaren, ik ben het nu niet meer. Tegelijkertijd jongeren die binnen een VVD een organisatie zoeken en dan kennelijk
op eigen initiatief. Ik denk dat dat twee totaal verschillende elementen
zijn en dat ze beide op dit moment zoeken naar de juiste weg waar de
uiteindelijke uitkomst zal zijn. Ik denk dat we hendaarin niet moeten
storen. Dat die broedende kip rustig door moet blijven gaan en ik
vertrouw het hoofdbestuur volledig toe dat zij daar de nodige richting
zal trachten te geven. Ik denk dat je verder beslist niet moet gaan.
Zeer bedankt. Verder nog iemand, dan is het woord aan de heer Klein
molekamp.
Ja voorzitter er is o.a. aan de orde gekomen het punt dat wij
. geschrokken zijn van teveel jongeren in de partij. Ik kan u verzekeren
we zijn daar helemaal niet van geschrokken we zijn daar reuze blij mee.
Maar als partij is het erg belangrijk dat je nu je er op instelt dat
die jongeren goed opgevangen worden. En waar is de eerste opvang
noodzakelijk. Dat is bij de afdelingen. En een van de punten uit
het beleid van het hoofdbestuur is te zoeken .naar een constructie
dat dat beleid in de afdelingen er zodanig op gericht is dat die
jongeren, jonge VVDleden daar zo goed mogelijk worden opgevangen.
En een van de wensen die daarbij na alle gesprekken met de jongeren
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naar voren kwamen is dat ze primair dan ook worden opgevangen door jonge- '
ren in het eigen bestuur. En dat betekent dat de gedachte van het hoofdbestuur is om een jongere te laten kiezen in dat bestuur die primair met
de jongerenproblematiek is belast. Dat laat natuurlijk volslagen onverkort dat de jongeren dat er veel meer jongeren in dat bestuur kunnen
zitten en op andere titel gekozen. Net zoals er vele besturen zijn waar
veel meer vrouwen in zitten dan men in de qq zetels van de vrouwen in
de VVD. Dus loat dat misverstand aub niet ontstaan. Want het er komt
eenzelfde, de heer v.d. Vorm had het over de vorming en scholing over
niet geheel aan de JOVD opgevangen. De vorming en scholing, jong en
oud is een taak van de VVD. De Haya van Somerenstichting is daar druk
mee bezig. En ik denk dat dat niet inhoudt dat jongeren bij hun eigen
vorming niet een heel belangrijke rol moeten spelen. En totnutoe JOVD
en Haya van Somerenstichting hebben altijd een goede relatie met
elkaar gehad. Er zijn ook jongerencursussen dan door de een dan door de
ander georganiseerd. En goed met elkaar afgestemd om die doublures te
voorkomen. Want we moeten zorgen dat het jongerenland, het liberale
jongerenland niet in twee kampen gaat verdeeld worden. Eentje zich
vormend buiten de VVD en eentje zich vormend binnen de VVD.
JOVD heeft totnutoe en dat werd van vele kanten naar voren gebracht
op vele afdelingen zeer goed gefunktioneerd. Andere delen van het
land zijn ze weinig aan de bak geweest. Vandaar ook dat je per afdeling
zo'n volstrekt verschillende situatie krijgt en het ook van belang is
dat·je per afdeling afhankelijk van de situatie het voortouw laat nemen
bij de JOVD die daar zeer goed funktioneert. Ook bij de eventueel al
dan niet georganiseerde jongeren bij die afdelingen waar die is over
de organisatorische en politieke onafhankelijkheid. Dat laat echter
onverkort dat de samenwerking tussen JOVD en VVD geintensiveerd kan
worden oplokaal kamercentrale en nationaal niveau. Op een zodanige
wijze dat beide partijen daar zoveel mogelijk vruchten van kunnen
dragen. Het is niet zodanig dat je een tegenstelling moet creëren. Het is
zodanig dat je een effect krijgt van een 2+2 is 5 effect. Jongeren
en dat is ook de bedoeling van het hoofdbestuur moeten in de eigen
partij kunnen blijv~n funktioneren. Het is niet zodanig dat het een
soort wegpromoveren naar het korporaalsregime gaat worden. Dat is
geenszins de bedoeling. De bedoeling is een structuur te vinden dat
die jongeren nog beter opgevangen worden en nog beter kunnen funktioneren
dan ze totnutoe doen.
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En daartoe kaders te scheppen, daartoe afdelingen, kamercentrales
bewust te maken dat die opvang als lid zo goed mogelijk moet zijn.
Geenszins maar die jongeren die in een eigen organisatie willen
funktioneren en dat zijn er velen moeten dat ook kunnen. En moeten
ook dat op een eigen wijze kunnen. Er moeten kaders geschapen ook
worden dat zij dat zo goed mogelijk in .samenwerking met de VVD doen
zonder dat het uitgesloten is dat de JOVD niet VVDers lid zijn.
Vandaar ook dat zeer bewust de niet VVDcategorie bij de jongerenorganisatie is ingevoerd. Want ook bij de bestaande JOVD zijn vele niet VVD
ers lid en dat blijken veelal ook potentiele VVDers te zijn waar de
stap vaak te groot is, het zijn ook mensen die naar andere partijen
kunnen uitvliegen en ik denk dat zelfs die mogelijkheid je ook volledig zult moeten openhouden. Voorzitter ik heb een scala van onderwerpen aangevoerd met erbij te zeggen dat deze notitie gebaseerd is
met als eerste doelstelling op dit opvang van die grote toestroom
van jongeren zo goed mogelijk binnen de VVD tot zijn recht te komen.
Daar waar de jongeren zich willen organiseren in eigen organisaties
dat te doen ook op een eigen wijze. Met een politieke en een organisatorische onafhankelijkheid. Maar dat ook te doen op een wijze waarin je
zegt dat liberale jongerenorganisaties en liberale partij samenwerken.
Samen inspelen in het scholingsproces of in het kader van vele aktiviteiten. En ik denk dat dat de weg is waar zowel vertegenwoordigers
van jongerencontacten, vertegenwoordigers van JOVD en het hoofdbestuur op die weg gaarne zouden willen doorgaan om te komen tot een
zo sterk mogelijke organisatie van jongeren. Ik zou er nog een punt aan
willen toevoegen wat betreft het antwoord in de richting van mevrouw
Korthuis en de heer Vredenbrecht. De in de commissie hebben een aantal
ook onafhankelijke jongeren vertegenwoordigd gezeten en die hebben ook
die mening verkondigd. En ik denk niet dat je kunt zeggen onafhankelijke
jongeren apart nog een keer inspraak hebben. Ik denk dat ook die
onafhankelijke jongeren van de gelegenheid gebruik moeten en kunnen
I
maken en dat is ook gebleken van de ledenvergadering zoals die nu op het
moment plaats vindt omdat de totale discussie in de partij op het
moment plaats vindt. Voorzitter dat was wat ik in eerste instantie
zou willen antwoorden op de vele vragen die uit de zaal naar voren zijn
gekomen.
Dank u wel. Iemand van u nog in tweede instantie.
U bedoelt de niet aangeslotenen.
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Ja mijnheer de voorzitter
Ik zal de heer Klein Malekamp vragen daar nog een antwoord op te geven.

Dan heb ik verdernaar aanleiding dus ervan uitgaande van die onafhankelij}:
nog een paar aangrijpingspunten naar aanleiding van de reaktie van
de heer Klein Molekamp. Daar is dat er gezegd wordt dat de JOVD ook in
een aantal afdelingen ook het voortouw zal moeten nemen net zoals de
jongerencontactrn dat in andere zouden moeten doen naar gelang hun
sterkte daar. Op dat punt vergeet de heer Klein Molekamp ook weer de
onafhankelijke. Ik wil er op benadrukken dat in beide soorten afdelingen ook weer onafhnakelijke zitten en dat waarschijnlijk meer voorkomt
in afdelingen waar de JOVD het grootst is dan omgekeerd. Dat weet ik
niet zeker, maar dat veronderstel ik. Verder dat jongeren beter kunnen
funktioneren binnen een nieuwe organisatie. Best maar als die
organisatie dan totaal onafhankelijk buiten de VVD staat dan kan het
ook niet zo zijn dat die organisatie optreedt namens de VVDjongeren.
Dan moet het spreken namens zichzelf en namens een groep binnen een
I
politieke partij. Dat kan dan niet want de jongeren die dan bewust
I
kiezen voor het lidmaatschap van de VVD die moeten daar ook een
i
gelegenheid voor krijgen en die moeten dan niet gedwongen worden
J
om daarnaast ook te kiezen voor een ander groepje. Dan dus die onafhanke~
lijke leden die verder wat de heer Klein Molekamp zegt wel via vergaderingen enzo mee mogen doen, maar ~e mogen dan blijkbaar dan nie~ mee doen
met het opstellen van nota's e.d. over het jongerenbeleid. Want daar
krijg ik toch de indruk dat hij zegt van ja er zijn er wel een paar
bij geweest, maar verder geen inspraak. Dus verder ook geen afgevaardigde van hen bij de vergaderingen die dat voorbereiden. Dus samenvattend
wil ik zeggen dat de samenwerking prima is, maar dat het een samenwerking op lange termijn moet zijn en niet een samenwerking die zo opgebouwd is dat die binnen de kortste keren uit elkaar ligt. Want dan
spannen we het paard achter de wagen omdat er dan de tegenstellingen
tussen de diverse organisaties alleen maar veel groter worden en de
pers helemaal zijn zin heeft.
!

I

1

Dank u wel.
Voorzitter de heer Klein t-1olekamp heeft gezegd en dat is natuurlijk
heel wenselijk dat de JOVD over~l in het land goed georganiseerd moet
zijn.
~
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Voorzitter dat is niet zo. Dat kan ook niet zijn, omdat we nu eenmaal
zitten met een stuk continuiteit wat in een jongerengroepering altijd
blijft ontbreken als er een knelpunt blijft vormen.
Ten tweede wat ik in eerste instantie had willen zeggen is dat bestuursleden op kwaliteit en op funktionele noodzaak moeten worden gekozen. ~iet,,
omdat ze jongeren Z1Jn, vrouwen zijn, oud zijn, werkeloos of wat
dan ook. En dat ondersteunt nog mijn eerste verhaal dat er geen categorale organisaties binnen de VVD moeten bestaan. En het laatstè wat
ik wil zeggen de praktijk is dat de jongerenopvang op dit moment in
hoofdzaak door de VVD geschied omdat een heleboel jongeren en vraagt
u ze dat maar, mensen die later naar de JOVD zijn gegaan eerst lid
zijn geworden van de VVD en daarna gehoord hebben dat er ook een JOVD
een jongerenorganisatie bestaat en dat ze daarin aktief zijn geworden.
Dat vind ik ook een heel juiste gang van zaken. De opvang in de VVD
het moment dat ze een beetje thuis zijn in het liberalisme laat
ze dan hun opvattingen binnen een jongerenorganisatie verder uitkristalliseren.
Hurink.
Ja voorzitter de heer Klein Molekamp die heeft gezegd dat toevoegen aan
dat punt 12 van dat waarborgen van de zelfstandigheid en de onafhankelijkheid van de en dan praat ik over de nieuwe JOVD dat dat niet noodzakelijk zou zijn omdat er in punt 2 van die notitie dat al nadrukkelijk is gesteld. Maar u heeft zelf die verwarring geschapen in uw
toelichting die u daarbij gegeven heeft. U heeft daar namelijk gezegd
dat leden.van de jongerencontactgroepen een vertegenwoordigng van de JOVO
en leden van het hoofdbestuur elkaar gevonden hebben in een wilsovereen- ;
komst om te komen tot een jongerenorganisatie van de volkspartij voor
vrijheid en democratie. En dat is strijdig met wat u daar hebt s'taan
en v~ndaar dat de kamercentrale Drente meent dat die intentie die u
inderdaad wel heeft want dat staat in dat punt 2 van die notitie
dat u bij nog nadere uitwerking dat alsnog zou moeten opnemen. Opdat
dat niet in het vergeetboek zal raken.

Overdrijven we nou niet een beetje. Gaan we nou niet toch doodvallen
~
op een punt en een komma. Jongerenorganisatie van de VVD, ja we schrijve~
1
overal dat we de onafhankelijkheid van de jongeren willen waarborgen
en ~aten we nou ook eerlijk zijn wat is dat nou voor flauwe kul om te
denken dat nu doorde buitenwacht de JOVD wordt gezien als de
jongerenorganisatie van de VVD.
·.>!::
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De JOVD krijgt een grote subsidie omdat ze wordt gezien als liberale
enz. Nou kijk ik ben het volstrekt eens dat je uitermate voorzichtig
moet zijn met dat soort formuleringen,maar hetzelfde geldt voor de
motie van de afdeling Maarsen. Hier en daar hoorde ik veel kritiek
dat het hoofdbestuur de motie zou aanbevelen omdat de motie wordt
gezien als een ondersteuning van het beleid. Nou het is ook niet meer ·
dan dat. En er moet bepaald ook niets gezocht worden achter die woordjes
jongerenorganisatie van de VVD. Datgene wat er in het akkoord staat
wat na moeizaam overleg is tot stand gekomen dat is datgene wat
het hoofdbestuur ook ziet in dat wat de afdeling Maarsen heeft opgeschreven. Het gaat om de goede samenwerking van de jongeren zelf en de
opvang van de jongeren in de liberale. gelederen. Ik moet zeggen hier
nu dat ik geweldig veel respect heb en bijzonder blij ben dat vertegenwoordigers van jongerencontacten vertegenwoordigers van de JOVD met
wie we in de afgelopen maanden zo intensief hebben gesproken dat
die vandaag nu op dit moment begrijpen, weten, de wil hebben kennelijk
om samen verder te gaan en nu kennelijk het beleid·van het hoofdbestuur
onderschrijven datgene wat er door henzelf mede gemaakte notitie is
komen te staan. Het zijn helaas toch een aantal afgevaardigden van
afdelingen die pleiten voor de eigen jongerenorganisatie of de eigen
JOVDafdeling. Er worden allerlei dingen gedebiteerd die helemaal niet
waar zijn. Mij wordt verweten dat ik de consultatie van mevrouw den
Otterlander niet in de kamercentrale Tilburg heb gedaan. Ja het hoofdbestuur van de VVD is niet verantwoordelijk voor datgene wat de
JOVD doet, het is geen consultatie van de VVD geweest, maar van de JOVD.
Dat soort dingen die dragen naar mijn gevoel bepaald niet bij tot een
stemming in deze vergadering van nou is er maar een opdracht hoofdbestuur, jongeren in het algemeengeorganiseerd of in jongerencontactgroepen
of georganiseerd in de JOVD je staat voor de opdracht en wij a~gemene
vergadering willen dat. Zorg dat er geen gedonder komt. Zorg dat we niet
uit elkaar gedreven worden. Wij willen een jongerenorganisatie wij
algemene vergadering van de VVD.
En ik zie hier en daar mensen nee schudden en als ik u dat zie doen
mijnheer van Vianen dan zeg ik tegen u als u blijft zitten op uw lijn
van de jongerencontactgroep die zo perfect funktieneert en notabene
de JOVd die al zegt van èn dan gaat het gebeuren dan bakt u op dit
moment het conflict in. Op dit moment is er in Bergen op Zoom kennelijk
een conflict en ik ben daar heel erg bang voor en juist nu moeten we
daar toch proberen te voorkomen.
I

Band
Blad

5
98

Voorzitter mag ik een opmerking maken ik ben lid van die centrale
contactgroep jongeren die is op 26 februari gekozen en die heeft toen
laten we zeggen gezamenlijk de notitie van 12 punten zoals die hier
ter discussie staat aanvaard. En ik moet erbij zeggen en dat vind ik dan
vervelend voor die mijnheer uit Bergen op Zoom maar er was een
vertegenwoordiger van de contactgroep uit Bergen op Zoom bij.
En die heeft toen niet fundamentele bezwaren aangetekend. Dus ik bedoel
ik geloof dat er gewoon een feitelijke onjuistheid in het betoog zit.
Ik kan me heel goed voorstellen en dat was trouwens op 26 februari
ook het geval dat er een aantal contactgroepen waren die dat laten
we zeggen .•.. en daar laat ik maar zeggen wat weerstanden tegen
waren. En het is heel goed om dat te verdisconteren in je houding
e.d. Maar ik geloof niet dat het fundamenteel juist is om te zeggen
dat de jongerencontacten die er op het ogenblik funktioneren het
hele proces niet willen. Eerlijk gezegd hopen wij dat we zo snel
mogelijk een eenheid kunnen krijgen in deze hele winkel om het zo
maar eens te zeggen. En we nodigen daartoe ook de JOVD echt van
harte toe uit.

·~.

Zeer bedankt. Ik heb geweldig veel respect dat wil ik nog wel zeggen,
ik heb geweldig respect voor de jongeren met wie ik in de afgelopen
maanden aan tafel heb gezeten. Dat waren vertegenwoordi gers van jongeren
contactgroepen, vertegenwoordigers van de JOVD en een bijeenkomst
van een 50tal denk ik afgevaardigden, leden van jongerencontactgroepen.
en de uitermate constructieve wijze waarop we bij elkaar gezeten hebben
met een absolute wil eruit te komen stemt mij uitermate positief voor de
toekomst. En ik zou eigenlijk de bespreking hierbij willen laten.

r~

1

Ik zou nog graag wat willen zeggen.
Voorzitter het gaat over de jongeren dus het moet ook in het belang
zijn van de jongeren wat er gaar gebeuren. Is het niet mogelijk om een
enquette te houden onder de jongeren. Zeggen ze allemaal of de meeste
stemmen van nou wij zijn voor de aaneensluting oke we zijn klaar, zeggen
ze we zijn tegen nou dan zijn we ook klaar.
Nee we zijn niet klaar, we zijn helemaal niet klaar en wel omdat er zo
verschillend, geweldig veel verschillende soorten jongeren zijn. Dwz
zo verschillend georganiseerd zijn. Want terecht wordt hier en daar
opgemerkt dat er ook jongeren zijn die helemaal niet tot een
,- ,.. •
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jongerencontactgroep of tot een JOVDafdeling behoren omdat er in hun
afdeling dat helemaal niet is. En die jongeren funktioneren uitermate
plezierig in hun afdeling als doodgewoon lid v.an de VVD. En als
ze dat willen als dat goed gaat dan moet je dat ook gewoon zo laten.
Dat is helemaal geen punt. Die onafhankelijke die worden op geen
enkele wijze gestoord. Maar de betrokkenheid van jongeren van de
verschillende jongeren bij deze problematiek is zodanig dat ik dan
zou willen vragen stoor die broedende kip nou niet.
Mag ik nog even reageren. U hebt mij aangevallen en ik ben niet van
plan om hier uw vergadering langer op te houden Ik zou alleen willen
-\

zeggen dat u mijn woorden juist wel verdraaid heb, maar ik denk
dat wij woensdagavond wanneer wij toch in de kamercentrale Tilburg
in Bergen op Zoom bent dat we daar dan nog eens lekker een robbertje over
kunnen vechten en dat ieder van ons dan zoals een goede liberaal
betaamt zijn eigen mening mag hebben.
Uitstekend. Spreken we af.
Mag ik nog even een opmerking plaatsen naast die van mijnheer Smit.
Die vergadering van 26 februari is er namelijk niet als z.odanig
akkoord gegaan met de gehele notitie bestaande uit 12 punten, maar
alleen met punt 1. En de andere punten daar is heftig over gediscus-,~

sieerd, wel urenlang en dat was alleen maar om de werkgroep die
daarna gekozen is stof te geven om daarmee te gaan werken.
Ik weet het dank u wel. Zullen we de bespreking.
Voorzitter ik wilde graag nog een punt toevoegen aan hetgeen ik daarstraks gezegd heb over de onafhankelijke. Ik vind het erg jammer
dat de broedende kip waar de voorzitter het telkens over heeft die
op een aantal eieren bezig is om dat te laten groeien tot een ei
dat daar niet nog een klein eitje bijkan dat het geheel wat vaster struc.;.,
tuur kan krijgen dat alle jongeren mee kunnen praten en niet een gedeelte
van die jongeren. Maar ook echt alle jongeren en dat we ik heb het
gevoel dat ze op deze manier gedwongen worden ongeorganiseerden om toch
maar heel gauw of bij de JOVD te gaan zitten of een jongerencontact te
gaan oprichten om toch maar mee te kunnen blijven gaan. En dat zou ik een
zeer betreurenswaardig iets vinden. Als het op een andere manier
gekanaliseerd kan worden dan denk ik dat er een heleboel onvrede
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weggenomen kan worden.
Voorzitter het is toch zeer duidelijk dat we daar een hele grote groep
jongeren niet een stem daarover kunnen geven.
Voorzitter ik denk dat ik die onrust van mevrouw Korthuis in een punt
weg kan nemen. Want een van de bedoelingen is dat zo snel als mogelyk
in de afdelingen door alle jongeren georganiseerd, binnen JOVD,
contactgroep, onafhankelijke en noem maar op een vertegnewoordiger
in dat bestuur gekozen wordt zodat die op de afdelingsniveau met alle
jongeren aan het werk kan gaan. En ik denk hoe eerder de afdelingen
daarmee beginnen hoe beter dat is en hoe eerder het probleem van
mevrouw Korthuis wat dat betreft opgelost is.
Ja mijnheer Klein Molekamp ik ben het hier helemaal niet mee eens, want
in feite structureert u de zaak nou al terwijl we nog bezig zijn die
broedende kip te laten broeden. Ik zou zeggen laten we hem nog een tijdj
broeden. Geeft u die jongeren de kans hun mening te geven. Laat de
afdelingsbesturen de jongere leden in zijn totaliteit uitnodigen.
Laten we daar beginnen en dan naar boven werken maar niet op te leggen.

·/\

Mijnheer Brinkman van de JOVD.
Dames en heren ik constateer consensus, ik weet dat de wil er is.
Het heeft lang geduurd voordat we uiteindelijk een compromis hebben
bereikt. Het is niet over een nacht ijs gegaan. We zijn er nog lang
niet en de discussie is nog niet afgelopen, maar ik ben van de mening
overtuigd de wil is er en we gaan door. We moeten komen tot een jongerenorganisatie. Er zijn voldoende waarborgen voor alle partijen die zich
daarin kunnen vinden. Ook de JOVD en ook de jongerencontacten. Ik denk
. dat heb ik al gezegd de discussie is nog niet afgelopen, maar laten we
in ieder geval onze goede wil nu tonen en de weg voortgaan zoals het
is. Uitgestippeld de definitieve uitwerking is een zaak wat nu nog
niet is bepaald. Maar we zitten op de goede lijn. Ik wil iedereen
aanraden om toch het beleid te steunen. Dank u wel.
Wel kunnen we de bespreking dan hiermee.

Ik wil nog een kleine aanvulling geven. Ik zou het hoofdbestuur willen'verzoekenrustig hiermee door te gaan. Geen ijzer met handen breken
want dat gaat niet. Ik zou het rustig verder uitzoeken dat er een
jong~}:'enorganisatie kQmt.
... ~-_....,j
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Dat lijken me zeer verstandige woorden, zeer bedankt.
Mag ik uit dit applaus opmaken dat u het beleid van het hoofdbestuur
te dezer zake steunt en ja we hebben nou een keer geadviseerd om de
motie van de afdeling Maarsen aan te nemen. Als die is aangenomen dan
kunnen we dat zo beschouwen.
Meijeraan.
Voorzitter ik gooi enig roet in het eten. We zouden niet over punten
en komma's vallen, maar ik dacht daarbij praten we dus ook niet over
de inhouden van de punten 2 tm 12 want die zijn intentieverklaringen
uitspraken over de toekomstige reglementswijziging. Dan dacht ik dat
je wel iets moet kunnen hopen maar dat je niet moet zeggen dat iets
zal gebeuren want dat je verheugd zal zijn over iets wat er over
'
twee jaar zal gebeuren is geen pessimisme maar realisme dacht
ik.
Als je die term toch een beetje korreltje zout moet geven.

.~

Houterman.
Mijnheer de voorzitter ik was erg blij met uw woorden en de woorden
van de voorzitter van de JOVD dat we op de goede weg zitten en dat
we de broedende kip niet moeten storen. Dat is voor mij een heel belangri:
ke reden als we op die goede weg zitten om de motie van de afdeling
Maarsen of niet in stemming te brengen . Als de motie toch in stemming
wordt gebracht deze motie niet aan te nemen. Ik denk dat dat niet bevorde·
lijk is voor de verdere continuiteit en de goede weg die we hebben
ingeslagen.
Ik heb ook geen enkele behoefte aan een motie Maarsen maar is er iemand
van de afdeling Maarsen die bereid is om de motie in te trekken.
Ja voorzitter het is eigenlijk overbodig om hem in te trekken want ik
neem aan dat er brede concensus over bestaat dus we kunnen hem beter
aannemen, dus ondersteuning van uw beleid, dat zei u zelf al.
Mijnheer de voorzitter Selleraat afdeling Oss.
Ik ben het niet eens. met de vorige spreker. Ik dacht dat wat u steeds
zegt die broedende kip niet storen. In de afdeling Oss hebben wij al
jaren geleden u had het over bestuur opvang van jongeren en jongere
bestuurslid geinstalleerd. Die heeft dus ook als taak gehad te proberen
iets van de grond te krijgen. Dat is dan verleden jaar ook gelukt.
De bekende toename en dat is een zeer succesvolle startend jongerencontaa
eworden.
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Dus dat werkt toch wel. In ieder geval de gedachte dat de jongeren
zo makkelijk een organisatie vormen, ik begrijp die wens en in
principe kunnen ze het daarmee eens zijn. Laat dat nou maar eens
uitbroeden. Het ligt niet zo eenvoudig. Het ligt. niet zo eenvoudig om
jongeren die principieel gekozen hebben voor de VVD en andere die dat
beslist nog niet willen bij elkaar te vegen, maar laat ze maar broeden.
Laten we als vergadering daar niet over gaan stemmen en zeggen wat
wel en niet moet, want dan leggen wij als ouderen weer op aan de
jongeren wat wij willen. Ze moeten het zelf zoeken.
~

Ik ben het met u eens. Ik stel dan ook voor nog een keer aan mijnheer
Swanen om de motie inte trekken van Maarsen.
Ja voorzitter zowel JOVD als jongerencontacten hebben vooraf gezegd
geen bezwaar te hebben tegen die motie. Dus als die intentie wordt
overgenomen trek ik hem in.
Zo is het, zeer bedankt. Daarmee kunnen wij de behandeling van het
beleid hoofdbestuur hiermee afronden. Dan zijn we bij het agendapunt
11 dat is de rondvraag. Wie van u wil van de rondvraag gebruik maken.
Mijnheer Scheerus.
Mijnheer de voorzitter Scheer uit Heemstede. Ik ben geen afgevaardigde
ik spreek niet namens mijn afdeling, maar ik hoop alleen dat ik toch
van die afdeling later zal horen het is goed wat je gezegd hebt.
~lijnheer de voorzitter wij hebben dan vanmiddag hebben wij hier en
vanmorgen is er ook al over gediscussieerd voor een grote partij als
de VVD hebben wij noodzakelijkerwijze het nodige moeten doen om de
organisatie perfekt te krijgen. En dat is te loven. Maar mijnheer de
voorzitter als nu deze vergadering naar buiten treedt dwz de mensen
gaan vertellen nou daar hebben ze nu de hele dag over de organisatie
van die VVD zitten praten en het een was nog ergen dan het ander, maar
zijn er geen belangrijker dingen in Nederland en dat is het toch wel
mijnheer de voorzitter. En dat heb ik helaas vandaag nog niet gehoord.
En ik kom weer ik heb het al eens een keer gedaan maar in andere vorm,
maar ik kom weer op de plicht van onze VVD om op te komen voor de
laat ik zeggen persoonlijke en materiele veiligheid van de mensen in
den lande. Daar moet iets aan gedaan worden, dat kan langzamerhand
niet verder. En nu zult u zeggen ja wat moet er dan aan gedaan.worden.
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Ik wil het kort maken. De rondvraag die leent zich niet voor uitvoerige
discussie, dat begrijp ik volkomen en ik zal het ook kort maken, maar ik
zou zeggen laat het hoofdbestuur met de kamerfraktie gaan praten en
laten wij dan hier in Nederland weer gaan invoeren het is een suggestie
laten we hier in Nederland gaan invoeren om aan de goede nederlandera
een wapenvergunning te geven. Mijnheer de voorzitter als die er komt
het tuig dat is laf en wanneer ze kunnen vermoeden dat hier en daar een
wapen aanwezig is, het is alleen maar een vermoeden want de wapenvergunning kan afgegeven worden, maar daarom is de man in kwestie is niet
verplicht om een wapen aan te schaffen. Maar die wapenvergunningen
die moeten er komen. En wanneer dat rond gaat dan is het tuig wel zo
laf dat er heel wat minder zal gebeuren dan er totnutoe

~n

Nederland

gebeurd is en nog dagelijks gebeurt.
Ik denk dat er in onze partij voor uw voorstel geen meerderheid zal
zijn te vinden.
Mevrouw Vermeulen.
Mijnheer de voorzitter onze kamercentrale heeft ter gelegenheid van
het bezoek van het dagelijks bestuur van de VVD in 1980 voorafgaande
aan het nieuwe verkiezingsprogram een evaluatie gemaakt van dat verkiezingsprogramma. Dat is toen besproken tijdens een bezoek van het
hoofdbestuur. 1980 was het jaar waarna we ook geregeerd hadden. We
waren al drie jaar dik op weg met een regering VVD_CDA. Nu hebben we
weer een regering VVD-CDA. Ik wou graag weten of de evaluatie van
het verkiezingsprogramma en wat we daarmee bereikt hebben of dat
initiatief van de kamercentrale Haarlem overgenomen is door het hoofdbestuur of overgenomen gaat worden.
Ja dat is een aardige vraag. Het is zo dat bij de voorbereiding voor
•
deze algemene vergadering het al bij het beleid van de tweede kamerfraktie morgen de bedoeling was om in evaluerende zin met elkaar van
gedachte te wisselen over dat beleid. Immers die tweede kamerfraktie
heeft namelijk als taak het uitvoeren van het verkiezingsprogramma wat
wij vorig jaar hebben vastgesteld. Dat is het een heel goede zaak
wanneer die partij dan eens per jaar een evaluatie maakt van wel dat
stond in het program, dat is er gebeurd en dan mag de fraktie zeggen
waarom niet precies gebeurd is datgene wat de partij graag had gewild.
Ik denk dat in die zin het volgend jaar de evaluatie van het verkiezingsprogram en het beleid van het hoofdbestuur in deze algemene vergadering
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besproken moet worden. En ik denk en ik 'zal mijzelf die taak maar meteen
opleggen dat het de taak is van het hoofdbestuur om dan die informatie
aan te dragen. Maar dat het hoofdbestuur dan een basis moet leggen voor
dat gesprek. Dus die evaluatie in grote lijnen alvast moet maken. Daar
zijn we mee bezig.
Ja u was toen nog geen voorzitter en ik dacht bij die vergadering niet
aanwezig, dat was nog mijnheer Korthals-Altes. Zo'n evaluatie en als
u dat doet mag ik u misschien als kamercentralesecretaris ook een

raad geven. Wij zijn ervan uitgegaan dat wanneer je in een coalitieregerÏ1
zit je je VVDkamerleden natuurlijk niet kunt verwijten als het verkiezingsprogramma niet op alle punten is binnengehaald dat is een heel
logische zaak. Die zaken moeten gewoon in alle openheid en eerlijkheid
zonder verwijten wederzijds met de partij kunnen worden besproken.
En in die sfeer zouden we het graag willen zien.
Dat ben ik volstrekt met u eens. We zullen er voor volgend jaar aan
werken. Iemand anders nog voor de rondvraag.
Niet voor de rondvraag, maar een ordevoorstel. Punt 12 wilt u dat vanavond nog gaan behandelen of wilt u dat tot morgenochtend uitstellen.
Mede gezien het feit dat er dus veel mensen al de hele dag bezig zijn
en vanavond nog het nodige te verteren krijgen.
Zo is het. Ik was er ook aan toe bij het schorsen van de vergadering.
Ik wou agendapunt 12 behandelen morgenochtend 10 uur aan het begin van de
vergadering. Dan is de vergadering nu geschorst tot 8 uur.
Oh ja ik wou het stembureau zeer bedanken voor de inspanning. De hele
dag gezeten maar niet voor niks dankzij onze stemming over de cumulatie.
Vergadering is geschorst.
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Dames en heren we beginnen er langzaam aan te wennen, we leren er ook
mee om te gaan. De VVD is een grote partij geworden. Niet meer een kleintje
dat in Den Haag dan mee mag doen als dat echt nodig is, nee een faktor
van betekenis. Het is drukker dan ooit in de VVDburelen op het Binnenhof.
Belangegroeperingen melden zich in steeds grotere getale en journalisten
kunnen werkelijk niet meer om onze partij heen. Er gaat geen dag voorbij
of je ziet of hoort een partijgenoot op de televisie of voor de radio.
En dat is weleens anders geweest. Ook in de staten en de raden tellen
we mee. We hebben niet hier en daar een zetel in het dagelijks bestuur
nee de VVD draagt werkelijk verantwoordelijkheid in provincies en gemeente
en de partij, de partij is niet alleen meer maar gezellig maar ook een
sterk betrokken voor het eerst in de geschiedenis immers hier deze
algemene vergadering twee volle dagen. We leren er mee oin te gaan
heb ik gezegd. Invloed hebben is aantrekkelijk, het is uiteindelijk het
doel van de politiek, maar het is ook moeilijk. Het tikkeltje vrijblijvende van een kleinere partij naast die grote partij van de arbeid
en het machtige CDA heeft plaats gemaakt voor de druk van de verantwoordelijkheid. Onze uitgangspunten, onze programaa's zijn niet langer slechts
prima en constructieve verhalen, maar moeten nu in de praktijk van het
besturen worden toegepast. Dames en heren we hebben in de VVD loon naar wer
ken gekregen. De groei van het ledental in de jaren 70 uitmondend in het
grote enthousiasme van zovele in de partij. Of het nu ging om de inhoud
van de politiek, de propaganda of waar dan ook dat heeft resultaat gehad.
De kruiddampen van vier verkiezingen in twee jaar zijn opgetrokken.
En ik weet dat zelfgenoegzaamheid erg gevaarlijk is, Maar wat zijn we
sterk tevoorschijn gekomen. De pvdA zware klappen in staten en raden
en straks bij de verkiezingen voor de eerste kamer. het CDA een vervolg
op het trendmatige verlies al sinds bijna 20 jaar en wij daarentegen
maar met zo'n winst loop je ook risico. En ik wil best toegeven dat het
hoofdbestuur met grote spanning de ontwikkelingen in het laatste half
jaar heeft gevolgd. Vele honderden debutanten in bijna alle gemeenteraden
tientallen debutanten in alle provinciale staten. 19 debutanten in de
tweede kamer en ook nog een aantal in het kabinet. Dat betekent risico.
En er zijn hier en daar in het land en in de kamer problemen geweest.
En ze zijn er soms nog, maar we mogen toch met elkaar vaststellen dat
in het algemeen de winst, de groei, de gegroeide invloed prima is verwerkt
en is omgezet in enthousiaste daadkracht. De VVD telt mee en laat zien
wat ze kan.
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Dames en heren we hadden er rekening mee gehouden dat in deze bekende
moeilijke tijd wel een aantal leden het lidmaatschap zou opzeggen.
Dat in opiniepeilingen terrein verloren zou gaan. Niets is echter
minder waar. In de peilingen zijn we afgezien van de vanzelfsprekende
schommelingen stabiel of meer dan dat. En leden winnen we en er wordt
keihard gewerkt in de partij. Dames en heren mag ik hier dan vol zelfvertrouwen staan. Ik heb ook vertrouwen in de toekomst. En dan doel ik
niet alleen op de toekomst van onze partij, maar ook op de toekomst van
ons land en de burgers in ons land. Natuurlijk ik ken de sombere
verhalen over onze economie. Ik ken de cijfers over de werkeloosheid,
ik weet hoe moeilijk het is juist ook voor de allerzwaksten om het
hoofd boven water te houden. Maar ik kan

nie~

geloven en niemand van

ons gelooft dat dat we niet door een krachtig duidelijk en eerlijk
beleid uit dat dal kunnen komen. De ontwikkeling van de conomie is
doorde lange jaren heen een golfbeweging geweest. Nu zitten we weer
in een dal en we weten niet eens of het diepste punt al wel bereikt
is. Echter als je je tijd verstaat als je maar bereid bent zwakke
plekken te onderkennen. Als je maar de moed kunt opbrengen om ook in
populaire maatregelen te nemen als dat echt nodig is. Dan kan er grote
invloed op de curvelijn worden uitgeoefend. Het beter gaan van de economie hebben we voor een belangrijk deel zelf in de hand en wij in de
VVD hebben al door de zure appel heen gebeten. Wij hebben zoals de
partij van de arbeid die zaken,niet mooier voorgesteld dan ze waren.
-,

Onze programma's waren eerlijk en duidelijk. De tering naar de nering
zetten en een stapje terug om later verder te kunnen springen. Dat is
door de kiezer gehonoreerd en daarom zitten we nu met zoveel invloed
in het kabinet. Niet om te bezuinigen zoals zo vaak gezegd wordt omdat de
VVD nu eenmaal die politiek zou aanhangen. Nee alleen om te werken aan
een betere toekomst. En zo'n 60/70 VVDers gaan daarbij voorop in het
kabinet en in de beide kamerfrakties. En weest u er met mij van overtuigt dat wij het niet gemakkelijk

hebben~

De problemen zijn groot en

veel. Nijpels en van Ardenne zullen ze nog met u doornemen. Ik ga
daar vanavond niet verder op in, maar ik wil nog wel iets anders zeggen.
De hele partij begrijpt dat het weer gezond maken van de economie de
hoogste prioriteit heeft. Toch-is er meer. In de verkiezingsprogramma's
die door de partij in 1981 en 82 zijn gemaakt staan zo nog een ander
aantal kleinigheden. En bij de kabinetsformatie is heel duidelijk
ernaar gestreefd die departementen te krijgen waar belangrijke programmapunten uitgevoerd zouden kunnen worden. Het is nu april, het kabinet
werkt nog geen half jaar.
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Dus het is nog

v~el

te vroeg om ook maar een begin van een balans op te

maken. Maar ik denk dat ik de gevoelens van de leden en de kiezers
van de VVD goed aanvoel wanneer ik vanavond in beste vriendschap opmerk
en het zijn maar een paar voorbeelden Gijs van Ardenne gelukkig weer
een krachtfiguur op economische zaken. Een duidelijk beleid bijvoorbeeld
inzake RSV. Maar aub zorg voor het stimuleren van het aanboren van
nieuwe markten, nieuwe produkten, innovatie. Het elan, het vertrouwen
in de toekomst bij het bedrijfsleven moet daar worden teruggebracht.
[Én Neelie Smit kranig, bezuinigend omdat het echt nodig is, evenwichtig
geef aub ook een hoge prioriteit aan de veiligheid. Daar waar slechts
-\

weinig over veiligheid gesproken wordt. Ik bedoel let op het ophogen van
de dijken. Dat staat nadrukkelijk in ons verkiezingsprogra~ En Koos
Rietkerk hulde voor de kwaliteit van je overleg met de ambtenarenorganisaties. Je inbreng bij de gesprekken over de sociaal economische politiek. Maar durf vooral ook keihard aan het verminderen van de bureaucratie, aan de verkokering volgens de commissie Vomhoff. Pieter Winsemius
hulde voor de voortvarende aanpak van de milieugroepproblematiek en de
relatie met het bedrijfsleven. Maar aub ga kappen in het oerwoud van
overheidsvoorschriften dat in de loop der jaren is wild gegroeid.
Eegje Schoo klasse ja aanpak dat vooral de allerarmste landen moeten
profiteren van onze inzet in de ontwikkelingssamenwerking. Maar ik
wordt warm als ik je zoals laatst tijdens de partijraad in een hoekje
met Frits Bolkestein zie praten om te zien hoe het bedrijfsleven daar
ook bij kan worden betrokken. Ach ik zou nog even kunnen doorgaan, maar u
kent ons verkiezingsprogramma ook. Wat denkt u van de veiligheid op straat.
Frits Korthals-Altes manager jurist op justitie auteur van mens en
recht in het verkiezingsprogramma. Pagina 5 ik citeer de handhaving van
de rechtsorde is een onderdeel van de zorg voor individuele vrijheid
en veiligheid. De organisatie van de politie een vraagstuk dat nu al
tientallen jaren sleept dient zo spoedig mogelijk door een moderne
aanpak te worden opgelost.Dames en heren u hoort het er is nog veel werk
~

te doen in het kabinet en voor de frakties. Samen aan het werk dat was
de titel van ons verkiezingsprogramma. Wel dat is een hele opgave als je
voorzitter van de tweede kamerfraktie bent. Samen aan het werk met een
nieuwe fraktie, met heel veel steengoeie mensen die dus lastig zijn. Er
is een kabinet waarmee je te maken hebt, een kabinet dat een heel
eigen verantwoordelijkheid heeft. Er is een eerste kamerfraktie die op
de meest ongelegen momenten zeer eigenwijs kan zijn. Er is een hoofdbestuur dat zeurt omdat zaken toch anders uitpakken dan de bedoeling van
de partij is geweest.
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Er is een CDAfraktie waarmee je ook moet samenwerken terwijl je
toch nadrukkelijk wilt profileren. De fraktievoorzitter overal moet
hij rekening mee houden, met de pers die je soms wil maken en soms
wil breken en dan is hij er ook zelf nog, de mens Nijpels, De
spanning die al die invloeden met zich meebrengt zich ik regelmatig
samenballen in die ene man. Ed de partij heeft groot respect en veel
waardering voor de wijze waarop jij je werk doet.
Dames en here de sociaal economische politiek beheerst het denken
in hoge mate. De mensen accepter dat een stapje terug moet worden
gedaan. Men weet dat als je minder verdient dat je dan ook minder
kunt uitgeven. Maar hoe moet dat nu verder. Waar komen we uit. Wat
is het perspectief. Wordt de daling van de conjunctuur niet langzamerhand zo ingrijpen en zo langdurig dat allerlei zaken die in
een groeiende economie vanzelfsprekend waren moeten worden aangepast
nu in een tijd van teruggang. Lang hebben we gehoopt hoewel door het
uitblijven van maatregelen dat steeds minder werd, maar toch lang
hebben we gehoopt dat de recessie van korte duur zou zijn. Maar nu
zijn er meer dan 750,000 mensen zonder werk. Heeft vooral de jeugd
ach u kent de cijfers ook allemaal wel. Een drastische verbetering
op korte termijn zo van over een jaar of twee is ieder wel weer aan
het werk dat zit er volstrekt niet in. En als we ons dat nu zo langzamerhand zijn gaan realiseren legt ons dat nog eens de verantwoordelijkheid op onze samenleving op een groot aantal punten aan te passen.
We kunnen de mensen die geen perspectief hebben niet laten stikken.
Het dal waarin we zitten de periode van uitziehtsloosheid zal overbrugd moeten worden. Als nu niet wordt bijgestuurd dan zal blijken
dat het prachtige bouwwerk van sociale voorzieningen een luchtkasteel
is op het moment dat we dat echt nodig hebben omdat er geen geld is
om al die prachtige regelingen uit te voeren. Als oude waarden en
oude zekerheden wegvallen zal er een perspectief moeten zijn omdat anders
de mensen het vertrouwen in de toekomst verliezen. Zich afwenden van
de maatschappij en zich tenslotte tegen die maatschappij zullen keren.
Als er geen vertrouwen is, als men het niet meer ziet zitten wordt er
ruimte geschapen voor extremisme. Links of rechts of allebei even erg.
Hoe komt die samenleving nu weer aan een perspectief. Waar wordt de
weg gewezen. Alleen de mensen zelf kunnen maatregelen, een beleid
bedenken dat een perspectief biedt. Die mensen hebben zich o.a. maar
vooral georganiseerd in politieke partijen. Daar dient te worden nagedacht over de toekomst.
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En ik heb veel respect voor de kundige W1JZe waarop dit kabinet zich
inzet voor een betere toekomst. Er zijn verschillende voorbeelden
van beleid die in een goede richting wijzen. Onze kamerfraktie
brainstormt regelmatig over hoe het nu verder moet. Maar de leden
van de politieke partijen kunnen niet slechts toezien hoe de dames
en heren in den Haag onze kastanjes uit het vuur halen. Als het
om de echt lange termijn gaat, als het om een toekomstfilosofie
gaat dan zijn het de politieke partijen die de richting mee moeten
aangeven. Doen zij dat niet dan verliezen ook zij het vertrouwen.
Is het niet logisch dat de partij van de arbeid in een crisis is
geraakt. Nu elke visie om een samenleving in een neergaande tijd
ontbreekt. Tot vorig jaar bleef de partij van de arbeid uitgaan
van groeiscenario. Nu verliest ze zich in burgerlijke ongehoorzaamheid
ipv als oppositie echt een alternatief te hebben voor het huidige beleid.
Het CDA komt weinig uit, worstelt met de naweeen van de fusie en
collega Buckman slaagt er nog te weinig in zijn partijleden ertoe te
bewegen zich werkelijk met de politiek bezig te houden. Wij in de VVD
wij zijn wel die discussie aangegaan. Het is begonnen met liberalisme
in de jaren 80 voortgezet met een discussie over een herziening van
de beginselverklaring en het liberaal manifest. Echter dames en heren
met het afronden van die discussie waarop wij zo trots zijn zijn wij
er niet. Op onze partij drukt inmiddels een zeer zware verantwoorde~

lijkheid. Wij zijn niet meer die partij van een select gezelschap van
iets meer dan 15% van de stemmen. Wij zijn een grote brede volkspartij geworden met bijna 25% aanhang en vooral een enorme nog steeds
toenemende aanhang bij de jeugd. En zeker dat komt voor een deel door
de aansprekende wijze van optreden van Ed Nijpels. En met alle respect
voor Ed dames en heren er is meer. De jonge mensen hebben hun hoop
gericht op de VVD. De jonge mensen die het zo moeilijk hebben met hun
toekomst. In deze neergaande tijd verwachten kennelijk dat de liberale
stroming onze liberale partij wel dat toekomstperspectief kan bieden.
Onze liberale stroming waar het eigen initiatief, de eigen verantwoordelijkheid de ontplooing van de mensen zelf voorop staat heeft het
vertrouwen van de jeugd gekregen. Omdat het steeds maar aanleunen tegen
die alles beherende en beheersende overheid tot buteaucratie, tot afstompen heeft geleid. Dames en heren wat een grote verantwoordelijkeheid
drukt er op uw schouders. Want wij met elkaar zullen die verwachtingen
waar moeten maken. Met elkaar zullen wij een brug moeten bouwen over
het dal waarin we terecht zijn gekomen. En daarbij zullen dogma's
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oude onaantastbaarheden opnieuw moeten worden bezien. En andere tijd
van langdureiger neergang dan gehoopt, ipv de eindeloze groei
vraagt een nieuwe aanpak waarbij uitgangspunt moet zijn dat enerzijds
niet de weg moet worden afgesneden of versmald. De weg die leidt naar
een betere economische situatie. Daar zullen anderzijds nieuwe paden
moeten worden betreden die aan de mensen in een moeilijke situatie nu
uitzicht op een betere toekomst bieden. Een nieuwe aanpak dus waarbij
de bestaande taboes moeten kunnen worden doorbroken. Het kan op langere
termijn toch niet zo zijn dat gezinsverzorgsters met 80% thuis zitten
terwijl hier en daar gezinnen schreeuwen om hulp. Het kan toch niet zo
zijn dat 10.000den wegenbouwers thuis zitten voor 80% voor hun loon
terwijl er een schreeuwende behoefte is aan bijvoorbeeld de vierbaansweg
van Leeuwarden naar Meppel. Die kan dus slechts voor 20% van de arbeidskosten plus zand en asfalt worden aangelegd. Dames en heren natuurlijk
ken ik het macro economische antwoord en ken ik de bezwaren tegen allerlei
ideeën die zowel eens gelanceerd worden. Haar hoe groot is de maatschappe··
lijke schade die wordt aangericht. Aan de mensen, aan de jeugd in de
eerste plaats. Maar ook aan de samenleving zelf. Het is op de langere
termijn niet te handhaven dat zoveel 100.000den een uitkering moeten
krijgen zonder dat de samenleving daarvoor een prestatie terugkrijgt
terwijl er wel prestaties te verrichten zijn. In de veranderde omstandigheden moeten wij een uitdaging zien. Als alles goed gaat, als alles
jubel is dan is het gemakkelijk een samenleving in te richten, maar
als het moeilijk is, als bij iedere oplossing een probleem voor de hand
is juist dan vraagt de situatie om inventiviteit en creativiteit. In
het verlengde van liberalisme in de jaren 80 en het liberaal manifest
zal er vanuit de partij een meer concrete invulling moeten komen. Daarom
heeft het hoofdbestuur besloten om een aanzet te geven, om op basis
van onze liberale uitgangspunten te k-men tot een concrete formulering
hoe de veranderde omstandigheden tegemoet getreden kunnen worden.
Hoe verhouden zich de technologische ontwikkeling, de recessie, de
werkeloosheid, de sociale voorzieningen, de arbeidstijdverkorting.
Inkomen al of niet uit arbeid. De zwakkeren, de jongeren, de minderheden.
Hoe verhouden zich onderwijs en bedrijfsleven. Wat doen we in de al dan
niet gedwongen vrije tijd. De tijd dat nietgewerkt wordt. Het hoofdbestuur
heeft de heer Pais bereid gevonden met enkele andere initiatief te nemen.
Dat kan natuurlijk niet leiden tot een blauwdruk voor een perfekte
samenleving. Haar kan wel voorop gaan in het 9nwikkelen van nieuwe lijnen
en dat zal de basis zijn voor een perspectief dat na bespreking in de
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partij aan de mensen kan worden geboden. Het is dwars tegen het liberalisme dat mensen die willen werken dat niet kunnen. Zodat zij zich
niet kunnen ontplooien. Het is dwars tegen het liberalisme dat de
technologische ontwikkeling niet optimaal gebruikt wordt om dienstbaar
te worden gemaakt aan de mensen. Informatie, communicatie, media, we
moeten er niet bang voor zijn, we moeten ze gebruiken. Het is dwars
tegen het liberalisme dat minderheden geen gelijkwaardige kansen hebben.
Dat jongeren het niet meer zien zitten. Om hun eigen jargon maar te
gebruiken. Wij liberalen openen het offensief te leven in een tijd die
om dynamiek om aktie vragen, sociale aktie omdat het om mensen gaat.
Liberalen willen niet houden wat ze hebben. Liberalen willen vooruit
meebouwen aan een betere samenleving, een samenleving van deze tijd.
Wij hebben het creatieve vermogen omdat wij de mensen hebben. Daarom
hebben wij de moed, wij de volkspartij voor vrijheid en democratie
om nieuwe wegen in te slaan.Het woord is aan de voorzitter van de
tweede kamerfraktie Ed Nijpels.
Dank u wel mijnheer de voorzitter. Dames en heren ik denk dat het goed
is op deze jaarvergadering een tussenbalans op te maken van het kabinetsbeleid totnutoe en van een beleid van de fraktie de afgelopen maanden
heeft gevoerd. Het kabinet dames en heren heeft twee grote operaties
achter de rug. In de eerste plaats zijn de bezuinigingsvoorstellen
~~

zoals die naar voren kwamen in regeerakkoord in december uitgevoerd en
op de tweede plaats zijn alle begrotingen van diverse departementen zijn
door de kamer afgehandeld. Er wachten nog twee grote operaties op het
kabinet en op de tweede kamer. Eerste plaats de voorjaarsnota, waarvan
we gelukkig kunnen vaststellen dat die vandaag is afgerond en dat
dankzij een paar technische problemen hij pas dinsdag gepresenteerd kan
worden wat niks afdoet aan de constatering van het feit dat het kabinet
het vandaag met elkaar in hoofdlijnen eens is geworden over de wijze
waarop de tegenvaller in 1983 moeten worden opgevangen. Het tweede
probleem waarvoor het kabinet staat naast de voorjaarsnota is de voorbereiding van de begroting van 84. Een voorbereiding die over drie
weken zal gaan starten. Een voorbereiding die opnieuw het kabinet en
opnieuw de frakties in de tweede kamer voor grote problemen zal gaan
stellen. Ik denk dat het goed is nu na zo'n vijf maanden nog eens van
gedachte te wisselen over de plaatsbepaling en de positie van het kabinet
in onze samenleving. Ik denk dat het van fundamenteel belang is mijnheer
de voorzitter dames en heren dat we ons realiseren dat dit kabinet
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het kabinet Lubbers en van Ardenne een belangrijke mate het gezicht van
de jaren 80 zal gaan bepalen. Dat dit kabinet het gezicht zal gaan bepalen
door wel of niet nemen van maatregelen. Dat het kabinet ook aan kan geven
voor de jaren 80 vooruit gaan zien, door aan te geven op welke rnanier
men de problemen wenst aan te gaan pakken of welke problemen men wenst
te laten liggen. Ik denk ook dat dit kabinet en tweede kamerfrakties van
CDA en VVD door durf te tonen door moed te tonen kunnen aangeven op welke
wijze de samenleving zich de komende jaren zou kunnen ontwikkelen.
En natuurlijk de problemen zijn groot. En het is eigenlijk een open
deur intrappen als ik u in het kort nogeens aangeef voor welke problemen
onze samenleving staat. De werkeloosheid is gigantisch in ons land. De
positie van het bedrijfsleven is beroerd. We hebben nog steeds geen goed
antwoord op de vraag hoe we de bureaucratie de komende jaren zullen gaan
aanpakken. We hebben ook nog steeds geen goede vraag hoe we ondanks
ons sociale zekerheidsstelsel, ondanks de sanering van het stelsel op
dit moment de zwakke in de samenleving kunnen beschermen en we weten
ook nog steeds niet goed hoe we een realistische financieringapolitiek
kunnen voeren ondanks het grote financieringstekort waar ons land voor
staat. Maar ik denk dat we natuurlijk uitgebreid door kunnen gaan met
het inventariseren van de problemen waar ons land voor staat. En ik
geloof ook dat we moeten vaststellen dat als er ooit een kabinet is geweest dat de problemen waar we op dit moment in ons land voor staan zou
kunnen aanpakken dat het dit kabinet is geweest. Ik zou ook nog eens
willen zeggen dat het nederlandse volk van dit kabinet verwacht dat het
de problemen aanpakt. Dat er op dit moment bij de burgers in ons land
de bereidheid bestaat om een stpaje terug te doen. En dat ook de verkiezingsuitslag van 8 september heeft aangegeven dankzij de grote winst
die de VVD heeft gemaakt dankzij ook de eerlijke campagne die de VVD
heeft gevoerd dat die mensen de bereidheid hebben om op dit moment in
ons land een stapje terug te doen. Dat die mensen de bereidheid hebben
om gezamenlijk de schouders onder de problemen te zetten. Darnes en
heren wat is er nog meer nodig wil het kabinetsbeleid, wil dat de komende
jaren tot een succes worden. Darnes en heren wat is er nog nodig wil het
kabinet duidelijk rnaken voor hoe de maatregelen die er noodzakelijk zijn,
de maatregelen waarvan ik heb gezegd dat er ook een grote mate van
bereidheid bestaat om die maatregel te aanvaarden. Hoe kan het kabinet
duidelijk maken, hoe kunnen kamerfrakties aan de samenleving duidelijk
rnaken dat die maatregelen geen doel op zichze~f zijn, maar dat die
maatregelen allemaal nodig zijn om onze samenleving weer klaar te rnaken
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om onze samenleving weer rijp te maken voor een economisch reveival als
die gaat komen. Hoe maken we duidelijk dat het niet meerkan. Hoe maken
we bijvoorbeeld als tweede kamerfraktie duidelijk dat de tijd voorbij
is van vooruitschuiven van de problemen. Hoe rnaken we duidelijk dat je
vrijblijvend over idealen kan praten als politieke partij. Hoe bantwoord je dan die politieke idealen met name ook in een tijd waarin
er geen sprake is van economische hoogconjunctuur. De tijd van populaire
maatregelen, de tijd van populistische voorstellen is voorbij. Ik denk
dan ook dat het kabinet en met ons de frakties van CDA en VV dat
die nieuwe wegen moeten inslaan willen we duidelijk rnaken aan de samenleving waarvoor we staan en willen we uiteindelijk aan het einde van
de jaren 80 een samenleving opbouwen waarin het nog redelijk is te
vertoeven. Ik wil dat darnes en heren met een paar kernwoorden aangeven.
In de eerste plaats denk ik dat het goed is dat we ervan afzien en
dat kan niet alleen van een tweede kamerfraktie dat moet ook gebeuren
in gemeenteraden en provinciale staten dat we ervan afzien om valse
verwachtingen te wekken bij de burgers. Dat we eerlijk voor de harde
waarheid uit moeten komen. De harde waarheid op gemeentelijk niveau
dat de gemeentelijke uitgave niet verder meer kunnen stijgen. De
harde waarheid op provinciaal niveau dat ook de provinciale overheid e
buikriem zal moeten aantrekken. En de harde waarheid ook op landsniveau
die van een rechtse overheid dat de inkomens niet verder meer kunnen
stijgen dat we met z'n allen ook de bereidheid moeten hebben om in te
leveren. En we zullen ook als liberalen vooral duidelijk moeten rnaken
en ik denk dat dat een van de kernproblemen is waar wij als VVD voor
staan waar die nieuwe grenzen voor verantwoordelijk van de overheid
waar die komen te leggen. Hoe we dienen te vaststellen wat de criteria
zijn waarop wij als liberalen bepalen of er wel of niet sprake is
van de voor de burger verantwoorde maatschappelijke risico's. Durf
dat zullen de politici de komende jaren moeten opbrengen. Durf dat zal
nodig zijn om die partijen die het beleid van dit kabinet ondersteunen.
En wijs al die mensen die wat angstig zijn over het kabinetsbeleid
die zich weleens afvragen gaan we in feite niet te ver ik wijs die
mensen allemaal op een ding en ook Jan Kamminga heeft daar in zijn
inleiding over gesproken. De afgelopen jaren hebben wij Hans Wiegel
in zijn campagnes, ik in de afgelopen campagne zijn eerlijk voor de
waarheid uitgekomen. We hebben er geen doekjes om gewonden. We hebben
gezegd waarvoor de VVD stond en wat er zou gebeuren als die VVD in het
kabinet terecht zou komen. Dat hebben we gezien gezien de massale toeloop
van de jeugd van de VVD.
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Niet omdat wij zulke populaire maatregelen nemen, niet omdat het beleid
op zich wat te presenteren voor de jeugd zo aantrekkelijk zou zijn.
Wel omdat de jeugd dat heilige geloof heeft dat· dit beleid, het beleid
dat de VVD voostaat, het beleid zoals dat ook in delen van het kabinetsbeleid naar voren komt dat dat de enige mogelijkheid is om ons land
uit de problemen te helpen, waar we op dit moment voor staan. Ik kom
daarmee dames en heren tot een paar opmerkingen over de voorjaarsnota.
En u zelt met mij de afgelopen weken ook hebben genoten van de publieke
discussie die daar van tijd tot tijd over is gevoerd. En ik zeg natuurlijk dat genieten dat plaats ik tussen aanhalingstekens. En ik zou graag
over die voorjaarsnota die het kabinet vanavond in de besluitvorming
heeft afgerond toch een paar opmerkingen willen maken. De voorjaarsnota is traditioneel voor ieder kabinet een grote opgave. Omdat het
bij het invullen van de voorjaarsnota iedere keer gaat om vragen
waarop een regeerakkoord waarop afspraken tussen regeringspartijen
in feite geen soelaas bieden. Wat zijn dan de politieke vragen waarvoor
een tweede kamerfraktie staat. Wat zijn de politieke vragen waarvoor ook
bewindslieden staan. Op de eerste plaats is de vraag in welke mate vang je
die tegenvallers op die zich hebben laten zien. In de tweede plaats is
de vraag als je het met elkaar eens bent geworden over de mate waarin
die tegenvallers moet opvangen welke maatregelen neem je om die tegenvallers op te vangen. En laten we eerlijk zijn , laten we er ook vanavond
niet omheen draaien. Op dit soort vragen is uiteraard politiek een
verschillend antwoord mogelijk. Natuurlijk is het zo dat er in een
coalitie verschillende opvattingen bestaan over de wijze waarop je die
tegenvallers moet opvangen en zelfs over de vraag in welke mate die
tegenvallers opgevangen moeten worden. Het is helemaal niet iets om
van te schrikken. Het is een logische konsekwentie van het feit dat je
met parijen samenwerkt, dat je samenwerkt met partijen die opereren vanuit
de verschillende visie. Dat partijen ook het recht hebben zelfs de plicht
hebben tegenover hun achterban om duidelijk te maken waar zij voor staan
daar waar het gaat om het voeren van het regeringsbeleid. En natuurlijk
dat kan soms leiden tot conflicten en dat heeft de afgelopen weken ook ge
leid tot een conflict en op zich is daar geen enkele reden om daarover
te juichen. Ik denk dat we wel moeten vaststellen dat als dat soort
conflicten zich afspelen dat we altijd voor ons als VVDfraktie juist
dit kabinet zo erg heeft gewild dat we ons moeten afvragen of die conflicten zijn gevoerd op de juiste puntenof er geen sprake is van
uitlokken van conflicten en of er sprake is van het uit de weg gaan van
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conflicten daar juist waar het gaat om voor ons als liberalen principiele
punten. Voorzitter, darnes en heren wat is positief aan deze voorjaarsnota. Ik zou daar graag een paar opmerkingen over willen maken. Eerste
plaats is het positief dat het kabinet heeft besloten tot ombuigingen
in de orde van grote van zo'n twee miljard. Een pakket dat een doorwerking zal hebben in 1984 van zo'n 4,5 miljard. Het kan misschien
niet veel lijken maar u moet zich goed realiseren dat dit pakket boven
op het pakket komt van 13 miljard dat het kabinet de afgelopen tijd in
de tweede kamer, afgelopen tijd al heeft goedgekeurd. En natuurlijk
de VVdfraktie had graag wat meer gewild, maar in principe zijn wij
met deze twee miljard redelijk tevreden en dat de tegenvallers voorzover
ze doorwerking hebben voor de komende jaren door de plannen van het
kabinet worden opgevangen. Ik zou graag voorzitter nog van de gelegenheid
gebruik willen rnaken om toch nog eens iets te zeggen over dat verwijt
dat de VVDweleens bereikt narnelijk dat we teveel waarde zouden hechten
aan het terugdringen van het financieringstekort. Het financieringstekort
wat zijn daarover in feite de feiten zoals die iedere dag op ons afkomen.
Het financieringstekort stijgt met zo'n honderd miljoen per dag. Dat
houdt dus in dat we met elkaar iedere dag honderd miljoen teveel uitgeven.
De overheidsschuld op dit moment is zo'n 40.000 gulden per huishouden
en van iedere belastingplichtige wordt op dit moment zo'n 3500 gulden
per jaar gevraagd aan rente om de overheidsschuld te kunnen betalen.
En daarom denk ik dat hoe vervelend het ook is dat er een essentiele
voorwaarde is dat we de discipline handhaven daar waar het gaat om het
terugdringen van het financieringstekort. Tweede plaats voorzitter de
behelst het kabinetsbesluit dat de sociale uitkering per 1 oktober achteruit zullen gaan en daar wil ik zo dadelijk nog iets meer over zeggen.
Op de derde plaats heeft het kabinet ook besloten en ik denk dat het van
groot belang is dat de minister van binnenlandse zaken niet met het
mes op tafel naar de ambtenarenorganisaties toe moet omdat die dus zoals
Lubbers zei dat er geen sprake is van een automatische koppeling tussen
korting op uitkeringen en de herverdeling van arbeid voor de ambtenaren.
En u kunt zich natuurlijk de vraag stellen en ik denk dat het goed is
dat we ons als politieke partij ook de vraag stellen waarom heeft Koos
Rietkerk zich de afgelopen weken zo druk gemaakt. Waarom heeft de VVD
fraktie zich vierkant opgesteld achter de minister van binnenlandse zaken.
Dat is niet zomaar omdat wij zo'n grote behoefte eraan zouden hebben
om een politiek conflict op te blazen. Dat was wel omdat de minister van
binnenlandse zaken samen met de andere VVDbewindslieden in het kabinet
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tot de conclusie waren gekomen op de wijze van onderhandelen met de
ambtenaren dat die open zou moeten zijn en dat we niet met ambtenarenorganisaties zouden kunnen gaan praten als er sprake zou zijn van een
dictaat van de zijde van de overheid. Het is immers zo en ik noem
drie voorbeelden, drie zaken die Rietkerk de afgelopen maanden heeft
gerealiseerd dat de eerste plaats ambtenaren in 83 al meer hebben
ingeleverd dan de mensen die werkzaam zijn in de particuliere sector.
Het was ook al zo dat Koos Rietkerk akkoord was gegaan in de voorjaarsnota met de aftopping van het vakantiegeld voor ambtenaren. En het was
op de derde plaats ook zo dat het niet rechtvaardig zou zijn om de
ambtenarensalarissen op gelijke wijze te behandelen als de uitkeringen
aan de mensen in de sociale zekerheid. En daarom zeg ik dus ook dat het
kabinet en daarom zeg ik dus ook dat onze bewindslieden en daarom zeg
ik ook dat u vanavond Koos Rietkerk heeft de afgelopen weken gelijk
g~had toen hij

zijn pÓot stijf hield en het kabinet en ik denk dat

wij als VVDers verplicht zijn om aan deze minister van binnenlandse
zaken duidelijk te maken dat wat ons betreft het beleid dat er de
afgelopen en afgelopen maanden op voortreffelijke wijze heeft gevoerd
kan rekenen op de instemming van de VVD.
Dames en heren ik kom daarmee op mijn vierde positieve opmerking over
de voorjaarsnota en die betreft de gelden voor de werkgelegenheid die
welliswaar waren voorzien in het regeerakkoord, maar die nu ook definitief
zijn gereserveerd in kabinetsvoorstellen. En het is voor ons als VVD
zeker omdat wij twee jaar geleden al in een vroegtijdig stadium een
jeugdwerkeloosheidsplan hebben uitgebracht door Rudolf de Korte en Nel
Ginjaars. Het is buitengewoon plezierig om te kunnen constateren dat het
kabinet niet alleen definitief de gelden voor het werkgelegenheidsbeleid
heeft veilig gesteld maar dat een groot gedeelte van het geld ook zal
gaan naar het jeugdwerkplan van het kabinet. Ik geloof dat wat dat betreft
ook dat de heer Lubbers gisteren bij het interpelatiedebat wat de heer den
Uyl heeft aangevraagd terecht heeft geconstateerd dat de kruks van deze
voorjaarsnota en een van de belangrijkste elementen van deze voorjaarsnota
ook is dat het kabinet bereid is daar waar het gaat om bestrijding van
de werkloosheid prioriteit te geven aan de positie van de jongeren. Dames
en heren ik kom daarmee tot een tweetal opmerkingen van de voorjaarsnota
waar het gaat om zaken die niet zo plezirig zijn voor de VVD. Eerste
plaats de accijnsverhoging waartoe het kabinet heeft besloten. Ik denk
ook dat het goed is dat we daar vanavond niet omheen moet draaien. Dat
we ook niet proberen de accijnsverhoging goed te praten. Het gaat daarbij
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om een lástenverzwaring, het gaat daarbij ook om een lastenverzwaring
waar de VVDfraktie en ook de VVDbewindslieden grote moeite mee hebben
gehad. En daarom zeg ik u toe, daarom is ook in het regeerakkoord een
passage opgenomen die zegt dat lastenverzwaringen die zouden optreden
dat die moeten worden gecompenseerd omdat we immers met elkaar hebben
afgesproken dat tijdens deze regeringsperiode er geen sprake zal
mogen zijn van lastenverzwaring in de collectieve sector. Tweede opmerking die ik zou willen maken die gaat over de problemen rond de AOW.
Ik wil daarbij nog een ding verklaren • U heeft gisterenavond misschien
wel of niet op de tv de heer den Uyl iets horen zeggen over het standpunt wat de VVD wel of niet zou innemen tav de AOW. Het is u misschien
ook duidelijk geworden dat de heer de Vries fraktievoorzitter van het
CDA en ik af hebben gezien van deelname aan dit debat in de tweede kamer
omdat het in onze ogen niet terecht zou zijn om vooruit te lopen op
een van de besluiten in de voorjaarsnota wat zeker niet terecht zou Z1Jn
om alvorens dat de voorjaarsnota definitief is verschenen of althans
definitief door het kabinet is vastgesteld om dan met elkaar te gaan
discussieren over interpretatieverschillen. Ik heb daarom gisteren en
ik heb daarom ook van de week afgezien van een reaktie die ons wordt
gevraagd tav het probleem van de AOW. Maar ik vind wel dat deze jaarvergadering deze jaarvergadering die ons verkiezingsprogramma zo'n klein
jaar geleden heeft vastgesteld dat die er recht op heeft om te weten
waar de tweede kamerfraktie voor staat en wat wij de komende weken
zullen gaan bepleiten in onze opstelling in de tweede kamer. Het is goed
dames en heren om vast te stellen wat er precies in het verkiezingsprogramma staat over de AOW. En wat er daarnaast staat over kortingen op
de sociale uitkeringen. Het programma zegt letterlijk dat er een koppeling moet komen op afstand tussen de uitkeringen en tussen de lonen
dat het niveau het verschil tussen loon en uitkeringen zo'n 5% zal
moeten bedragen. We voegen daar in een adem aan toe en het is uw congres
die dat heeft vastgesteld dat de echte minima en de AOW daarbij moeten
worden ontzien. Wij hebben destijds uitdrukkelijk niet gekozen voor
het totaal uitsluiten van kortingen op de echte minima en de AOW. We
hebben gezegd dat als het gaat over koppeling op afstand dat we de
echte minima en de AOW zouden moeten ontzien. En ik denk dames en heren
dat we vandaag als VVD voor haar waarheid staan. Ik geloof dat belofte
schuld maken. Ik vind dat de politieke partij moet handelen volgens het
goed koopmansgebruik een man een man een woord een woord. En denk dan
ook dat nu de voorjaarsnota definitief door het kabinet is vastgesteld
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dat juist op dit moment nu dit vanmiddag in den Haag is gebeurd de VVD
duidelijk moet maken hoe zij nu over deze belofte denkt.Ik heb tijdens
de campagne in de lijn van ons verkiezingsprogramma een aantal keren over
die AOW gesproken. Ik heb toen o.a. gezegd op het congres waarmee we
de verkiezingscampagne starte dat ik me zou schamen als het zover zou
komen dat de mensen die een AOWuitkering krijgen het slachtoffer zouden
worden van het slechte sociaal financieel economische beleid zoals dat
de afgelopen jaren is gevoerd. Ik heb ook gezegd dat de AOW voor de VVD
een ereschuld vormt. Dat het een slechte zaak zou zijn als juist die
mensen die na de tweede wereldoorlog de welvaartstaat Nederland hebben
opgebouwd als juist die mensen slachtoffer zouden worden van het slechte
beleid dat de afgelopen jaren op dit terrein heeft gevoerd. En daarom
zeg ik u we zullen als VVD op dit terrein iets moeten doen. En natuurlijk dat zal pijn kosten omdat het uitzonderen van de AOW het in bepaalde
mate ontzien van de AOW financiele gevolgen zal hebben voor de positie van
de overheid. Het geld zal ergens vandaan moeten komen. Als we praten over
een korting op de sociale uitkeringen dan wordt er op dit moment in de
plannen zoals het kabinet die vandaag heeft vastgesteld voor wat de VVD
betreft de uitkeringen onvoldoende ontzien. En daarom kondig ik u ook aan
dat de VVDfraktie in goed overleg met haar coalitiepartner het CDA in
goed overleg met het kabinet zal zoeken naar mogelijkheden om deze onrechtvaardigheid uit de plannen van het kabinet weg te nemen.
En ik zeg u er uitdrukkelijk bij dat de VVD en dat ook uw congres bereid
zal moeten zijn de konsekwenties, de uitvoering van deze belofte die wij
hebben gedaan in de kiezers dat u bereid zult moeten zijn die konsekwenties
daar ook bij in te calculeren. Dames en heren ik wil dit onderwerp, deze
twee opmerkingen, deze twee kanttekeningen bij de vorige nota over punten
die ons eigenlijk niet zo bevielen besluiten met nog een algemene opmerking
over de sociale uitkering. Vanaf 1971 heeft de VVD gewaarschuwd voor de
onbetaalbaarheid van die sociale uitkeringen. Het was Hans Wiegel die in
de campagne van 72 voor het eerst het onderwerp sociale zekerheid aan de
orde stelde en die toen al onze mening weergaf dat zonder een korting
zonder ombuigingen op het terrein van de sociale zekerheid op de lange
termijn die sociale zekerheid niet meer betaalbaar zou zijn. Het is daarom
ook buitengewoon wrang dat dit kabinet nu met name verantwoordelijk zal
moeten zijn om maatregelen

die moeten worden genomen maatregelen waarvoor

de VVD al in een vroeg stadium heeft gewaarschuwd. Maatregelen waarvoor
de VVD vroeger is weggelachen, waarvoor de VVD vroeger niet werd geloofd
waarom de VVD vroeger is gehoonQ.
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En ik moet zelfs nu nog vaststellen dat er op dit moment mensen zijn die
weigeren ons standpunt over de sociale zekerheid te begrijpen. Ik moet
ook vaststellen mijnheer de voorzitter, het is droef dat er op dit moment
mensen zijn die bewust het standpunt tav de sociale zekerheid goed willen
begrijpen. Er zijn er zelfs dames en heren die een standpunt tav korting
op de uitkering bewust willen verdraaien. En ik moet zelfs met droefheid

Vë

vaststellen dat er mensen die beweren dat de uitkering bij de VVD vogelvrij zijn verklaard. Ik wil graag toch nog iets zeggen nav deze laatste
opmerking. Ik moet u zeggen dat toen ik dit las in de krant, toen ik dit
hoorde op de radio dat ik mij diep gegriefd heb gevoeld. Niet alleen
~\

voor mezelf, maar ook dat daarmee met dit soort uitlatingen al die
kiezers die op de VVD hebben gestemd dat die daarmee in de hoek worden
gezet. En natuurlijk er zijn politieke meningsverschillen, maar ik vind
dames en heren dat politieke meningsverschillen nooit kunnen worden
beslecht door dit soort uitlatingen te doen over standpunten die je
politieke tegenstanders innemen. Ik kan alleen maar constateren dat
mensen die dit soort uitlatingen doen dat die dat doen hetzij in een
emotionele bui hetzij bij gebrek aan argumenten en dat dames en heren
is ons antwoord is het antwoord van de VVD aan de heer den Uyl en al
die anderen die deze week die verwijten richting VVD hebben geslingerd.
Dames en heren de voorzitter heeft een aantal opmerkingen gemaakt over
de positie van de VVD bij de jongeren. Het is inderdaad opvallend dat
niet alleen bij de afgelopen verkiezingen, maar ook bij alle onderzoeken
die daarop zijn gevolgd de jeugd zich massaal naar de VVD keert. Een op
de drie jongeren stemt op dit moment VVD. En recent hebben bij scholierenverkiezingen van boven de 18 jaar die na de verkiezingen, de werkelijke
verkiezingen zijn gehouden gezien dat de VVD zo'n 6- zetels zou behalen.
We hebben ook vast kunnen stellen bij de verkiezing van 8 september dat
bijna de helft van de achterban van de VVD jonger is dan 35 jaar en een
recent onderzoek bekend gemaakt in vara's rode haan waar kunnen wij als 1+.1
heralen beter op varen maakte duidelijk dat de jongeren van 16 en 17 jaar
op dit moment voor zo'n 37% op de VVD zouden stemmen. We zien dat het
goed is dat we ons als liberalen afvragen wat is de verklaring voor dit
fenomeen. En ik zal proberen dames en heren mijnheer de voorzitter in het
kort iets te zeggen over een mogelijke verklaring. In de jaren 45 en 80
hebben we duidelijk kunnen constateren dat het socialisme in feite de

politieke discussie in ons land overheerste. We zagen ook dat het socialisn
me heel dikwijls de norm hulde, de norm vormde van het begrip progressiviteit.
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We zagen ook dat andere politieke partijen te weinig alternatieven boden
voor socialistische ideeën dan andere partijen zich in feite te vaak
afzetten tegen socialistische ideeën zonder dat· daarvoor alternatieven
op tafel werden gelegd. We hebben gezien dat de partij van de arbeid
haar historische missie de afgelopen jaren in feite heeft vervuld.
En ik heb al eens eerder gezegd op een congres van de VVD dat in feite
het socialistische boek uit is daar waar we praten over het werkelijk
aanreiken van ideeën die de samenleving er in de toekomst zou moeten
uitzien. En natuurlijk alle kabinetten die hebben meegewerkt aan de
opbouw van een welvaartstaat waar ons land op dit moment voor staat.
De bestaanszekerheid die we nu ruim een mate iedereen hebben is een
gevolg van de eendrachtige samenwerking van diverse partijen in diverse
kabinetten. En het feit dat bijvoorbeeld het hoger onderwijs

toeganke-

lijker is in ons land is ook een voorbeeld van hoe politieke overeenstemming ertoe kan leiden dat partijen, dat burgers in staat zijn om deel
te nemen aan onderwijsontwikkelingen die tot voor kort nog voor hun waren
afgesloten. En natuurlijk is het ook zo dat het feit dat de positie van
de vrouw in onze samenleving steeds meer wordt benadrukt dat de gevolgen
van die emancipatie mede zijn veroorzaakt door gezamenlijke inspanning
van alle politieke partijen. Maar ik denk ook dames en heren dat we kunnen
vaststellen dat het met name een liberale filosofie is geweest die afgelopen jaren op dit terrein alternatieven heeft aangeboden. Dat het vooral
de liberale politiek is geweest die de afgelopen jaren heeft duidelijk
gemaakt hoe de maatschappelijke ontwikkeling hoe sommige maatschappelijke
ontwikkelingen afgeremd kunnen worden en hoe we met elkaar kunnen werken
aan de opbouw van een nieuwe staat Nederland, een nieuwe samenleving
Nederland waarin wat meer verantwoordelijkheid voor de mensen zal
liggen, waarin wat meer risico ook voor de mensen zal zijn voorgehouden.
Waarin met name er wat meer vrijheid zal bestaan voor de mensen om de
samenleving in te richten zoals zij dat graag willen zien. De ontwikkeling
na de tweede wereldoorlog is door gebrek aan politieke alternatieven,
en het is ook de liberale beweging die daar dikwijls in tekort is gekomen
de ontwikkeling die heeft onze welvaartstaat in feite een verzorgingsstaat
gemaakt. Die heeft ertoe geleid dat de individuele verantwoordelijkheid
dat die steeds minder is geworden terwijl we juist nu in een situatie
zitten waarin de mensen snakken naar een stukje eigen vrijheid, waarin
de mensen snakken naar een stukje eigen verantwoordelijkheid, waarin de
mensen het overheidsgezeur beu zijn. En dat wordt dan wel door allerlei
hoogleraren en andere mensen die zeggen dat ze daar verstand van hebben
wordt er beweerd dat de samenleving verrechtst.
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Er wordt gezegd simpele verklaring voor het feit dat de VVD op dit moment
aantrekkelijk is voor de jeugd dat de jeugd in ons land aanzienlijk
rechtser is geworden. Ik denk darnes en heren dat het goed is om vast
te stellen dat het onderscheid links en rechts de burgers en met name
de jongeren op dit moment niets meer zegt. Dat de jongeren niet rechts
zijn dat de jongeren ook niet links zijn, maar dat ze realisitisch
zijn en dat ze wensen dat er een verstandig beleid gevoerd wordt. Dat
de jeugd op dit moment ook geen behoefte heeft aan rnistieke bewegingen,
geen behoefte heeft aan abstracte verhalen, maar dat het realisme op
dit moment en iedere enquette en ieder onderzoek naar de interesse van
de jeugd voor de politiek die wijst dat uit.De jeugd in onze samenleving
wenst op dit moment een overzichtelijk idealisme. Wenst een concrete
wereld vlak bij huis. Wat dat betreft dank ik toch dat het goed is
ik ga dan langzamerhand mijnheer de voorzitter naar een afronding
denk ik dat het goed is dat we nog even met elkaar nadenken over de
positie van de schoolverlaters. Dat we zoals Lubbers gisteren zei dat
je nogeens met elkaar kunt filosoferen over wat nou in feite de positie
is van een groot gedeelte van de jeugd op dit moment in onze samenleving. Wat nou over de positie van de jongeren die iedere ochtend
opnieuw weer wakker moet worden met de gedachte dat ze die dag
opnieuw niet aan het werk zal kunnen. Dat is bijvoorbeeld de positie
van een jongere die probeert een eigen bedrijf te beginnen en doet
pogingen op deze wijze gestalte te geven aan de zelfstandigheid.
Die pogingen gesmoord ziet in de overheidsbureaucratie. Hoe beantwoorden
wij de vragen die de jongeren aan ons stellen. Hoe geven wij de jongeren
meer vrijheid. Hoe rnaken wij een maatschappij waarin sprake is van
minder regels. Hoe creëren wij een situatie waarin er sprake is van
minder staat, waarin meer sprake is van meer deregulering. De jongeren
darnes en heren we voelen het allemaal, we weten het allemaal die willen
meer verantwoordelijkheid. En het zal ook een opdracht zijn van dit
kabinet en het is dan ook een opdracht eigenlijk aan iedere politicus
om ervoor zorg te dragen dat die jongeren in de jaren 80 die zelfstandige
positie nog kunnen behouden. De dereguleringsoperatie waar de voorzitter
over sprak en waar de voorzitter van de eerste kamerfraktie vanmiddag
ook nog een en ander over zal zeggen die komt op dit moment in ons
land moeizaam op gang. Het kabinet heeft een aantal belangrijke initiatieven genomen, maar we moeten ons al bij voorbaat afvragen of de intitiatieven van het kabinet die straks zullen moeten resulteren in een nota
van de zijde van de regering aan de kamer of die nota's politiek een
kas van slagen maken.
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Want dames en heren als we ons eerlijk afvragen wat er in ons land in
feite moet gebeuren als we praten over deregulering, als we met elkaar
eens inventariseren welke overheidsregels er moeten verdwijnen dan
denk ik dat we ons allemaal kunnen afvragen of dat op de korte
termijn noodzakelijk is. Dan kunnen we ons allemaal afvragen of
een eerste commissie van der Grinten die nu is ingesteld of dat inderdaad
een eerste commissie zal moeten blijken te zijn of dat we in feite
straks ook zullen moeten besluiten een tweede commissie opnieuw met
nieuwe opdrachten weer opnieuw met het probleem van de deregelering
te laten aanpakken. En we moeten dan ook ons afvragen wat de

haa~

baarheid van deregulering in politiek. Wat is de haalbaarheid van
deregulering bij de burgers. Wat dat betreft dames en heren zou ik
toch graag nog een opmerking willen maken over die haalbaarheid die
zowel betrekking heeft op het funktioneren van tweede kamerleden
alswel op de manier waarop wij ook als partij aan

moeten kijken tegen

die deregulering. Het is natuurlijk heel goedkoop en heel gemakkelijk
om alleen maar in een verkiezingsprogramma of alleen maar in een
regeerakkoord fraaie volzinnen op te nemen over deregulering. Het
is natuurlijk ook vanavond prachtig om te zeggen dat die commissie
van der Grinten en de commissie Geelhoed dat die voortvarend aan het
werk zullen moeten gaan en dat die met een grote reeks voorstellen
naar de kamer zullen moeten komen. Maar wij moeten ons als VVD
op dit moment al een oordeel vellen over de vraag in hoever wij met
~~,

die deregulering moeten meegaan. Wij zullen ons op gemeentelijk en
op provinciaal en op rijksniveau al moeten afvragen in welke mate
wij dereguleringsvoorstellen zullen komen nog verder zullen moeten aanvullen. Natuurlijk en met de mond belijden heb ik u gezegd is gemakkelijk
maar als men straks bij u in de gemeenteraad aankomt of als men straks
bij een tweede kamerfraktie aankomt en dan zegt daar bestaat een
bepaalde mistoestand daar moet een nieuwe regeling voor komen dan zal
het ook moeten vergen van de tweede kamerfraktie dan zal het ook moeten
vergen van de statenfraktie of van de gemeenteraadsfraktie dat op dat
moment tegen de burgers nee te durven zeggen. En dan niet onmiddellijk
klaar te staan met het stellen van vragen aan gedeputeerde staten,
aan clooeges van B en W of aan de regering. Dan zullen we ook de moed
moeten hebben om als politieke partij te zeggen natuurlijk er zijn veel
mistoestanden in onze samenleving, er zijn een heleboel situaties waar
we eigenlijk iets aan zouden moeten veranderen, maar we moeten ook de
moed hebben om van tijd tot tijd te zeggen dat bepaalde situaties
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helaas zullen moeten blijven bestaan omdat het middel van een regulering
veel erger is dan de kwaal, de hinder die de burger van de betreffende
situatie ondervindt. En afsluitend hierover voorzitter zou ik willen
zeggen dat het vooral als het gaat over deregulering een kwestie is
van mentaliteit. Van de bereidheid ook als politieke partij om
van de overheid minder te vragen en de bereidheid ook van de burger
om niet iedere keer als we ook maar dit of dat fout zit in de samenleving naar die overheid toe te gaan om te vragen om een nieuwe
regeling. Het zal van ons vragen om ons de komende jaren op welk
politiek terrein dan ook beheerst op te stellen en dat is een opdracht
die je aan iedereen die bij ons binnen de partij aktief is politiek
kan worden meegegeven.

~Ujnheer

de voorzitter ik zou willen besluiten

met het aangeven van vier elementen die in mijn ogen in de ogen van
de VVD noodzakelijk zijn willen we de komende jaren sprake kunnen zijn
van de vernieuwing van onze samenleving. Vier faktoren die essentieel
I
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zijn als aan een van die faktoren niet is voldaan dan zullen we
helaas over een aantal jaren moeten vaststellen dat de vernieuwing
van de welvaartstaat Nederland anno 83 in de jaren 80 geen gestalte
heeft gekregen. Eerste plaats is dat hoe vreemd het ook moge klinken
dat het politieke, het onbehagen dat er op dit moment bij de burger
bestaat dat dat gebruikt zal moeten worden om maatschappelijke
veranderingen te bewerkstelligen, Dat we met elkaar en dan moeten we
dat ook eerlijk politiek zeggen dat het onbehagen dat op dit moment
-,

bij de burger te constateren valt dat het omgesmeed moet worden dat
het omgevormd moet worden tot druk voor al die politici die niet de
bereidheid hebben om problemen op dit moment aan te pakken die niet
ook de eerlijkheid hebben om te zeggen waar het voor staat. Ten tweede
de essentiele faktor waar we aan moeten voldoen is dat we moeten
beschikken over een maatschappelijke visie en Jan Karnrninga heeft vanavond al een nieuw initiatief van de partij op dit punt aangekondigd.
Het is opvallend dat juist nu er sprake is van een teruglopende situatie
van de overheid, juist nu er keus gemaakt moeten worden, juist nu er
afwegingen gemaakt moeten worden op allerlei terreinen dat de drang tot
conservatisme die de VVD altijd werd verweten dat die overal opgeld
doet. En ik wil me beperken vanavond tot een voorbeeld en dat had
betrekking op de onderwijsprotesten, op de manier waarop sommige
maatschappelijke organisaties en burgers hebben gemeend hun commentaar
te moeten leveren op de bezuinigingen bij het onderwijs. En laten we eerly:Jc
zijn de VVD heeft niet staan te juichen bij die bezuinigingen.

------~~~-
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Haar we hebben wel de moed gehad om de heer Deetman minister van
onderwijs om die politiek bij die bezuinigingen te steunen. Als
u dan ziet dat de maatschappelijke organisaties zijn geweest die
de plannen van de heer Deetman zelfs hebben durven kenschetsen als
een terreuggaan naar het stenen tijdperk. dan denk ik dames en
heren dat het niets te maken heeft met het bedrijven van belangenpolitiek
dan denk ik ook dat het niets te maken heeft met het leveren van reële kri
tiek op het kabinetsbeleid. Dan is er sprake van demagogie zeker als u
zich realiseert op bezuinigingsvoorstellen zoals de heer Deetman die
heeft ingediend en zoals die uiteindelijk zijn gesteund door CDA en VVD
dat met die bezuinigingsvoorstellen het niveau van het onderwijs dat in
1976 had bereikt weer terug is gekomen. En het valt natuurlijk niet vol te
ouden dat we in 1976 leefden in het stenen tijdperk. En het valt natuurlijk ook niet vol te houden dat iedere bezuiniging in het onderwijs dat
die de kwaliteit van het onderwijs teniet zou doen. Het valt niet vol te
houden dat een wat grotere klas voor een gemiddelde onderwijzer niet de
mogelijkheid zou opleveren om toch dat onderwijs te bieden wat wij
als VVD zo van groot belang vinden. Een derde faktor mensen dames en
heren die ik zou willen noemen naast dat onbehagen en naast die maatschappelijke visie dat heeft betrekking op de durf. De durf die voldoende naar voren moet komen de durf die misschien bij de behandeling
van deze voorjaarsnota nog wat sterker naar voren moet komen dat op dit
moment het geval is. De lef ook om dingen te vertellen die eigenlijk niet
ontkend mogen worden. Lef ook om zaken zo te presenteren dat de mensen
duidelijk voor ogen staat, welke maatregelen wel of niet genomen kunnen wo
den en welke zaken wel of niet in onze samenleving nog haalbaar zijn. Die
durf is natuurlijk individueel wel aanwezig en er zijn politici en er
zijn bewindslieden die individueel de durf hebben om te zeggen daar waar
het op staat. Maar ik denk mijnheer de voorzitter dat het van veel groter
belang is dat we niet individueel die durf durven op te brenen en dat
een kabinet als geheel dat CDA en VVD frakties als geheel dat die gezamenlijk duidelijk willen maken waar ze met die samenleving naar toe willen
wat er de komende jaren zal moeten gebeuren en welke vervelende maar
noodzakelijke maatregelen daarvoor zullen moeten worden genomen. En
de vierde faktor dames en heren heeft betrekking op de condities die de
overheid kan stellen daar waar het gaat om het treffen van maatregelen die
voor de burgers mogelijkheden scheppen om zichzelf te ontplloien. De

overheid moet die conditie scheppen. De overheid moet niet proberen de
komende jaren althans wat de VVD betreft zelf richting te geven aan aller!,
lei maatschappelijke ontwikkel~ngen.
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Want dat is de afgelppen jaren teveel gebeurd en dat heeft er ook toe
geleid dat die overheid in feit zichzelf de afgelopen jaren heeft
overboden en dat het terugdraaien van allerlei ·maatregelen door die
zelfde overheid politiek heel moeilijk en in een aantal gevallen zelfs
onmogelijk is geworden. Voorzitter ik rond af met de volgende boodschap
aan uw congres. Er was voor de verkiezingen geen partij die dit kabinet
zo heeft gewild als de VVD. Er was na de verkiezingen geen partij die
zo direkt en konsekwent heeft

afgekoerst op de combinatie die op dit

moment in ons land aan het bewind is. En er was ook tijdens de formatief geen partij die zo heeft aangedrongen op snelheid van handelen
als de VVD. En ik zeg u ook nu is het de VVD, ook nu zijn het de
tweede en eerste kamerfrakties. Ook nu zijn het onze ministers en staatssecretarissen die dag in, dag uit dit kabinet proberen tot een succes
te maken. Dit beleid dames en heren is ons beleid.
Dames en heren ik vind het geweldig u in zo grote getale welkom te mogen
heten deze avond. Een bijzonder woord van welkom is er voor mijn collega
van het CDA de heer Bukman. Evenals voor mevrouw Ruygrok die de partij
van de arbeid vertegenwoordigt. En mevrouw

f.~echteld

van Aleman die

hier is namens de executieven van de ELD. Een viertal ereleden is in ons
midden. l1evrouw en mijnheer Delprat, mevrouw en mijnheer Toxopeus,
Geertsema en heer Wiegel. Er zijn een groot aantal bewindslieden, de
heer van Ardenne, de heer Korthals Altes, mevrouw Smit, de heer Rietkerk
de heer Winsemius, mevrouw Ginjaars, de heer van Eekelen en de heer Hoekse

ma. Er zijn een aantal berichten van verhindering zoals van mevrouw Schoo c
die in Indonesie is en de heer Scherpenhuizen die ziek is. Dames en heren
ik stel u voor het volgende telegram te zenden aan hare najesteit de
koningin. De volkspartij voor vrijheid en democratie op vrijdag 15 en
zaterdag 16 april 1983 in de jaarlijkse algemene vergadering bijeen te
Amersfoort getuigt trouw en aanhankelijkheid aan uwe majesteit en haar
huis.
Dan geef ik nu het woord aan de heer rik Brinkman de voorzitter van de
JOVD;
Dames en heren vandaag is er gesproken over jongeren en ik ben dan ook
zeer vereerd dat ik als jongere u vanavond mag toespreken. De JOVD is een
groeiende club. :-Jog nooit in haar qeschiedenis is de jongerenorganisatie
vrijheid en democratie zo groot geweest. De belangstelling van de
jongeren voor het liberalisme is als nooit tevoren.
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op steeds jongere leeftijd groeit de blangstelling voor de politiek.
In 1982 stemde niet minder dan 29% van de jonge kiezers liberaal. Een
hoopvol en belangrijk gegeven. Met meer dan SOOó leden is de JOVD veruit
de goortste politieke jongerenorganisatie in Nederland. Stteds meer
jongeren voelen zich niet alleen aangetrokken tot het liberalisme maar
willen ook daadwerkelijk aktief zijn en politieke gaan bedrijven. En
dat is begrijpelijk. De maatschappelijke problemen zijn groot en lijken
er niet minder op te worden. Het zijn de jongeren die hun toekomst
bedreigd zien en bereid zijn te zoeken naar oplossingen. Een politieke
jongerenorganisatie is daarvoor het geeigende platform. Het is nood+
zakelijk dat zo'n jongerenorganisatie jongeren inzicht geeft in de
problemen die hun maatschappelijk funktioneren heinvloeden en hen stimuleef
om te zoeken naar een zinnig perspectief. En als we spreken over het
zoeken naar een zinnig perspectief dan komen we direkt op het probleem
van de jeugdwerkeloosheid. Een moeilijke en onzekere tijden waarin jongeren
vervreemden van de samenleving door het ontbreken van toekomstperspectieven
~oeten

we een houvast zien te bieden. Een maatschappelijk en politiek

.houvast. Die kan als we duidelijk maken dat jongeren politieke mogelijkheden kunnen benutten om samen te werken aan hoopvolle alternatieven voor
de toekomst. Een hoopvol alternatief betekent bijvoorbeeld de daadwerkelijke bestrijding van de jeugdwerkeloosheid. Dat betekent het maken van
dagelijke steekhoudende en rationele

plannen~

De VVD heeft hierin twee

jaar geleden het voortouw genomen. Toen werd een gedegen jeugdwerkeloosheidsplan gepresenteerd. We zijn nu twee jaar verder en moeten helaas
constateren dat van dit plan nog niets of weinig is gerealiseerd. Een
betreurenswaardige zaak. Er moet getracht worden uitvoering te geven
aan waardevolle initiatieven. De VVD moet daadwerkelijk tonen dat het
haar menens is met het bestrijden van de jeugdwerkeloosheid. Er worden
vele financiele offers gevraagd. Bezuingingen alom. En het zijn met name
de jongeren die op dit ogenblik het meest moeten inleveren. Afschaffing
van de RWW en RWV, de voorgenomen arbeidstijdverkorting voor jongeren
bij de overheid. Verlaging van de huursubsidies, het is geen makkelijke
tijd, maar ik denk dat de nederlanders en ook de nederlandse jongeren
zich bewust is van de noodzaak om te moeten inleveren. Maar er moet
wel iets tegenover staan. De bereidheid tot inleveren houdt op als
niet werkelijk blijkt dat getracht wordt jeugdwerkeloosheid te bestrijden.
De regering moet tonen dat zij de ernst van

d~

situatie niet onderschat.

Uitvoering van het VVD jeugdwerkeloosheidsplan moet daarom dan ook de
hoogste prioriteit krijgen. Prioriteit krijgt ook u heeft het deze namiddag
kunnen constateren het jongerenbeleid.
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De discussie was belangrijk omdat u hier de toekomst van het liberalisme
raken. Als jongeren zijn wij de toekomst van

h~t

liberalisme. En moeten

er dan ook voor zorgen dat die toekomst zeker wordt gesteld. Daarom
is een gemeenschappelijke noemer waarop verschillende groepen liberale
jongeren zich kunnen vinden van essentieel belang. Is die noemer er
niet dan is het gevaar van een splijtzwam in de VVD zoals de partijvoorzitter Kamminga het vanmiddag verwoorde reeël. Het verschil tussen
liberale jongeren willen zijn binnen de partij of als liberale jongere
buiten de partij willen

fu~tioneren is groot. De een wil politieke

aktiviteiten, de andere wil die ook maar dan in een eigen onafhankelijk
organisatie. Maar beide zijn ze er zich van bewust dat er geen twee
liberale jongerenorganisaties naast elkaar kunnen bestaan.
En beide hebben de bereidheid om te streven naar een liberale jongerenorganisatie. Dat moet mogelijk zijn denkt u. Dat denk ik ook. Vele
barrieres zullen nog genomen moeten worden en het zal niet van vandaag
of morgen rerealiseerd worden. Maar het begin van een dialoog is er.
Een dialoog die ongetwijfeld vruchten zal afwerpen. Deze dialoog is
een voorbeeld hoe liberalen eensgezind aan iets kunnen werken. Eensgezindheid van alle liberale geledingen moet er ook zijn als we misstanden
inde maatschappij aan de kaak willen stellen. Ik doel hier op de toenemde
intolerantie in onze sam~leving jegens minderheden. Met de komst van de
centrumpartij lijken discussies over minderheidsvraagstukken gemakkelijker
gevoerd te worden. Achteloos wordt meer en meer gesproken over het wel
of niet het land uitzetten van minderheden. Discriminatie neemt hand over
hand toe. Mensen grijpen in deze onzekere tijden naar schijnzekerheden.
Verkrampte politieke alternatieven hebben niet zelden geleid tot verderfelijke extreme maatschappijopvattingen. Er ligt hier een duidelijk omlijnde
taak voor het liberalisme. Namelijk de aanval op de ontkenning van
de gelijkwaardigheid van de mens. Een aktieve campagne die pleit voor

'

concrete maatregelen tegen mensonwaardige uitwassen van extreemistisch
denken moet gevoeld worden. Wanneer in de nabije toekomst het kiesrecht
voor buitenlanders op gemeentelijk niveau een feit zal zijn moet eok
uit de praktijk blijken dat dit geen scheinheilige politieke beslissing
is geweest. Maar ook werkelijk gedragen wordt door de gehele bevolking.
En daar kunnen we iets aan doen als liberalen. Ik wil mijn korte
toespraak afsluiten met een opmerking over de rol van de VVD in het
kabinet. Een ding moet gezegd worden ondanks de impopulaire maatregelen
die het kabinet neemt en hoe dwars en glibbering het CDA vaak ook is er
is prake van een konsekwent VVD beleid. Er wordt tenminste getracht een
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een structureel beleid te voeren en verkiezingsbelofte waar te maken.
Het is daarbij niet in de laatste plaats de enerverende politieke
rol van fraktievoorzitter Ed Nijpels die aan de VVDinbreng in dit
kabinet extra cachet geeft. Van Thijn heeft ooit eens gezegd dat
naast het CDA in een kabinet regeren per definitie betekent verlies
van identiteit. Welnu het is duidelijk dat dat voor de VVD niet opgaat.
Dank u wel.
Dank u wel. Het woord is aan de vice minister president de heer van
Ardenne.
Mijnheer de voorzitter hartelijk dank dat u een lid uit de afdeling
Dordrecht gelegenheid geeft om iets te vertellen van zijn dagelijks
werk en dat van zijn dertien collega's. Daarbij moet u niet denken dat
ik ga klappen uit de ministerraad dat doen we niet. Ik ga ook geen
toelichting geven op de besluitvorming over de voorjaarsnota, want die
gaan we dinsdag in persconferenties bekend maken. Maar ik wil wel iets
zeggen over het kabinetsbeleid in zijn totaliteit en wel het kabinetsbeleid zoals dat strookt met onze liberale principes. Thorbecke zei
al er is meer dan voorheen in de wereld te doen. Er is althans meer
dan voorheen in ons land te doen. En daarvan van die wetenschap zijn
wij ons zeer wel bewust. Onze maatschappij ontwaakt uit de roes van de
~,

60er jaren toen alles mogelijk leek. De economische barometer staat nee
niet op storm, laten we niet overdrijven op druilweer, maar hij gaat een
beetje vooruit. Een beetje maar, want dan gaat .het op een gegeven moment
beter met de economische groei, met de investeringen, heel langzaam, dan
moeten we toch erkennen dat er nog tienduizenden mensen, vooral jonge
mensen zijn die geen werk hebben en ook voorlopig geen uitzicht hebben
op werk. Het gebouw van de verzorgingsstaat wankelt. Het wankelt want
het is te zwaar geworden voor zijn draagvlak. Het draagvlak zelf wordt
zwakker en het gebouw is steeds meer opgetuigd met balkons, toeters en
bellen. Economisch is dat waar, het bedrijfsleven dat dat draagvlak
vormt geconfronteerd met de hoge kosten, loonkosten, energiekosten
andere kosten, maar te weinig winst. Soms geen winst en dat mogen we
nu ook zeggen in die 60er jaren waren er vele die zeiden dat winst

.

eigenlijk een vies woord was en dat dat helemaal niet meer zou moeten .
Want dat er een nieuwe maatschappij was aangebroken en dat kon allemaal
zonder. Daar zijn wij wel van terug denk ik. Trouwens de VVD heeft er
zich nooit aan schuldig gemaakt.
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Maar het bedrijfsleven dat niet goed gaat investeert niet meer. Neemt
zijn kansen niet meer, kan die kansen niet meer nemen en kan dus ook
niet zorgen voor werk. En het gebouw dat op datdraagvlak staat, het
gebouw van de collectieve sector dat is voor u ook geen nieuws, want
de VVD zei al in het begin van de jaren 70 dat dat te zwaar werd.
En nu verzakt het, nu dreigen zelfs de goede delen daarvan mee om te
vallen. Dat is de economische kant. Maar voorzitter er is ook een
maatschappelijke kant. Teveel lasten, collectieve lasten, belastingen,
premies betekent dat er voor de mensen, voor de burgers weinig vrijheid
is van besteden. Gewoon eigen keus, gewoon kopen op de markt. Te kleine
ruimte daarvoor, want er wordt zoveel voor je geregeld. En ook dat is
een tijdlang versluierd, want als er wat gebeurde, als die laten weer
verhoogd werden wel dan moet je zorgen dat je meer inkomen kreeg, dat ging
vrij makkelijk. Dat was een afwentelingsproces dat ten koste ging tenslotte weer van dat draagvlak van het bedrijfsleven. En het is wel
duidelijk dat dat niet meer mogelijk is. Dat beseffen wij allemaal wel
denk ik. En dat betekent dat nu de burger merkt dat hij in een keurslijf
terecht gekomen is. Een materiaal keurslijf door te weinig ruimte om
zelf zijn keus te kunnen maken omdat er te weinig van zijn inkomen overblijft om dat vrij te besteden. Maar en misschien is dat nog belangrijker
ook immaterieel. Allerlei voorschriften, regels en regeltjes beknellen
hem en daar zit ook een bezwaar in want er zijn natuurlijk een aantal
regels die er wel moeten zijn. Het gevaar is dat men van al die regels
gaat zeggen wat heb ik er eigenlijk mee te maken. Ze doen maar. En
dan gaat men door rode stoplichten rijden en daarmee levens van anderen
in gevaar brenge. Mensen voelen zich geremd in hun ontplooing. Kortom
de rnadelen van de overheidbemoeing en die strekt zich dan uit tot in
allerlei details van ons bestaan, van ons leven zijn lang versluierd
geworden door de economische groei, maar waar die economische groei
is weggevallen gaan ze nu knellen. Voor de VVD was dat geen nieuws.
Liberalen hebben altijd gewaarschuwd tegen een te grote bemoeienis van
de voerheid. Niet dat de overheid niet een eigen taak heeft in de
maatschappij en in de samenleving die zeer wel, wij erkennen dat.
Niet een vergaarbak van wat er toevallig is niet gebeurd. Nee heeft een
heel duidelijke eigen plaats maar die plaats is er niet om het leven van
de mensen in alle opzichten te beheersen, voor te schrijven van de wieg tot
het graf. Nu die groei wegvalt, nu het er op nu de tijd rijp is voor
nieuwe initiatieven nu is de tijd ook rijp voor nieuwe groei van die
liberale gedachte. Die bloeit immers oop juist in de tijd dat nieuwe
uitdagingen op ons afkomen.

~ude
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structuren verstard blijken te zijn en dus gaan knellen. Dat hebben we
gezien toen de industriele revolutie in de 18e en 19e eeuw zich aankondigde. Toen is het liberalisme geboren als staatkundige filosofie.
Want het was nodig om die uitdaging van de technologie van toen aan
te kennen en zodanig toe te passen en ik weet dat is met vallen en
opstaan gebeurd, maar zodanig aan te passen dat voor een grote massa
van een snel groeiende bevolking in Europa later algemeen in de
westelijke landen er bestaanszekerheid kwam. Dat men niet meer .
geteisterd werd door hongersnoden om de zoveel tijd en epidemi-en.
maar
steeds meer. Wij hebben daar onze maatschappij vrij van werkelijk
gebrek mee gekregen. Wij moeten ons realiseren dat er nog grote
delen van de wereld zijn waar dat stadium nog niet heeft bereikt.
En dat we daar tegenover ook een verantwoordelijkheid hebben.
In de 20ste eeuw is die vrijheid van gebrek nog

gecomple~enteerddoor

een noodzakelijke invulling van sociale gerechtigheid. In een goed
opgebouwd systeem. In die samenleving die in wezen gefundeerd op
het liberale beginsel van persoonlijke inzet en persoonlijk ontplooing laten we dat niet vergeten daat leven wij nog steeds. Er
zijn tekortkomingen, ik heb ze ook net geschetst. Er zijn foutjes
er zijn gebreken maar die zijn te herstellen. Omdat de grondslagen
in wezen nog altijd goed zijn. Die samenleving is renovatie waard.
Nu heb ik nog niet veel gezegd over het kabinetsbeleid. Maat dat
kabinetsbeleid is er op uit om die samenleving nieuwe impulsen te
geven om meer een beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid
van de mensen. Hun eigen inzet. En ik moet daar toch nog een opmerking
aan vooraf maken alvorens ik wat verder op dat kabinetsbeleid inga.
En die opmerking is dat die samenleving ook bescherming waard is.
Opdat die zich in vrede kan ontwikkelen. En dat is de reden dat
met name ook het hoofdstuk defensie een zeer speciale voorrangspositie
heeft in het kabinetsbeleid op grond van het regeerakkoord. Dat geldt
voor defensieuitgaven met een 2%norm. Maar het geldt natuurlijk veel
meer voor de achtergrond daarvan. Handelen binnen een bondgenootschap
wat dient om de vrede te waarborgen en de vrijheid te beschermen, de
vrijheid in verantwoordelijkheid. En het kabinetsbeleid is daar dan
op uit en dat zal neergelegd moeten worden in de

defensienota~

Terug

dames en heren naar wat de maatschappij verwacht van het handelen van
het kabinet. Ik vat dat even samen. De burger heeft behoefte aan
vrijheid aan ontplloingskansen. Hij wil aangesproken worden op zijn
verantwoordelijkheid. U
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U hebt dat net de partijvoorzitter en de heer Nijpels ook horen zeggen.
Het bedrijfsleven aan de andere kant, het draagvlak van onze
welvaart dat moet kansen krijgen hun vleugels uit te slaan, zich
te vernieuwen dat is nodig. De mogelijkheden zijn er. We moeten echt
niet bij de pakken gaan neerzitten en zeggen dat men in het buitenland
alles beter kan. We hebben heel sterke punten. We moeten ze de
ruimte geven om die kansen te grijpen. Die taken komen natuurlijk op
verschillende terreinen tot uitdrukking. Natuurlijk geldt dat in de
sociaale economische politiek. U weet er is een driesporenbeleid daar.
Sanering van de overheidsfinancien. Dat is nodig want ook daar moet
de overheid een stap terug doen en niet meer schulden maken.
Herstel. van demarktsector van het bedrijfsleven. Terugdringen van de
collectieve sector ook op dat punt. Daar past ook in ook de andere
I

sprekers hebben daar wat van gezegd het programma van wat heet de
deregulering. Het opschonen van onze samenleving van allerlei bureaucratie die remmend werkt. En ik wil hier nog eens bevestigen dat de
eerste voorstellen daarvan voor de zomer zullen worden ingediend.
En ik heb goed geluisterd naar wat Ed Nijpels net gezegd heeft
het zal nog niet zo makkelijk zijn om ze gerealiseerd te krijgen
maar het moet wel gebeuren. En we zijn er ook niet mee klaar met een
eerste serie voorstellen. Er zullen er nog

~eer

moeten volgens en we

zullen er allemaal van doordrongen moeten zijn dat ook op dat grond
wat moet geschieden. Vernieuwing, technologische vernieuwing, initia\

tieven op dat punt, lastenverlichting, ook daar is het regeerakkoord
duidelijke passages over. Het derde spoor voor zoveel mogelijk mensen
werk te scheppen, met de prioriteit op de bestrijding van de jeugdwerkeloosheid, maar ook om de erkenning van de situatie zoals we die
in de komende jaren te verwachten hebben, erkenning dat wij niet
buiten herverdeling van arbeid zullen kunnen ook al zal die herverdeling niet direkt economische voordelen afwerpen. Maar het zijn zeer
grote maatschappelijke sociale voordelen als mensen althans een belangrijk deel van wat nu nog de normale werktijd is aan het werk
zullen kunnen en daardoor zelf een aandeel nemen in de maatschappij.
De sociaal economische problematiek was dat. Maar ik heb al gezegd het
gaat natuurlijk niet alleen om materiele, om financiele zaken bij
die deregulering spelen ook een aantal andere rollen. En dat gebeurt
ook bij de decentralisatie. We moeten zoveel mogelijk overbrengen hetzij
naar maatschappelijke organisaties van de burgers zelf hetzij bijvoorbeeld naar lagere overheden waarvan we dan weer mogen verwachten dat
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die ook weer kijken wat zij aan de burgers kunnen overlaten opdat niet
op gemeentelijk niveau alles geregeld wordt wat op rijksniveau wordt
afgeschaft, want dan zijn we niet zo verschrikkelijk veel verder
gekomen. En bovendien heeft alles z'n schaal en daar moet je uiteraard rekening mee houden. Maar als ik net gezegd heb het regeringsbeleid moet aan de burger ontplooingskansen geven en vrije keus en
aan het bedrijfsleven mogelijkheden om vernieuwing in de praktijk
te brengen en dus de concurrentie tegen het buitenland aan te kunnen.
Dan zeg ik dat zou je bijvoorbeeld ook zien in het mediabeleid. Want
ook in het mediabeleid zal de burger keuzemogelijkheden moeten hebben
en het bedrijfsleven de kansen kunnen grijpen die beide door nieuwe
technieken, nieuwe technologiën hun worden geboden. Mijnheer de
voorzitter ook Ed Nijpels heeft het al gezegd er is op dit moment
voor die renovatie van de maatschappij durf nodig. Want er moeten
soms pijnlijke maatregelen worden getrokken. En ik wil dat persoonlijke ook hier nog weleens zeggen. Het kan erg schrijnend zijn
als je met je verstand nee moet zeggen tegen steun aan een bedrijf
waardoor je weet dat er mensen daardoor op straat komen te staan.
En je gevoel verzet zich daartegen. Dat maak ik geregeld mee bij
mezelf. Maar als je dan weet dat ja zeggen eigenlijk niets oplost
dat het alleen maar uitstel van executie is, een soort verdovend
middel en dat die mensen die dan denken door jouw aktie gered te zijn
later toch in de kou komen te staan en dat ze dan meer reden hebben om
je te verwijten dat je toen niet de waarheid gezegd hebt dan denk ik
dat je daaruit wel degelijk de moet kunt putten om inderdaad in zo'n
geval nee te zeggen. Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
Dat geldt op de terreinen die zij onder zich hebben natuurlijk voor
de collega's precies eender, maar ik heb dit dan als persoonlijke
ervaring. Heelmeesters zijn nodig, want met een werkeloosheid zoals
die er nu is en die je niet tijdelijk uitziet gewoon omdat er nog
zoveel mensen komen die willen werken. 11ensen uit groepen, vrouwen
bijvoorbeeld die vroeger daar nog niet de wens toe hadden te kennen
gegeven en nu dat wel doen. Jongeren waarvan vele lichtingen in de
komende jaren op de arbeidsmarkt zullen verschijnen en die mensen
die dan willen en dat werk niet kunnen vinden. Welnu het is duidelijk
dat daar de voorwaarden voor geschapen moeten worden. Ook al duurt
het een tijd. Niet tijdelijke maatregelen, dat kan in sommige opzichten misschien hier en daar de allerlergste excessen wegnemen maar
daar gaat het natuurlijk niet om.
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Het gaat er niet om dat we door veel tijdelijke maatregelen niet
toekomen aan een blijvende sanering. Van onze economie, van onze
maatschappij. Het kabinet moet zijn verantwoordelijkheid nemen
en het neemt die verantwoordelijkheid. Wij doen dat als VVD
bewindslieden in goede samenwerking met de coalitiepartners.
Die doet dat ook. Wij doen dat ook al kom je bij je maatregelen
natuurlijk geregeld, ik zou haast zeggen elke dag mensen tegen,
groepen mensen tegen en dat zijn ook best weleens liberalen, VVDers
die zeggen ja maar dat wat je nou doet dat is toch niet goed, want
dat treft nou precies onze verworvenheden. Maar wij doen dat dan
in onze verantwoordelijkheid waar wij voor staan en we weten dat we
dat doen om de democratische controle. Wij doen dat dan ook in voortreffelijke samenwerking met de frakties uit de beide kamers der
staten general. En met geregeld contact met de fraktievoorzitters.
Want wij met z'n allen inclusief die frakties doen dat in het
vertrouwen dat de maatschappij, burgers dus die zich eens in de vier
jaar uiten bij de stembus en soms weleens meer als het niet goed
gaat met het kabinet, dan heeft het het niet goed gedaan, eens in devier
jaar uiten bij de stembus. Dat die burgers dan zich zullen herkennen in
de wijze waarop die liberale gedachte die onze maatschappij zo nodig
heeft in samenwerking met de coalitiepartner geleid heeft tot een
start laten we bescheiden blijven, een start van de renovatie van
onze maatschappij tot nieuwe kansen voor diegene die na ons komen
en die ook een toekomst, welvaart, zekerheid, sociale gerechtigheid
willen hebben. Mijnheer de voorzitter, dank u wel.
Dames en heren ik schors de vergadering tot morgenochtend tien uur.
De vergadering is heropend. Aan de orde is het agendapunt 18.
Het zonodig voortzetten van de vergadering met betrekking tot de
onderwerpen genoemd onder tien tm twaalf. We zijn niet aan twaalf
toegekomen gisteren en dat is de bespreking en besluitvorming inzake
het advies van de commissie kandidaatstelling en technische adviezen
met betrekking tot wijzigingen in het regelement op de kandidaatstelling
voor leden van de tweede kamer. De algemene vergadering heeft een
commissie ingesteld of heeft het hoofdbestuur gevraagd een commissie
in te stellen die direkt aan de algemene vergadering zou rapporteren.
Vandaar een aantal andere gezlhten hier achter de tafel. De commissie
staat onder voorzitterschap van de heer den Ouden.
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En nadat ik heb gezegd dat ..... geef ik de hamer aan de heer den Ouden.
Dank u wel voorzitter. Mag ik wat mensen vragen "voor het sternbureau
anders gaan we aanwijzen.Darnes en heren aan de orde is agendapunt 12
het advies van de commissie kandidaatstelling en technisch advies.
Het is de bedoeling dat wij vanmorgen discussieren over de stellingen
die wij hebben geformuleerd. Ik denk toch dat het de bedoeling dat als
u de stellingen of aanneemt of verwerpt dat wij daar dan wel mee moeten
kunnen doorwerken en dat het niet de bedoeling is dat als u vandaag
een stelling anneernt dat u dan later de reglementswijzigingen daaraan
verbonden verwerpen. Ik denk dat dat erg verstandig want anders doet
de commissie werk voor niets en ik denk dat we daar nou ook niet zo
enthousiast over zijn. Ik begin dan met dat lijkt mij het verstandigst
dat wij beginnen met de motie van de afdeling Voorburg en het amendement
van de kamercentrale Leiden. En dan wat betreft de motie van de
afdeling Voorburg alleen punt 1. Op punt 2 kom ik straks terug. Is
iemand van de afdeling Voorburg die wenst toe te lichten. Niemand.
Is er iemand van de kamercentrale Leiden die wenst toe te lichten.
Meulernans.
Toen ik feitelijk wat u ook in het advies schrijft dat de besluitvorming
e.d. daar zijn wij het ook helemaal mee eens. Wat ons probleem was dat
we de definitieve reglernentstijd eventueel niet meer zou kunnen worden
geamendeerd. Als u zegt nou dat geeft geen probleem en dat kan altijd
gebeuren dan trek ik mijn amendement in.
Het is nog steeds zo dat de regelementen door de algemene vergadering
worden vastgesteld dus u kunt daarop nog alle mogelijke amendementen
indienen.
Geen probleem. Dank u wel.
Heinen Makreel.
Ik wilde narnelijk opmerken dat wanneer vandaag besluiten genomen worden
dat dat niet uitsluit dat tzt de algemene vergadering nog amendementen
inbrengt op de reglernentstekst.

~01aar

dat het natuurlijk wel de bedoeling

is dat men zich dan bij die amendementen beperkt tot datgene wat men
wenselijk acht om de vandaag genomen besluiten goed te verwoorden.
we gaan vandaag de inhoudelijke discussie an en als we vandaag besloten
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hebben wat we willen dan is over een poosje alleen nog maar aan de
orde hoe je dat op de beste manier in de tekst verwerkt. En het is
niet de bedoeling dat we dan weer amendementen komen die de vandaag
genomen beslissingen terugdraaien.
Iedereen zo goed begrepen. Dan denk ik dat er geen behoefte meer is
aan de motie van de afdeling Voorburg eerste gedeelte en amendement
van de kamercentrale Leiden. Wil de kamercentrale dat intrekken.
De kamercentrale trekt hem in.
En de afdeling Voorburg wil die dat ook intrekken.
Niet aanwezig dan moeten we stemmen. Wij adviseren de motie van de afdeling Voorburg zoals u begrijpt niet. Dan kom ik nu aan de kleur en
dat is geel, blauw en groen. Gele stemmen voor het amendement.
Makkelijker alle stemmen voor Voorburg. Tegen. Verworpen.
Ik kom dan aan stelling 1 over de zittende leden. Daar is niet op
geamendeerd. Wie wenst daarover het woord. Niemand. Niemand bezwaar om
stelling 1 te aanvaarden. Dan is stelling 1 aanvaard.
Dan kom ik aan onze stelling 2. Bij stelling 2 is eerst aan de orde
advies 2 de motie van de afdeling Diepeveen die wilde wij graag bij
ons punt nummer 3 aan de orde stellen. En dus vervalt dus even en
komt eerst nummer 61 en daarna de motie 6. Ik moet nog even terug
naar. 2a is niet geamendeerd. Wie wenst het woord over 2a. Niemand
bezwaar dan is 2a geaccepteerd. Ik kom aan 2b. 2b is geamendeerd
in die zin dat daar nog zit het amendement van Doetinchem en Doetinchem
dat was destijds dat was nummer 8 die nog overbleef. 7a wil iemand
van de afdeling Doetinchem dit toelichten.

Niemand wil het toelichten.

Nou de commissie heeft geen behoefte aan wat de afdeling Doetinchem
heeft voorgesteld en wij stellen dan ook voor om hetgeen wat
Doetinchem voorstelt te laten vervallen. Ik wil dan nu weer graag aan
geel voor Doetinchem, geel tegen. Blauw voor, tegen. Groen voor, tegen.
Dat is verworpen. Dan kom ik aan 2b niemand het woord over 2b. Dan is 2b
geaccepteerd. Dan kom ik aan 2c en bij 2c is ingediend het amendement
van de afdeling Utrecht. Wil Utrecht dat toelichten. Niemand van Utrecht
licht dat toe. U hebt gezien dat wij het amendement van de afdeling
Utrecht ontraden. Niemand wenst daarover verder het woord. Dan brengen
wij 2c in stemmeing en breng eerst het amendement in stemming dat
is amendement 61 van Utrecht. Wie is voor geel, tegen. Blauw voor, tegen
Groen voor, tegen. Verworpen.
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Dan komen we aan punt drie, het gegeven formulier en daar is dan op
van toepassing het amendement nummer 60 van de afdeling Diepeveen.
Wenst iemand van Diepeveen toe te lichten.
Van der Ende van de afdeling Diepeveen.
Wij hebben indertijd als afdeling en ik denk dat zeer veel afdelingen
zich geergerd hebben valk na de formatie etc. wat er allemaal gebeurd
was. En op een zeker moment is er vanuit de afdeling indertijd een
voorstel gekomen om te kijken en te onderzoeken of de kandidaatstelling voor de diverse colleges die hier en daar in het land gekozen
zouden moeten worden of die niet een eenduidige vorm van de tijdsduur van het lidmaatschap aanwezig zou kunnen zijn. Want het blijkt
hier in de oude reglementen dat iemand die in de gemeenteraad
gekozen wordt langer lid van de partij zou moeten zijn als wanneer
hij voor hogere organen gekozen zou worden ivm de lange tijd die
er nodig is tussen de kandidaatstelling en de vaststelling van de
definitieve lijst. Naar aanleiding daarvan hebben wij gemeend om een
voorstel in te dienen ook al omdat de verkorte procedures werden
gevraagd voorde kandidaatstelling van de eerste kamer. Op dat moment
was er nog onbekend dat uw commissie tijdig voor deze vergadering
een voorstel zou brengen. Wij hebben dus gemeend om dat voorstel
zowel in de partijraad te brengen als nu in deze algemene vergadering.
Dus buiten hetgeen wat er nu op dit moment aan de orde is. Dat dit
voorstel nu in dit totale geheel wordt opgenomen en eigenlijk dus dan
niet meer van toepassing zou zijn nu u voor gaat stellen om in ieder
geval de datum te gaan noemen bij iedere kandidaatstelling zodat
ieder partijlid weet van de nieuwe kandidaten dat zij vanaf een
bepaald moment af lid van de partij zijn vinden wij het eigenlijk
niet meer nodig om deze motie in stemming te brengen. Alhoewel bij de
kandidaatstelling nu voor de eerste kamer zeg maar die gewoonte dan
vooruitlopend nog niet vermeld is .
Nee maar dat staat op dit moment ook nog niet in de reglementen.
Maar u ziet wij zijn van mening dat het er wel in moet want wij hebben
ook in ons voorstel staan aanvang van het huidige lidmaatschap van de
VVD wordt opgenomen. Dus wij komen wel aan uw wensen tegemoet als vinden
wij dat we niet zo expliciet moeten zijn dat u voorschrijft dat men
tenminste een jaar lid moet zijn.
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Ja maar wij hebben gemeend aan de andere kant dat bij de kandidaatstellingsvergadering alleen die leden stemrecht hebben die meer
dan een jaar lid zijn. Dan vinden wij als wij als partij van oordeel
zijn dat iemand dus een jaar lid van de partij moet zijn om te
kunnen deelnemen aan stemmingen over personen dan vinden wij ook
dat iemand als hij ons wil gaan vertegenwoordigen ook nog eens een
keer een jaar lid van de partij moeten zijn. En dan zijn we dus
zitten we in z'n totaliteit op een noemer.
Nou de reglementen die verzetten zich tegen uw mening dat namelijk de
stemming ook iemand pas aan de stemming kan deelnemen als men tenminste
een jaar lid is. Maar dat zegt u ook niet in uw motie. Want daar
hebt u het werkelijk over het voordragen op het moment van de kandidaatstelling tenminste een jaar onafgebroken lid zijn van de partij. Dus
daar spreken we in het geheel niet over de stemmingen en dat is ook
onze taak niet.
Nee dat weet ik wel, maar in het partijreglement staat dat men de
stemmingen deel kan nemen in een vergadering als men dus een jaar lid is
van de partij bij kandidaatstellingsvergaderingen.
Ja ik sluit nu de discussie hierover af want ik dacht dat het duidelijk
in ons advies nummer 3 is verwoord en wij zijn op dit moment niet zo
dat wij vinden dat we nu al expliciet het jaar moeten voorschrijven.
Namelijk als de datum erin staat dan kunt u zelf zien hoelang iemand
lid is. En de een zal een jaar te lang vinden en de ander vijf jaar
nog te kort.
Dat weet ik wel maar de afdeling die iemand kandidaat stelt die moet
in onze ogen de gelegenheid hebben om een kandidaat te kunnen beoordelen
Mag ik toch even een correctie aanbregen.Er staat nergens in het reglement van de partij iets over het feit dat men een jaar lid moet zijn
om. Het komt nergens in voor. Ik zou graag het artikel willen zien
waar u dat leest in de reglementen van de partij.
Meijeraan.
Ik denk voorzitter dat de spreker bedoelt de stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is lang geen jaar, dat is een tijdvak van uit
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m'n hoofd gezegd een twee of drie maanden. Dat gaat dus om het stemrecht van individuele leden en die bepaling is erin gekomen om te
voorkomen dat in de kleine afdelingen een overval kan worden gepleegd
als het ware tegen de tijd dat de kandidaatstelling voor de gemeenteraad gaat beginnen. Het is een heel subtiel gegeven en daar moet je
een zekere waarborg hebben dat laat ik zeggen echte VVDers aan de
stemming deelnemen. De stemmingen bij tweede, eerste kamer en PS
kandidaatstellingen dat is ook heel wat anders. Ik wou ook even er op
attenderen dat als u zegt voor de gemeenteraad moet men nu langer
vantevoren al lid van de VVD zijn dan voor de tweede en eerste kamer
is dat ook in de normale procedure. Gemeenteraad, de procedures bij
de tweede kamer langer. En elke termijn die je officieel zou stellen
is ergens een wonderlijke scheiding tussen iemand die twee dagen
lang of twee dagen korter lid is. Vandaar dat we het overlaten door de
datum van lid worden uitdrukkelijk te doen vermelden en dan kan elk
lid en elke afgevaardigde daaruit zijn conclusies trekken.
Dank u wel mijnheer Meijeraan. Wij ronden af en ik breng nu de motie
van de afdeling Diepeveen in stemming. Ik kom dan aan geel voor
Diepeveen. Geel tegen. Blauw voor, tegen. Groen voor, tegen.
Het is verworpen. Ik kom dan nu aan ons advies nummer 3 in zijn totalitel
Wenst iemand daar nog stemming voor. Niemand bezwaar tegen drie, dan
is drie aanvaard. Ik kom dan aan 4 daar is een amendement op ingediend
door de kamercentrale Gelderland. Wenst iemand van de kamercentrale
Gelderland toe te lichten.
Klein.
Het advies van de commssie wordt beargumenteerd als een tweetal gronden.
Namelijk ten eerste met betrekking tot de rechten van de leden in de
rijkskieskring Nijmegen dat die ongelijk zouden zijn in vergelijking
tot de rechten van de leden in de rijkskieskring Arnhem waarvan wij mener
dat dat in het geheel niet het geval is. Ook binnen de kamercentrale
blijkt, op de kamercentralvergadering dat vanuit de rijkskieskring
Nijmegen de overgrote meerderheid in feite zegt van nou die rechten
zijn hetzelfde. Het gaat erom hoe je binnen zo'n kamercentrale funktioneert en een argument van bovenaf alsof die rechten ongelijk zouden
zijn. Het zou een formalistische aangelegenheid zijn in de zin van
kijken hoe zijn de regeltjes en hoe kun je dat aanpassen. Dat is
in dit geval niet het geval. Je gaat enkel kijken hoe funktioneert
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op een gegeven ogenblik de rijkskieskring Nijmegen en de rijkskieskring
Arnhem binnen een kamercentrale Gelderland. Op dat moment dat het goed
verloopt zoals we op dit moment kunnen constateren denk ik dat een
argument als zouden leden binnen de rijkskieskring Nijmegen niet
voldoende rechten of mogelijkheden hebben als de leden binnen de
rijkskieskring Arnhem lijkt het ons geen valide argument. Het tweede
punt dat u aanhaalt betreft de onevenredige gewicht van de advieslijst van de kamercentrale Gelderland bij de tweede kamerverkiezingen.
Ook dit argument denken wij dat dat niet geheel valide is. Omdat ja
u zegt van nou de combinatie leidt tot een zwaardere lijst narnelijk
de combinatie van die verschillende afdelingen. Ik denk dat het lood
om oude ijzer is wat voor situatie je graaft. Juist omdat er niet
gesproken wordt over een totale splitsing van de kamercentrale
Gelderland slechts echter door een splitsing betrekking tot de 2e
kamerverkiezingen lijkt het ons in dat opzicht een organisatorisch enkel
meer een rompslompverwerkende aangelegenheid doordat je narnelijk op
dat moment de kamercentrale gaat splitsen tijdens zo'n incidenteel
geval narnelijk de tweede kamerverkiezingen wat niet bevorderlijk is
voor een snelle doorloop van het geheel binnen zo'n karnercentrale.
Vandaar dat dit in feite een overbodige aangelegenheid is tenzij je
inderdaad naar een volledige splitsing gaat van de karnercentrale.
Maar dat is iets wat de commissie niet adviseert en waar de commissie
ook niet naartoe wil. Als ik het goed begrepen heb. Vandaar dat het
verstandig is om gewoon de huidige situatie mbt de rijkskieskring
Nijmegen en de rijkskieskring Arnhem binnen de kamercentrale Gelderland
in zijn geheel te laten opereren dat dat de meest praktische en valide
weg is op dit moment. Dank u wel.
Dank u wel mijnheer Klein. Niemand meer. Uit de commissie vinden wij
toch. Mevrouwwenst nog het woord.
Mevrouw Zimmerrnan afdeling Apeldoorn.
Wij zijn tegen het voorstel van de commissie. De kamercentrale Gelderland funktieneert ontzettend goed. Terwijl zowel Nijmegen als Arnhem
dat kort ik maar even ik bedoel dan de rijskieskringen die komen volop
aanbod. Om dit alleen voor de tweede kamerverkiezing te splitsen en dan
ook nog daar het hoofdbestuur helemaal niet van plan is om financiele
bijdrage te geven is natuurlijk naar ons idee helemaal niet goed.
We hebben dit in de kamercentrale in stemming gebracht en er was alleen
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maar de afdeling Nijmegen en Geldermalsem waren voor de splitsing en
de rest van Gelderland was tegen de splitsing.
Ja maar de meeste daarvan zitten dan ook niet in dat gebied.
Jawel we hebben het geteld en er waren gelijk aanwezig.
Het is namelijk zo dat en we zijn ook lid van het provinciaal
bestuur van de VVDvrouwen in Gelderland, we hebben precies dezelfde
organisatie. De kamercentrale Arnhem wat vroeger dus de kamercentrale
Arnhem was trekt het Nijmeegse mee. Het is helemaal niet in het voordeel van de partij als het nijmeegse apart komt te staan. Nijmegen
funktieneert bijzonder goed op het ogenblik, waarom. Omdat ze meegetrokken worden door Arnhem. En dat geeft ze zelf toe. Bij de vrouwen is
dat precies hetzelfde. Ze worden meegetrokken door Arnhem en daardoor
heeft u nu een prachtige opvulling. Als u dit nu weer gaat splitsen
dan zijn ze weer misschien een blanco vlek in het nijmeegse.
Ik wil graag uw voorstel ontraden.
Mevrouw het is nooit de bedoeling geweest van de commissie om de
kamercentrale Gelderland te splitsen. Wij hebben alleen gemeend dat
in het kader van het uitbrengen van adviezen voor de kandidaatstelling
voor de tweede kamer om wel deze kamercentrale in twee gedeelte te
moeten opdelen zodat ze alleen voor dat onderdeel een gescheiden
kamercentrale zullen zijn. Want wij hebben ook bij andere reglementen
voor de kandidaatstelling, denkt u maar aan de provinciale staten daar
is binnen onze partij zelfs een aantal kamercentrales die dan tot een
worden gecombineerd en wij vinden juist dat on in het gehele land
alles gelijk te trekken het dan ook juist is voor die tweede kamer
dan dat de kamercentrale Arnhem en de kamercentrale Nijmegen afzonderlijk opereren.
Ja dat is juist ons argument dat we daar helemaal tegen zijn. En als
nou Gelderland zegt dat we volkomen tevreden zijn met de situatie.
Nou niet heel Gelderland.
Nee Nijmegen en Geldermalsem dat is maar een heel heel klein gedeelte
van heel Gelderland en de rest is er allemaal tegen uw voorstel en dat
u dan bovenaf dat weer gedicteerd wordt dan zeggen wij nou splitst u
dan maar die kamercentrale Gelderland helemaal en geeft u dan een
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financiele bijdrage voor de kamercentrale Nijmegen en de kamercentrale
Arnhem. Maar dat wil het hoofdbestuur niet.
Dank u wel.
Dus Gelderland wil graag een geheel blijven.
Dank u wel. De heer Verlinden wilt u nog wat zeggen.
Kan dat voorzitter, want we hebben elkaar zo weinig gezien. En ook
gesproken over deze aangelegenheid. Voorzitter in de toelichting op de
suggestie tot splitsing daar wordt vermeld dat alle afdelingen
hetzelfde recht behoren te hebben. Het kamercentralebestuur is daar
buitengewoon blij om omdat dat geheel in overeenstemming is met de
feitelijke situatie. Elke afdeling heeft het recht om zich af te
splitsen van de wederzijdse rijkskieskring. Het gaat er niet om om het
behoren van de mogelijkheden en het recht. Het gaat over het uitoefenen
van dat recht en het gebruik maken van die mogelijkheden en tot op dit
moment is daar geen enkele animo voor. Sterker nog de statenfraktie
heeft zich tegen verklaard. Het betekent dat de onderbouwing van
suggesties dat daar op gewezen wordt op een recht op een mogelijkheid
die er al lang is en dat weten we. Maar wat we ook weten is dat er een
onevenredigheid bestaat, een zekere mate ten opzichte van andere kamercentrales. En ook dat is vanaf het begin van de gezamenlijke kamercentrale het geval geweest. En wij zouden graag een toelichting willen
hebben als dat mogelijk was op de noodzaak omdat nu ineens misschien
vanwege omstandigheden, maar die zijn ons niet duidelijk bekend op dit
moment een suggestie aan de orde is gekomen, een suggestie van de
commissie.
Dank u wel mijnheer Verlinden. We hebben daar met elkaar in een toch
nog niet zo lang geleden verband uitvoerig met elkaar over gediscussieerd, maar de heer Meijeraan geeft u nogmaals de toelichting.
Meijeraan.
Voorzitter ik zou eerst willen stellen dat die mevrouw uit Apeldoorn
die zegt dat Arnhem trekt Nijmegen wel mee dat dat nou juist van
buitenaf een argument is om te zeggen dat vinden we voor twee verschillende rijskieskringen niet de meest ideale situatie.
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Zelfs als een deel van Nijmegen nog graag meegetrokken wil worden.
Maar als Nijmegen zo graag meegetrokken wil worden dan krijg je
bij gesplitste rijkskieskringen een lijst uit Arnhem en een lijst
uit Nijmegen die volkomen identiek zijn. En dan hebben die lijsten
tesamen dezelfde wegingsfaktor van toen die nu de lijst van de
kamercentrale Gelderland heeft. Naast de andere rijkskieskringen die
van twee tm zeven lopen met een gemiddelde van zes. Dat dan even de
rekenkundige onredigheid. Maar dat heeft men zelf dan samen in de hand
om als twee afzonderlijke rijkskieskringen
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bereiken. Ik heb alleen gezegd vanaf de aanvang af, nou de aanvang
was 1959 en die onevenredigheid heeft dus 24 jaar of daaromtrent
bestaan. Dat is geen reden om haar te handhaven. Als er nu een commissie die specifiek tot taak had om de reglementen op de kandidaatstelling te bekijken en te bezien wat daaraan eventueel veranderd
zou moeten worden. En dan zeggen wij de afdelingin een bepaalde
rijkskieskring en als de afdeling kamercentrale Gelderland de kieswet
kan wijzigen en het wordt een gecombineerde rijkskieskring dan trekt
de VVD daaruit haar konsekwenties. En tenslotte de statenfraktie
die er tegen is. Het spijt me, wij stellen niet voor de kamercentrale
te splitsen. Zou onverstandig zijn om dat op grond van deze incidentele
toepassing te doen, maar de statenfraktie heeft met de tweede kamerverkiezingen geen enkele bemoeienis.
De heer van der Linden.
Ook dat is geheel met de mening van de kamercentrale in overeenstemming
het gaat er alleen om dat ik feitelijk heb medegedeeld dat de statefraktie er tegen is. Ik zeg niet dat dat het argument is begrijpt u me
goed. Ik wil niet onderbouwen en ik kom daar even op terug. Het gaat
niet zozeer over het behoren te hebben van de rechten en de mogelijkhedenmaar het gaat er om de uitoefening van dat recht en daar is
geen animo voor. Ik wil u toch dat nog even onder de aandacht brengen.
Het lijkt dames en heren alsof de commissie nu naar voren haalt dat
elke afdeling dat recht heeft. Nou dat heeft u al lang. Maar wat er
staat en dat is niet erg liberaal, het zou eigenlijk behoren en dat
staat er niet maar dat bedoelt u dat u dat recht tot splitsing zou
uitoefenen. Dat u van die mogelijkheden gebruik zou maken. Wat hier
staat behoren naar de mening van de commissie dezelfde rechten en
mogelijkheden te hebben als die binnen andere rijkskieskringen.
Nou die hebben ze alleen maken ze van die mogelijkheden geen gebruik.
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r.teijeraan.
Dan begrijp ik mijnheer van der Linden dat u .meent dat de rijkskieskring
Nijmegen dan geen lijst zou indienen omdat ze van het recht geen
gebruik zou maken.
Aangezien er de mogelijkheid is geweest om dat te doen, u suggereert
zelfs die mogelijkheid op dat moment. Ik neem toch aan dat u niet
denkt mijnheer de voorzitter dat uw edelachtbare commissie dat
u op een gedachte bent gekomen die in het nijmeegse of het arnhemse
al langer leefde. Die bestaat al veel langer. Ik vind u buitengewoon
inventief. Maar het gaat er alleen om wat er volgens dit moment
geen enkele animo is vanuit het nijmeegse en het arnhemse om deze
combinatie los te laten en dat er al veel eerder over gesproken is.
!-ie vrouw Zimmerman .
Ja wat mijnheer Verlinden zei dat wil ik nog een keer benadrukken.
Nijmegen heeft er totaal geen behoefte aan. En waarom dat dan van
hogerhand opgelegd wordt aan Gelderland. Ze hebben al die jaren hebben
ze gewoon meegedraaid

en dezelfde rechten gehad. U ziet het zelfs

precies hetzelfde als het arnhemse, dus waarom dat nu plotseling
waar heel Gelderland behalve Nijmegen en Geldermalsem daar helemaal
geen behoefte aan heeft omdat dan van hogerhand door te drukken.
De heer de Zwart.
Mijnheer de voorzitter ik begrijp de problemen uit Gelderland niet
helemaal. Als er geen animo is voor splitsing en een grote behoefte
aan samenwerking dan kan men dat ook bij twee gesplitste centrales

prima blijven doen. Het enige punt is die samenwerking is niet vantevore:
opgelegd. Het is geen verplichte blokvorming en ik denk dat dat alleen
maar liberaal is.
Ik breng nu het amendement van de kamercentrale Gelderland in stemming.
Geel voor tegen. Blauw voor, tegen. Groen voor, tegen.
Het amendement van Gelderland is verworpen. Ik breng nu ons advies
nummer vier niet meer ter discussie maar wenst iemand nog stemming
over dit advies. Niemand, dan is het aanvaard. Ik ga

naar vijf .•

Mijnheer de voorzitter voordat u weer pijlsnel doorgaat wou ik graag
iets vragen aan u.
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t.Ujn naam is de Graaf. Ik wou graag weten van u wat er gebeurt met
de adviezen van het hoofdbestuur. Wellicht heeft u daar aan het
begin van deze uiteenzetting niets van gezegd. of het is mij ontgaan.

Dat is juist mevrouw want narnelijk wij hebben geen behoefte als
niemand van het hoofdbestuur op onze adviezen ingaat om daar dan
vanuit de commissie ook op in te gaan. En wij handelen dan alleen
de amendementen af. Maar u ziet dus dat ook de commissie uit het
hoofdbestuur in haar inleiding heeft gezegd dat ze het met grote
lijnen met ons eens zijn en dat we alleen op wat detailpunten terugkomen. Nou die detailpunten vindt u meestal ook terug in de amendementen die zijn ingediend. En daarom denk ik dat het hoofdbestuur
zich dan ook op dit moment koest houdt.
Dat op zich begrijp ik mijnheer de voorzitter maar ik vind het afschaffen van het Moddermansysteem nauwelijks een detailpunt.
Nou mevrouw maar ook over het afschaffen van het Moddermansysteem hebben
andere wat gezegd. Daar hebben ook andere wat gezegd dacht ik. En u mag
er best wat over zeggen. Ook het hoofdbestuur mag er wat van zeggen
maar wij vinden dat we als commissie bij onze adviezen moeten blijven.
En dus worden de adviezen van het hoofdbestuur verder niet ter sprake
gebracht.
Niet door ons. Het zijn ook geen adviezen van het hoofdbestuur, het
zijn kanttekeningen. We komen nu aan advies 5 van de commissie.
Het inrichten van de groslijst. U ziet dus dat het hoofdbestuur
daarin wil volgen mevrouw. En ik kom bij amendement nummer 63 dat
is van de afdeling Son en Breughel. Wenst iemand het woord.
Mevrouw Alrna van Son en Breughel. Wij trekken onze motie in want wij
zien het wel als een wenselijkheid maar het is onmogelijk om het zo
goed uit te voeren als we zouden willen. Om dat vast te leggen.
Dank u wel. Dan ga ik over naarmotie.
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Voorzitter bij punt 5 zou ik graag de motie 49 van de afdeling Utrecht
die gisteren niet meer behandeld werd omdat de cumulatie ontwerp
werd teruggetrokken alsnog bij u in overweging willen geven. Dat
was dat tijdelijk terugtrekken van bestuurskandidaten.
Ik denk dat dat nu geen deel meer uit kan maken van de beraadslagingen
maar de commissie wil dat zeer zeker welwillend meenemen.
Voorzitter ik denk dat de motie van Utrecht niet in dit kader past.
Nee dat ben ik ook helemaal met u eens. En dat zegt dan iemand van
Utrecht dus dat ondersteunt onze gedachte.
Nee maar in dat kader van 49 niet, maar dat komt bij de gemeenteraad
aan de orde en daar zullen wij er zeer zeker op terug komen en Utrecht
denk ik ook. Dan gaan we nu echt naar 64 motie van de kamercentrale
Gelderland. Dat is in feite een stemverklaring hebt u gezien. Wenst
iemand van Gelderland dat toe te lichten.
Ja nou dat verhaal van die stemverklaring vind ik een beetje raar, want
bij motie over advies 4 het amendement dat heeft u wel aanvaard als
amendement terwijl u daar niet het advies heeft gezet al zou het een
stemverklaring zijn. Het. grootste bezwaar wat wij tegen dit punt
hebben is in feiten dat hier een soort betuttelende houding vanuit
een soort centralevergadering gaat komen naar de afdelingen toe. Want
dat is namelijk het gavel deafdelingen of die mensen in voorop de groslijst, die groslijst moet dan op een gegeven ogenblik niet meer in alfabetische volgorde worden gedaan, maar mede aan de hand van een soort
centralevergadering waar de regionale kandidaten nog eens even aangestip·
worden wat juist dus leidt tot een sterk regionalisme en waardoor je
op dat moment in feite de afdelingen weer gaat adviseren over hoe zij
de groslijst aan de hand van die groslijst hun advieslijst moeten gaan
maken. Nou dit leidt juist tot een extra betutteling namelijk he je
als centralevergadering ga je eerst nog eens aangeven aan de afdelingen
hoe zij de regionale kandidaten kunnen lezen. Dat er eigenlijk een bewij:
van onvermogen wordt gegeven aan de richting van de afdelingen door te
zeggen afdelingen jullie kunnen niet fatsoenlijk de lijst, de alfabetische lijst doorlezen, dat kunnen jullie niet. Wij moeten daar eerst
een klein adviesje voor maken en aan de hand van dat adviesje mogen
jullie je lijsten gaan maken. Nou dat lijkt ons het omdraaien van de
zaak. Afgezien nog van het feit dat juist de centralevergadering die
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wordt gemaakt door de afdelingen. De afdelingen zijn op zichzelf dus
op dat moment weer aan het adviseren. Nou dit. lijkt ons een vreemde
constructie en in het geheel niet wenselijk. Een gewone alfabetische
volgorde zoals die er op dti moment is met een toelichting van de
diverse kandidaten lijkt ons ruim voldoende.
Dank u wel mijnheer Klein. De heer Heinen Makreel.
Ja het spijt me dat ik het zeggen moet voorzitter, maar ik krijg toch
de indruk dat de heer Klein niet gelezen heeft wat wij als advies
over dit anendernent gezegd hebben. Je moet namelijk onderscheid rnaken
tussen wat de eigen achterbancentrale van een kandidaat en de daarbinnen gelegen afdelingen doen en wat de rest van het land doet.
De bedoeling is dat de kamercentrale bij het samenstellen van de
groslijst vantevoren aangeeft en dat geeft die dan niet in de eerste
plaats aan aan zichzelf, maar dat geeft hij aan t.b.v. alle andere
centrales in het land hoe die kamercentrale denkt over de kandidaten
die vanuit de eigen centrale naar voren worden gebracht. Op die
rnanier kan de rest van het land in een pril stadium weten wie de
eerste man van een bepaalde centrale is en de tweede. En dat betekent
dat alle afdelingen in het hele land bij het opstellen van hun eerste
advieslijst rekening kunnen houden met wie er vanuit andere centrales
als serieuze kandidaten worden ingebracht. En dat betekent dat ook
die andere afdelingen in het land een advieslijst kunnen opmaken die
hout snijdt. Op dit moment moeten de afdelingenop het moment dat ze een
advieslijst aan het rnaken zijn maar een beetje ernaar raden wie er uit
de rest van het land naar voren zal komen en ,.dat betekent dat de
feitelijke invloed van die advieslijsten daardoor veel en veel kleiner
is dan mogelijk zou zijn. De bedoeling is dat de betekenis van de
groslijst door deze operatie helemaal niet verandert, ook niet tov
de afdelingen binnen de centrale zelf. Dus die afdelingen die samen
in hun centralevergadering die volgorde van de eigen kandidaten opgesteld hebben die kunnen niettemin bij hun advieslijst die zij dan
vervolgens gaan opstellen daar rustig van afwijken. Daar zijn ze helemaal niet aan gebonden. En ik zie beslist niet in mijnheer de voorzitter wat daar het betuttelende karakter dan van is. De enige bedoeling
van deze operatie is om aan die groslijst wat meer informatief karakter
te geven zodat de rest van het land weet waar die aan toe is.
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De heer Bakker.
Voorzitter het is alleen maar een vraag die bij mij op tafel komt.
Ik begrijp best uw doelstelling dat die bedoelt is ook ter verruiming
van informatie naar de afdelingen toe. Enerzijds binnen de eigen regio
anderzijds ook naar andere karnercentrales. Maar vreest u dan niet
het gevaar dat deze procedure die u verkiest dat die kan gaan uitgroeien
tot een wat zwaarder niveau narnelijk dat je een dubbele ronde gaat
krijgen rnbt de advieslijsten. Als dat het geval zou zijn dan zet ik
er toch wel een vraagteken bij. Als het puur en alleen informatief
bedoeld is dan denk ik dat een wat nauwkeuriger omschrijving bij de
verdere uitwerking van toepassing moeten zijn.
Het is inderdaad zuiver informatief bedoeld. Met het neveneffect wel
dat daarmee de afdelingen in die centrale ook toch iets meer greep
krijgen op de vraag wie de kamercentrale vanuit de eigen centrale
naar voren zal gaan schuiven. Dat is op dit moment natuurlijk in
hoge mate in handen van de centralebesturen. Gegeven het feit dat
er al in zeer pril stadium van de strijd feitelijk tussen centralebesturen onderhandeld wordt. Dit geeft me de gelegenheid voorzitter
dat ik toch weer het woord heb om ook nog even iets te zeggen over
het regionale karakter want dat heb ik zoeven vergeten realiseer
ik me. Ik zie niet in dat deze operatie zal leiden tot meer regionalisme. Het feit narnelijk dat je je eigen kandidaten in een zekere
volgorde zet en daarbij dus aangeeft wie je vanuit de eigen groep
de eerst in aanmerking komende vindt. Dat houdt helemaal niet in
dat je in de landelijke procedure zult gaan opereren vanuit een
opvatting met de kwaliteiten van mensen die uit andere centrales
komen heb ik niks te maken, ik verde-dig alleen mijn eigen man omdat
die uit mijn buurt komt. Dat is regionalisme. En ik zie niet in dat dit
effect door deze operatie zal worden verzwaard.
Mijnheer Klein.
Er kwam net eigenlijk heel duidelijk de aap uit de mouw. Want wat is
narnelijk het geval u gaat dan op een gegeven moment zeker wanneer
deze advieslijst dan men de funtkie heeft naar de andere afdelingen
buiten die regio. Dat betekent dus dat we in feit niet meer gaan praten
op een gegeven moment over de kwaliteit van de kandidaten, maar dat
we blindelings gaan afvaren op datgene wat de diverse centrales op nurnrneJ
tje 1,2 3 enz heeft gedaan.
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Dan denk ik dat dat juist onjuist is. Een stukje informatie daarbij
akkoord. Dat je zegt wij vinden dit een goede kandidaat die komt uit
die regio. Maar omdaar een voorkeur aan te geven bij een centralevergadering lijkt ons juist onjuist. Je moet gewoon op het huidige systeem alfabetisch waar duidelijk staat wie waar vandaan komt want zijn
specialiteiten zijn of daarvan ga je als afdeling een advieslijst
maken. En dat op zich denk ik dat inhoudelijk gezien zelfs iets
zwakker wordt op het moment dat afdelingen hun keuze gaan bepalen
omdat jantje X of pietje Y in die andere kamercentrale nummer 1 staat.
Dat lijkt ons het tegendeel, dat lijkt ons niet verstandig. En juist
op dat moment komt er een stukje betuttelend, want dan komt een eigen
kandidaat en zeggen die durven we niet meer in te voeren omdat jantje
y en pietje y daar aan die andere kant nummer 1 staat. Juist die funktie
zien we helemaal niet zitten. Het is geen informatie, dat is een sturing.
Mijnheer Bakker.
Voorzitter de mijnheer uit Gelderland daar kan ik het zeker niet
mee eens zijn want daaruit spreekt hij heel duidelijk uit dat hij
geen vertrouwen heeft in de afdelingen en dat zou ik zeker niet
willen onderstrepen. Een ander punt is wel en in zekere zin heeft toch
de heer Heinen Makreel dat aangegeven bestaat wel het gevaar althans
de kans daarop dat er een tweede adviesronde vooraf plaats vindt.
Nee.
Het risico is niet uit te sluiten, dat is de enige opmerking die ik
zou willen maken. We zijn nu bezig met een aantal adviezen op te stellen.
Ik denk dat ik dan ook aan de commissie zou willen vragen om wat scherper
hierover na te denken en zonodig dat nauwkeuriger, wat stringenter
de omschrijving trachten neer te zetten.
Mijnheer de voorzitter vd Bos uit Reeuwijk.
De heer Heinen Makreel zegt dat een voorstel zoals u doet niet verder
tot regionalisme leidt. Ik denk dat daar op dit moment de essentie van
de discussie zit. Ik denk dat het regionalisme ook met name een van
de belangrijke punten is waarom wij in de partij gezegd hebben het is
hard nodig dat we er wat aan gaan doen. Ik wou eerst een korte vraag
aan de heer Heinen Makreel stellen en dat is wat behelst het voorstel
om juist tegen dat regionalisme in te gaan.
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Uw voorstel dus.
Heinen Makreel.
Dat het mijns inziens het regionalisme niet extra bevordert houdt niet
in dat ik van mening ben dat het regionalisme in hoge mate zal tegengaan. Ik beschouw dit voorstel als tav al dan niet regionalistisch
optreden als volstrekt neutraal.
Meijeraan.
Als afdelingen in den lande zelfstandig keus zouden kunnen maken
uit een alfabetische groslijst van 250 of daaromtrent kandidaten
voor de tweede kamer dan zou daar natuurlijk geen enkele informatie
nodig zijn. Als ze alle 250 zouden kennen zou je zelfs geen levensloop en nummertjes van hun belangstellingssfeer daarbij hoeven zetten.
Maar de meeste afdelingen kennen er maar weinige uit hun eigen kring
en bijzonder weinig uit andere regio's. En nu is de voorlichting
dat eren dat bestrijdt misschien niet het regionalisme maar dat
bestrijdt wel dat onverhoeds gekonkel als ik het zo mag uitdrukken
dat er niet vantevoren gelobbied gaat worden met een kandidaat uit
een bepaalde regio omdat het bestuur van de kamercentrale of een
voorzitter van de kamercentrale, of een propagandalid van de kamercentrale of een willekeurige man of vrouw die wat bekend is gaat
stellen dat in onze kamercentrale zal straks de keus vallen als eerste
vrouw of man op die of die. En dat bestrijden we hiermee.
Maar mijnheer de voorzitter ik denk dat ik nog geen antwoord gekregen
heb op mijn vraag dat is namelijk de vraag waar in het voorstel van
de commissie aspecten zitten die het regionalisme tegen gaan.
Ik heb zoeven gezegd dat die er niet inzitten, maar het voorstel is
aangevallen omdat het het regionalisme zou bevorderen en dat doet het
ook niet. Mijn mening over dit voorstel is dat het tav een al dan niet
regionalistisch opstellen in een kandidaatstellingsprocedure geen
wezenlijk effect heeft.
Als u inderdaad stelt dat uw voorstel niet tegen dat regionalisme
ingaat dan denk ik dat voor de afdeling Reeuwijk en ook gehoord de
discussie in de afgelopen jaren in een belangrijk deel van de kamercentrale Leiden uw voorstel niet het doel dient wat de kamercentrale
Leiden hier eigenlijk had willen bereieken.
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Namelijk een procedure waar dat regionalisme een heel eind uit
verdwijnt. En ik denk dat met de kamercentrale Gelderland dat het
voorstel zoals dat nu op tafel left inderdaad een kwestie is van
een degelijke bevordering van het regionalisme. Als u gaat kijken
wat er in de praktijk gebeurt dan betekent het dat u straks dus
inderdaad 18 verschillende lijsten hebt met hun eigen volgorde
van voorkeur en dat u die in elkaar gaat sluiten. En als u dan inderdaad kijkt hoe vast dan standpunten staan dan is het heel duidelijk
dat de volgende stap is in die onderhandelingen van jij zoveel en ik
zoveel. En wat hebt u dan, dan hebt u precies de oude districtenkieslijst terug met een aantal kwaliteitszetels per kamercentrale.
En dat is de essentie denk ik van datgene wat er op dit moment aan
de orde is. Het regionalisme waarbij dit inderdaad de eerste stap
is. Ik zou me kunnen indenken dat er vele andere procedures kunnen
plaats vinden. Die hebben we niet uitgewerkt, maar u zou ook kunnen
denken aan een Moddermanlijst waarbij u juist de eigen kandidaten
eens een keer helemaal niet die lijst zet. Misschien dat er dan hele
gekke dingen tevoorschijn gaan komen en dat we dan een dergelijk
beeld krijgen over hoe het land over bepaalde kandidaten denkt.
Ik wil u als suggestie meegeven het is niet als voorstel ingediend,
maar essentieel zal in elk geval de afdeling Reeuwijk en ik denk
een belangrijk deel van de afdeling uit de kamercentrale op dit
punt tegen uw voorstel moeten stemmen omdat zij van mening zijn dat
dat regionalisme zoals dat in de praktijk van de laatste jaren ervaren
hebben juist op deze manier insluipend bijna gelegaliseerd is. Dank u.
Als u ervan uitgaat dat het regionalisme het enige is dat bestreden
moet worden en dat er verder aan de procedure niets te verbeteren
valt hebt u natuurlijk gelijk. Maar wij dachten dat los van de
vraag of deze operatie al dan niet het regionalisme bevordert of
bestrijdt het een verbetering was in de kwaliteit van de kandidaatstellingsprocedure. En dat komt omdat deze opstelling van de groslijst
in ieder geval aan afdelingen in hele andere streken van het land dan
waar de kandidaat vandaan komt en waar men hem niet kent. Want u moet
u goed realiseren dat dit natuurlijk gaat om de opvolgingskandidaten,
niet om de zittende kamerleden die kent iedereen wel. Dat deze informati4
aan die andere afdelingen een zekere indruk kan geven over hoe zijn
eigen omgeving over zo'n potentiele nieuwe kandidaat gedacht wordt.
En dan kunt u zeggen dan krijg je het in elkaar schuiven van lijsten.
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U moet zich goed realiseren dat heb je nu natuurlijk ook. Alleen schuif
je nu lijsten in elkaar waar de afdelingen in. de eigen centrale van
die man ook helemaal geen invloed op hebben gehad.
Mag ik heel kort even reageren voorzitter.
Dat is dan op de laatste termijn.
Wat ik gezegd heb is in wezen een stemverklaring dat op dit punt
in elk geval we vanuit de kamercentrale Leiden zeggen wij interrumperen
dat als regionalisme en daarom op dit punt nu afwijzend. Als u straks
een volgende keer met voorstellen komt waar naast dit punt een aantal
andere zaken zitten en daarbij dit regionalisme tevens bestreden wordt
dan is dit een aspect wat best overwogen kan worden. tlaar op dit moment
in deze vergadering nee.
Het is een afkeuring op basis van het etiket.
Ja voorzitter van der Varsten Amersfoort.
Ik hoor in de discussie alsmaar over regionalisme naar voren komen,
maar ik vind in uw voorstel een zeer belangrijk element zitten namelijk
een betere democratisering van de procedure. En dat element zou ik
graag benadrukt willen zien en door de vergadering bevestigd willen
zien.
Dat is juist en daarom gaan we nu stemmen.
Mijnheer de voorzitter Selleraath afdeling Oss.
De afdeling Oss is tegen het advies. Een groslijst is een lijst die
snel informatie moet geven over personen dus alfabetisch dan vindt je
hem snel zeker voor onbekende kandidaten. Als er behoefte zou zijn om
iets van informatie geef dat dan in een van de laatste kolommen bijvoorbeeld Gelderland nummer zoveel, maar hou de lijst gewoon achter elkaar
alfabetisch als informatielijst zonder aanziens des persoons.
Nou ik denk toch dat dat niet zo'n groot bezwaar is want namelijk
iedereen is in die lijst zeer snel thuis en weet precies de plaats te
staan van de kandidaten die hij graag naar voren wil schuiven.
Ik wil nu toch echt de motie van de kamercentrale in stemming en wij
blijven hem zoals u ziet ontraden.
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Wie is geel voor Gelderland, geel tegen. Blauw voor, tegen. Groen
voor, tegen. Dan is nummer 64 verworpen. Ik kom dan nu aan amendement
65 van de afdeling Utrecht en Utrecht willen ·wij graag overnemen.
Wenst iemand het woord. Niemand, niemand bezwaar dan is Utrecht
overgenomen. Ik kom dan aan de motie van de afdeling Amersfoort.
Namelijk dat heeft betrekking op het advies 5 rn 6. Wenst iemand van
Amersfoort toe te lichten.
Ja voorzitter eigenlijk is dit een verlengstuk van de discussie van
daarnet. Er werd gesproken over sterke regionalisering omdat daarna
terug te dringen in de procedure is ons voorstel geweest om een
tussenadvies te laten maken door het hoofdbestuur zodat er dan een
evenwichtige lijst ontstaat.
Ik denk ook dat dat weer niet bevorderlijk is voor de democratisering
waar u zojuist zo'n voorstander van was. Dus daarom denk ik dat wij
toch uw motie moeten ontraden.
De heer Troost den Haag.
De commissie heeft daarnet in haar woorden het hoofdbestuur uitgedaagd
om wat te zeggen over de kanttekeningen die het gemaakt heeft daarbij.
ik praat hier dan ook niet voor den Haag, maar ik sta hier als hoofdbestuurslid die mede geholpen heeft die kanttekeningen op te stellen.
In de discussie eerder in deze vergadering is gesproken over de effecten van het regionalisme en de versterking daarvan die nu plaats vindt
door een procedure die democratisch genoemd wordt. Aan het democratisch
karakter van de procedure wil ik niet afdoen. Daaraan zal een advies
ook nimmer afdoen. Dat is volstrekt onmogelijk. Maar wat is er tegen
om als evenwicht tegen het groeiend regionalisme wat besloten ligt
in de voorstellen van de commissie en dat is daarnet duidelijk uit
de doeken gedaan van een andere instantie zoals dat dan een beetje
neerbuigend genoemd wordt een advies te geven wat daar overheen gaat
en waarin dat regionalisme wat minder sterk tot uitdrukking komt.
Ik dacht dat Amersfoort wat dat betreft de bedoelingen van de kanttekeningen van het hoofdbestuur enorm goed begrepen heeft en ik zou
dan ook graag zien dat de commissie eens wat nader gaat op dit
wegwuiven van wat er nu eigenlijk voorgesteld wordt.
Ik volg nu uw eigen advies, want wij praten nog steeds, willen ook
de kamerleden links van mij wat rustiger zijn, ook de excellentie.
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Ik kom wijspreken nu over de inrichting van de groslijst dat is ons
advies nummer 5 en ik ben het met de woorden _van de heer Troost
niet eens, want namelijk kan hij mij garanderen dat het hoofdbestuur
ons een advies geeft waar het regionalisme niet doorsijpelt. Ik denk
dat het ook moeilijk door hem dan overeind te houden is. Dus ik dacht
toch dat als ik ten opzichte van vijf kijk mijnheer Troost dat ik zeer
zeker met uw advies kan meegaan en wij dan ook blijven bij het ontraden van de afdeling Amersfoort. Maar het hoofdbestuur brandt nu
los, want een ander lid van de commissie wenst graag het woord.
Hazewinkel mijnheer de voorzitter.
Er is een element wat nog niet aan de orde is geweest en wat eenieder
van u die een kandidaatstellingsvergadering heeft meegemaakt weet
wat het probleem is, dat is de onbekendheid met de kandidaten.
U kent wel uw eigen kandidaat en een enkele andere maar u kunt ze
niet afwegen tegen kandidaten van andere kamercentrales. Door het
systeem van de commissie heeft men nu wel wie een en twee is in
Tulburg, Groningen enz. maar we weten niet van deze personen tov elkaar.
Het voorstel van het hoofdbestuur is en misschien is dat iets teveel
gevraagd van het hoofdbestuur dat moge zo zijn, maar het is het hoofdbestuur dat misschien in staat zal zijn om na alle 28 kandidaten van
de kamercentrales gezien en gehoord te hebben een afweging maakt
en dan u op grond van die realtieve afweging dat niets met regionalisme
te maken heeft aan u een voorstel doen wie zij vinden dat de zwaarste
kandidaten zijn. De enige instantie dacht ik die althans een zekere
objectieve benadering van deze situatie heeft en als u het hoofdbestuur
een andere instantie noemt dan maak ik daar ernstig bezwaar tegen.
Ieder bestuur van de kamercentrale maakt ook een pré advies, dat is
toch ook geen andere instantie van die kamercentrale. Kortom ik
beveel sterk aan Amersfoort aan te nemen.
Dank u wel. Mijnheer Troost.
Ja ik wou toch nog even reageren op een oneigenlijk element wat van de
kant van de voorzitter van de commissie in de discussie gebracht
wordt namelijk dat de garantie tegen het regionalisme gemaakt zouden
moeten worden. Maar daar gaat het niet om, dat heb ik ook niet gezegd.
Het punt waarom het gaat, de heer Hazewinkel heeft dat ook nog een
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keer gezegd is een tegenwicht te vormen tegen de versterking van het
regionale element. En dat kan dan plaats

vind~n

in een hoofdbestuur

waar niet alleen gestemd wordt, maar waar de kandidaten zelf bekeken
en afgewogen worden. Een afweging die de kamercentralevergadering
veel moeilijker kunnen maken door onbekendheid met de kandidaten.
Het voorstel van de commissie bevordert de vorming. Ik denk niet
dat de partij daarmee gediend is.
Nee maar mag ik u dan nog eens even herinneren aan de vergadering
van 3 juni 1982.
Mevrouw Groot Capelle ad IJssel.
Ik moet u zeggen dat Capelle geen behoefte heeft aan de motie
Amersfoort, Ik dacht dat de VVD altijd tegen extra bestuurslagen was
en ik vind dat een toevoeging hieraan niet zo goed is.
En dat je als afdelinge een bepaalde verantwoordelijk hebt en je
je als kamercentrale een veratnwoordelijkheid hebt en dat je dan maar
de plicht hebt en de verantwoordelijkheid heb om leden van andere
kamercentrales uit te nodigen. Misschien is daar soms kort tijd
voor maar ik vind dat we daar zelf best wel wat aan kunnen doen
en we niet ons bordje als afdeling, als kamercentrale moeten afschuiven
en het hoofdbestuur ermee opzadelen, maar ook toch en u heeft dat zelf
al gezegd bepaalde regionale afvaardigingen inzetten.
Tot slot mevrouw.
Hevrouw Delvos afdeling Zoetermeer.
Door het hoofdbestuur wordt de motie Amersfoort aanbevolen omdat er
elementen terug in vinden zoals dat komt in het advies van het hoofdbestuur een tussentijds advies uit te brengen.
Meijeraan.
Het lijkt me niet alleen voor de acht, maar ook voor de tien een moeilijke positie, maar bovendien dacht ik dat een advies hoofdbestuur dan
niet zo zou moeten zijn dat dat edelachtbare college wat ik geen extra
bestuurslaag zou willen noemen, maar toch in deze procedure niet thuishoort dat dat college dan 20 mensen zou laten opdraven en dan zou
adviseren dat is onze volgorde en dat gaan we de kamercentralevergaderinen vertellen.
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Als de onbekendheid met de kandidaten groot is en dat is ze dan zou
ik me kunnen indenken, dat is een persoonlijke kanttekening voorzitter
maar die mogen we ook nog inbrengen in onze beschouwingen dan zou
ik me kunnen indenken dat na de gesplitste groslijsten er per kamercentrale eventueel georganiseerd door het hoofdbestuur een stuk of 35
kandidaten uit den lande worden uitgenodigd om op een stuk of vier
gecombineerde vergaderingen van een aantal centrales of centralevergaderingen op bereikbare plaatsen ter totale partij te worden
gepresenteerd. Dat lijkt me een middel om de kandidaten te laren
kennen. Er zijn misschien andere middelen, maar de kandidaten bij de
afdelingen bekend te maken en bij de kamercentrales door een advies
van het hoofdbestuur dat een halve achternamiddag met 20 heeft
gesproken en dan zegt zo is het. En verder nog een kanttekening. Bij
de kanttekeningen van het hoofdbestuur, er is uit de zaal een paar
keer gezegd het hoofdbestuur is hiervoor, het hoofdbestuur is met
dat amendement akkoord. Over de amendementen heeft het hoofdbestuur
zich niet uitgesproken en eerder hebben ze kanttekeningen gemaakt
en geen advies uitgebracht.
Dank u wel.
De heer Hazewinkel.
Op de laatste voorstellen van mijnheer Meijeraan van verschillende
regionale bijeenkomsten allemaal mogelijk, ga ik niet in.
Ik ga wel in op het feit mijnheer Meijeran dat u denkt als ik als
hoofdbestuurslid ..
Meijeraan.
Ik heb geen namen genoemd.
Neem me niet kwalijk dat een hoofdbestuurslid die een meerderheidsbesluit moet verdedigen in zijn kamercentrale dat niet zou kunnen doen
omdat hij zelf tegen was. Ik heb verschillende meerderheidsbesluiten
verdedigt waar ik zelf tegen was.
Meijeraan.
Dat zou u best ku nnen doen, maar op 3 juli 1982 hebben we er wel
een aantal in de algemene vergaderingen gezien die bepaald anders
adviseerden aan de algemene vergadering dan hun hoofdbestuursadvies.
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Dank u wel. Ik denk nu dat we de discussie hierover kunnen sluiten.
En breng nu de motie van de afdeling Amersfoort in stemming.
Geel voor Amersfoort, tegen. Blauw voor, tegen Groen voor, tegen.
Verworpen. Dan is de motie van de afdeling Amersfoort bij punt 5
verworpen.
Ik kom dan bij 6 de voorbereiding van de centralevergadering.
Namelijk het hoofdbestuur wil ik hou daar maar even het gestelde
in de eerste voor overige afwijzen. Daar is een motie over ingediend
van de afdeling Son en Brueghel. Wil iemand van Son & Breughel
toelichten. De motie van Son & Breughel is ingetrokken. Wenst iemand
verder over dit punt nog het woord. Niemand, niemand bezwaar dan is
6 geaccepteerd. We komen dan bij 7 de centralevergadering. Wie wenst
over 7 het woord. Niemand, niemand bezwaar dan is 7 geaccepteerd.
Dan kom ik aan 8 het stemrecht in de centralevergaderingen. Het advies
van het hoofdbestuur is het volgende in de kanttekeningen. Dus het
advies van onze commissie aan het hoofdbestuur. Niemand wenst het
woord, dan is ook dit geaccepteerd. Ik kom aan 9 verloop van de
centralevergadering. Daar is een motie van Son & Breughel . Wenst
Son & Breughel toe te lichten of trekt u in mevrouw.
Nee ik dacht dat het duidelijk genoeg was. Ik dacht dat ook geadviseerd
was om het over te nemen met een iets gewijzigde tekst.
Dus wij nemen Son & Breugehel over althans gewijzigd. Wenst iemand daarover verder het woord. Niemand bezwaar dat wordt het overgenomen.
Dan komen we aan de wegingsfaktoren van de Moddermanlijst. 10 wie wenst
daarover het woord.
De heer Troost.
Al enkele malen hebben we met elkaar gesproken over het regionalisme.
Dat regionalisme wordt bevorderd doordat de Moddermanlijst een reglementaire status heeft. Die reglementaire status bestaat daarin dat
het een uitgangspunt is en wat afwijkingen daarvan gemotiveerd moeten
worden. Ik geloof niet dat de wijze waarop de Moddermanlijst tot stand
komt, we weten allemaal wie een beetje .... op welke wijze het tot
stand komt. Op welke manier de punten uitgedeeld worden en hoe je dat
heinvloeden kunt. Of voor bepaalde kandidaten niet op te voeren op
de advieslijsten van de kaercentrales.
Maar dat hebben we ondervangen.
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Troost.
Op dat moment, nee dat heeft u helemaal niet ondervangen, want dat kun
je nooit ondervangen, op dat moment is het gewoon niet verstandig
om zo'n gewicht aan die Modderman te geven. Hij zal gemaakt blijven
worden dat is helemaal geen probleem, maar het gaat erom dat dit
de reglementaire status te ontnemen.
Dank u wel. Ja wij hebben daar in de commissie urenlang over gediscussieerd mijnheer Troost. Wij hebben alle mogelijke andere systemen proberen te bedenken. Maar namelijk Modderman heeft destijds zo'n perfect
systeem bedacht dat wij helaas niets anders konden vinden. En dat
is dus namelijk als u ons een ander alternatief geeft en u zegt ja
je ontneemt maat z'n officiele status maar dan blijft die toch wel
ontstaan en ik denk dat je een bepaalde weging moet aanhouden en zo
willen wij toch graag de modderman gebràien als het toch een enigszins
mogelijk middel om het tegen elkaar te kunnen wegen.
Troost.
Het punt waarom het gaat is niet dat er een Moddermanlijst gemaakt
wordt hoe perfect of imperfect ook. Het gaat erom dat het een gewicht
krijgt doordaat afwijkingen van dat ding gemotiveerd moeten worden en
dat lijkt mij wat teveel eer voor iets wat puur en alleen jogging is
voor positions.
Ik vind het schitterend, maar wij handhaven toch ons advies en ik denk
dat ik dat nu in stemming breng.
Hevrouw Scherpenberg.
Ik begrijp best dat u het advies handhaaft maar ik wil toch uit
de partij nog iets zeggen. U haalt steeds de vergadering van juli 82 aan
Voorde mensen die dat niet meegemaakt hebben dat is de kandiaatstelling
van de verkiezingsraad voor de tweede kamer, dat is dus inderdaad
Het is een algemene vergadering geweest.
Ik meen dat iedereen weet dat die is gehouden.
Nou er zijn mensen die pas lid zijn en daar zijn we erg blij mee.
Ik denk dat die koehandel die daar ontstond niet juist was omdat
er een Moddermanlijst bestaat. En bij die Moddermanlijst moesten
regionale dus de kamercentrales hun kandidaat zo hoog mogelijk
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krijgen om die punten te vergaderen voor die Moddermanlijst. Nou
hebt u gelijk dat je natuurlijk naar een gemiddelde moet zoeken en
dat je altijd een zeker gemiddelde moet hebben, maar zodra je
gemiddelde een reglementaire status heeft voor het hoofdbestuur
blijf je vergen dat die kamercentrales hun kandidaten die misschien
niet de beste kwaliteit zijn, maar toevallig in dat gebied wonen
dat je die zo hoog mogelijk krijgt om die punten te krijgen. En als
je die Modderman zijn reglementaire status afneemt dan is er ook
meteen die druk van de ketel af van die kamercentrales om die kandidaat
omdat die toevallig in hun woongebied zit zo hoog mogelijk te krijgen
voor die punten. En ik denk dat je dan al een beetje meer mogelijkheid
krijgt om allerbeste kwaliteit in de kamer te krijgen.
Voorzitter-Talsma is mijn naam- Ik zou graag een suggestie mee
willen geven aan de commissie bij de verdere uitwerking dus niet
in de vorm van een motie, maar een suggestie. Ik geloof dat we het
er eigenlijk allemaal over eens zijn dat hetregionalisme in zijn
extreme vormen niet goed is en soms wel tot gevolg heeft gehad dat
niet de beste kandidaten op de beste plaatsen kwamen. Aan de andere
kant ben ik het met u eens mijnheer de voorzitter dat het Modderman
systeem toch wel een zekere duidelijkheid geeft en dat een beter systeem
niet eenvoudig te bedenken is. Maar het komt voor het is net als de
beide vorige sprekers ook zeiden dat men een plaatselijke kandidaat
bijvoorbeeld niet op een maar wel op twee of drie plaatst niet met
de bedoeling om hem werkelijk op die definitieve lijst ook te krijgen
maar alleen om extra punten te laten geven. Sommige kamercentrales doen
dat zeer sterk. We zien het bij ons bij de lijsten die volgende
week aan de orde komt. Sommige doen dat nog niet. Mijn suggestie zou
zijn deze is het nu niet mogelijk om twee Moddermanlijsten te
maken. Een voor de zittende kamerleden die weer herkiesbaar willen
zijn en daarnaast een lijst voor ieder nieuw kamerlid. En ik geloof
dat het hoofdbestuur dan een voortreffelijke indruk krijgt van wat men
wil. Wil men een zittend kamerlid niet meer dan onthoudt men hem zijn
stem, maar dan krijg je dus niet het vertroebelde doel dat zonder dat
de bedoeling heeft voorgezeten zittende kamerleden te verwijderen
toch nieuwelingen veel hoger worden gepoucheerd dan eigenlijk op de
landelijke lijst de bedoeling is. Ik geloof dat wij het Moddermansysteem zouden kunnen handhaven als wij deze twee delen zouden kunnen
toepassen.
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Ja ik moet u zeggen mijnheer Talsma ook in de commissie is dit
voorstel aan de orde geweest, maar u hebt gelezen in onze pre embule
dat wij gezegd hebben wij moeten proberen om toch op een lijn te
opereren vanuit deze commissie. We komen niet met minderheid en
meerderheidsvoorstellen. 1·1aar ik wil best uw idee omdat het toch ook
voor de commissie toch wel wat duidelijkheid geeft uw mening peilen.
Het is namelijk uw voorstel, het is dan geen voorstel maar ik wil
uw mening peilen om aan de vergadering te vragen of ze met u mee
kunnen denken dat wij twee moddermanlijsten zouden maken. En
dat wil ik dan nu graag in eerste instantie doen. En ik denk dat dat
de discussie, wij handhanven natuurlijk ons systeem, maar zouden dus
als peiling kunnen meenemen wat de algemene vergadering vindt van
twee lijsten.
~U

j nheer vd Bos .

Ja mijnheer de voorzitter niet helemaal over de vraag van wel of geen
twee lijsten, maar toch nog even een nadere toelichting op het
moddermansysteem in zijn algemeenheid. Ik denk dat we met elkaar
moeten onderkennen dat hoe je het spel ook speelt het moddermansysteem een systeem is waar wij op bijna de beste manier bezig zijn.
Maar ik zou inderdaad de suggestie die ik eerder gedaan heb en die
hoeft helemaal niet veel moeite te kosten in elk geval experimenteel
bij komende gelegenheden weleens een keer willen zien dat er ook eens
een lijst gemaakt wordt waar de eigen kandidaten helemaal niet op
voor komen. En dat kan heel eenvoudig door op een gegeven moment
als de lijsten ingediend zijn en er moet even gerekend worden
die namen door te strepen en te gaan kijken hoe die weging dan uitpakt.
Dat er geexperimenteerd zou kunnen worden zou ik daar erg op voor
zijn. Omdat je dan inderdaad kunt kijken van hoe ziet er het nou in
het ene geval en in het andere geval uit, wat moet dat regionalisme
nou.
Ja kijk alle mogelijke wensen mijnheer vd Bos wil ik toch niet graag
honoreren want u moet wel weten wat het betekent voor het algemeen
secretariaat om die Modderman lijst even te maken. Daar is men dagen
mee bezig en ik stel dan ook voor om dat uw suggestie lijkt me best
aardig, maar laat de kamercentrale dat dan maar eens een keer voor
zichzelf doen. Ik vind dat je dat vanuit een centrale apparaat niet
mee kunt nemen. Ik wil wel peilen

~namelijk.
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vd Bos
Al we dan tijdig die lijsten kunnen krijgen want dat is natuurlijk
dan het probleem.
Dat zullen we doen.
De heer Heinen Makreel wil nog graag wat zeggen.
Heel kort voorzitter. Punt 1 de moddermanlijst is er ongeacht of
u hem in het reglement opneemt of niet zal het systeem gehanteerd
worden en ik geloof dat het beter is om het systeem dan maar te
reglementeren dan het ondergronds te laten werken. Tav de motivering
ik wijs nog even terug naar het advies dat wij geplaatst hebben bij
het ingetrokken amendement nr. 67. Iedereen en dat sluit ook een
beetje aan bij het laatste punt wat ter tafel kwam. Iedereen kan uit
de gepresenteerde gegevens precies constateren hoe een kandidaat aan
zijn punten komt. En als een kandideat zeer opzichtig aan zijn punt
komt doordat zijn centrale hem op een belachelijk hoge plaats gezet
heeft, bijvoorbeeld nog zelfs boven de gepresenteerde lijsttrekker
of zo dan kan het hoofdbestuur zelfs dat als zelfstandig argument
gebruiken om hem

een beetje naar beneden te schuiven.

Dank u wel. De heer v.d. Berg nog even.
Ja dames en heren het is natuurlijk een ervaring van jaren, maar als
ik kijk naar die moddermanlijst en dat wil dus zeggen aan de basis die
eraan ten grondslag ligt de advieslijsten van de kamercentrales, dan
moet ik zeggen onze partij is toch in de afgelopen jaren volop in ontwikkeling geraakt en ik zie minder uitwassen 9an in een wat verder
verwijderd verleden. En we kijken nu inderdaad naar de eerste kamer.
Daar moet ik zeggen dat die advieslijsten van de kamercentrale en je
kunt er bijna de klok op gelijk zetten bij welke kamercentrales het
eventueel toch een klein beetje uit de hand is gelopen, maar dat bij
een groot aantal kamercentrales zeer goed en fundamenteel en breed
gediscussieerd is en besloten is want je ziet dat aan die lijsten.
Dus ik heb op zich namelijk niet zo'n geweldig wantrouwen tov het
huidige systeem van de Moddermanlijst. Ik denk dat de partij gewoon er
goed mee leert om te gaan.
Meijeraan,
Desalniettemin voorzitter kan ik me persoonlijk zeer wel vinden in de
SU
s ie die de heer Tnl~mn hi~r in ~n~ ~~riri~~ h~~~~ ~~1-~~
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Maar dat heb ik al gezegd.
Voorzitter:dat het zo ingewikkeld is die moddermanlijsten te verwerken.
Een klein computerprogramma en het is in een uurtje gebeurd.
Maar dan moet u mij wel eerst de computer geven en ik denk dat de
penningmeester u dan niet lachend tegemoet treedt.
Ik breng nu de peiling van de heer Talsma die zegt van maak dan in
ieder geval twee moddermanlijsten breng ik nu in stemming althans
stemming de peiling. Ik vraag dan ook voor dat idee geel voor, geel
tege. Blauw voor, tegen. Groen voor, tegen. Ik denk dat de peiling
uitwijst dat het idee van de heer Talsma bekeken wordt. Ik breng
dan nu in stemming 10, want gezien de discussie willen wij toch de
moddermanlijst handhaven. 10 geel voor, tegen. Blauw voor, tegen.
Groen voor, tegen. Wij gaan naar 11, Wie wenst het woord over 11.
Niemand bezwaar tegen accepteren, dan is dat aangenomen. 12 dat is
namelijk het ontwerp van het hoofdbestuur. Dat is een amendement van
de afdeling Utrecht ingediend, maar dat is inmiddels ingetrokken,
Wenst iemand nog het woord over 12. Niemand, niemand bezwaar dan is
dat overgenomen. 13 reaktie op het ontwerp van het hoofdbestuur.
Niemand het woord, niemand bezwaar. 14 verkiezingsraad en of de algemene
vergadering. Daar zijn nogal wat moties over ingediend en ik begin met
70 de motie van de kamercentrale Gelderland. Ik denk dat we dat in
een keer kunnen doen. Wie mag eerst of de verkiezingsraad of de algemene
vergadering. Ze hebben allemaal op hetzelfde betrekking dus ik stel
voor om alle amendement in een keer te behandelen als Gelderland wordt
geaccepteerd, dan zijn de andere middels ook geaccepteerd. Wie
wenst Gelderland toe te lichten.
Klein.
Nou ik zou het heel kort willen maken in dat opzicht. Ik wil hier ook
bij verwijzen aan naar datgene wat de partijraad onlangs heeft besloten
mbt het reglement op de europees parlement waar de partijraad ook heeft
gezegd van de algemene vergadering dient juist als hoogste orgaan
te funktioneren in deze. Ik denk dat dat het meest verstandige is dat
je je algemene vergadering als hoogste orgaan aanhoudt binnen de
partij bij zo'n belangrijke aangelegenheid als de vaststelling van
de kandidatenlijst voor de tweede kamer. Juist dan is de partij optimaal
betrokken bij datgene wat er op een gegeven ogenblik gaat gebeuren.
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Dank u wel. Niemand meer.
De heer Meijraan.
Ja voorzitter ik weet niet of de discussie in de partijraad nou
representatief was noch de stemming voor wat de algemene vergadering
wil. Dat is nou juist het verschil tussen algemene vergadering en
partijraad. Dat nu de afgevaardigden van alle afdelingen die hier
wilden komen erover kunnen besluiten. Wij hebben in de commissie
gemeend dat en een verkiezingsraad en een algemene vergadering
teveel was, niet alleen de duur van de procedure, maar ook in
de besluitvorming als zodanig. Dat heeft men vroeger ook gemeend
door te zeggen 2/3 van die algemene vergadering kan wat veranderen.
Dat betekent dat je in wezen het ook niet echt bij de algemene
vergadering als hoogste orgaan legt, want het is bijzonder moeilijk
en het komt heel weinig, nauwelijks voor dat die algemene vergadering
nog wat kan doen. Maar bovendien dat is dan het meest democratische.
Hoeveel afdelingsafgevaardigden hebben in die tussentijd de mogelijkheid om te menen en te vernemen wat hun achterban werkelijk wil.
Is dat het meest democratische of is nadat afdelingen hun advies hebben
uitgebracht, nadat kamercentralevergaderingen advies hebben uitgebracht en nadat dus indirekt als vertegenwoordigers van die afdelingen
een kleiner gezelschap in een meer besloten kring kan oordelen beter
kan praten, beter kan luisteren, beter kan overwegen is nou juist
dat dat kleinere gezelschap van indirekt gekozen vertegenwoordigers
van afdelingen is dat niet nu juist doelmatiger dan dat we dan nadat
dat aan bod was geweest ook nog eens een algemene vergadering gaan
houden waaraan je in wezen de mogelijkheid tot wezenlijke besluitvorming
ontneemt. Ik zou u sterk namens de unanieme commissie dacht ik willen
aanraden om niet te menen dat je iets ondemocratisch doet indien je als
algemene vergadering een bepaalde beslissing delegeert aan een orgaan
dat daarvoor beter geequipeerd is en dat meer overwogen tot een besluitvorming kan komen.
Dank u wel. De heer Talhammer wenst het woord.
Mijnheer de voorzitter, dames en heren ik denk dat we hier een buitengewoon wezenlijk punt aan bod is namelijk het eindoordeel over de
kandidaatstelling voor de tweede kamer. En het is zo dat ik in dit
geval ook nadrukkelijk als hoofdbestuurslid uw advies, het advies van
het hoofdbestuur, de kanttekening van het hoofdbestuur onder uw aandacht
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wil brengen. Ik onderschrijf volledig niet datgene wat de heer !leijeraan
namens de commissie zegt dat er maar sprake z_ou zijn van een soort margi·
nale mogelijkheid van de algemene vergadering die toch eigenlijk niet
zoveel voorstelt omdat een beter college tot een oordeel zou kunnen
komen die dan de verkiezingsraad is. Natuurlijk heeft de verkiezingsraad een buitengewoon grote rol en ik denk dat wij die in het verleden
ook allen erkent en ervaren hebben. Maar datgene wat bij uitstek door
de partij aan de nederlandse kiezer gepresenteerd wordt, de kandidatenlijst van de VVD voor de tweede kamer lijkt mij iets te zijn
dat inderdaad dat enige orgaan wat het hoofdorgaan binnen de partij
is, de algemene vergadering zoals het er ook staat het eindoordeel
moet hebben. Het eindoordeel houdt in dat als er belangrijke redenen
zijn en om dat zeker te stellen ook daarom gek~lificeerde meerderheid. Want als er belangrijker redenen zijn dat hoofdorgaan moet
kunnen afwijke van datgene wat andere lagere organen binnen de partij
als hun voorkeur uitgesproken hebben. Ik doe een dringend beroep
op u om het voorstel van de commissie niet te accepteren.
Dank u wel mijnheer Talhammer. Ik begrijp dat u een ruime ondersteuning
van de vergadering krijgt, maar ik heb dan toch een vraag aan de vergadering. Wil de vergadering dan de verkiezingsraad laten vervallen.
Want wij hebben gezegd en en dat is nou juist wat teveel. En daarom
hebben we gezegd laat dan een organisatie vervallen.
Mijnheer v.d. Bos.
t1ijnheer de voorzitter ik wou u herinneren aan de situatie een paar
jaar geleden gehad hebben. We hebben in een verkiezingsraad een
tweede kamerlijst hebben vastgesteld, waarbij tussen verkiezingsraad
en algemene vergadering bleek dat er in het eigen gebied toch eigenlijk voorkeur was voor een andere eerste kandidaat en dat we toen
in die verkiezingsraad die wijziging alsnog hebben aangebracht.
Ik denk dat dat soort wijzigingen en dat soort noodoplossingen dat
daarvoor een algemene vergadering met een gekwalificeerde meerderheid
essentieel voor is. Ik denk dat dat ook is wat de heer Talhamroer in
zijn woorden van het hoofdbestuur bedoeld heeft. Ik

den~

dat als

u zou zeggen van ja ik wil die algemene vergadering er niet meer
bij hebben of het is niet altijd nodig dat je mogelijkerwijze, maar
dat is een suggestie waar ik ook vanmorgen pas op gekomen bent kunt
vragen om een algemene vergadering hiervoor bij elkaar te halen op
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het moment dat een kamercentrale of een aantal afdelingen een gekwalificeerde groep, maar ik heb het gevoel dat ik dan de democratie geweld
aandoet. Ja dat denk ik ook.
De heer Verlinden.
Voorzitter twee korte zaken. De heer

~1eijeraan

die spreekt over een

wezenlijke zaak als het aan de orde is. Ik ben dat met u eens en hij
heeft het over doelmatigheid. Getoetst aan democratische situaties.
Ik denk dat misschien een partijraad of een verkiezingsraad wellicht
doelmatiger is omdat het niet democratischer is dat is punt 1.
Meijeraan
r1aar ook niet minder democratisch.
Mijnheer Verlinden gaat u verder.
Ja niet minder daar kunnen we een avond over praten. Het gaat over
wat ik vind op dit moment. Dat wil niet zeggen dat ik gelijk heb,
zo praat ik niet. Punt 2 is voorzitter dat ik denk dat onuitgesproken
het gevoel er zou moeten zijn dat wezenlijke zaken door het hoogste
partijorgaan nooit worden gedelegeerd.
Dank u wel ik kom aan.
nevrouw Zimmerman.
Ja ik vind toch dat die commissie nogal betuttelend optreedt. Eerst
inzake Gelderland, dan tegen het regionalisme en nu weer dit. Het is
aan de leden, uiteindelijk aan de leden om te beslissen en wij worden
nu zo langzamerhand voorgesteld als een stelletje onnozelen die niet
precies weten wat we moeten doen.
Nee dat gaat me te ver.
Nou ik vind het erg betuttelend wat u op het ogenblik aan het doen bent.
Dan wijst u het toch af. Wij leggen u alleen maar de adviezen voor.
En die accepteert u of die accepteert u niet.
Nou precies maar ik wil het hier wel even verdedigen.
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Dus de leden beslissen in alles uiteindelijk.
Ja gelukkig. Ja daarom en daarom leggen we het nu aan de algemene
ledenvergadering voor.
De heer Swart.
Ja ik denk dat het een vals dilemma is om te zeggen of een verkiezingsraad of een algemene vergadering want beide is te veel.
Ik denk dat de heer Meijeraan zeer terecht een aantal voordelen
van de verkiezingsraad naar voren heeft gehaald. Ik denk dat andere
hier in deze zaal ook hebben aangegeven wat het belang is van het
oordeel van de algemene vergadering en ik denk dat de waarde van de
procedure juist is dat je beide hebt en dat je op die manier de
voordelen combineert. Ik zou nog een argument willen toevoegen
waarom ik denk dat het eindoordeel zeker vanaf nu bij de algemene
vergadering moet blijven. We hebben ook besloten

dat we voortaan

het verkiezingsprograrr@a zullen vaststellen voordat de kandidaatstelling is afgerond en ik denk dat er geen ander orgaan in deze
partij bevoegd is om een toetsing te volvoeren aan dat verkiezingsprogramma dan een orgaan wat dat programma heeft vastgesteld.
En dat is deze algemene vergadering.
De heer Heinen Makreel met een opmerking nog als de laatste.
Ik wou er even de aandacht op vestigen dat inderdaad de laatste spreker
de terminologie weer correct gebruikt, maar ik zie er al enkele keren
gesproken over een algemene ledenvergadering en dat zijn we niet.
Deze vergadering heet zeer bewust algemene vergadering zonder leden.
Het is namelijk primair een vergadering van afgevaardigden. De afgevaardigden beslissen hier en niet de leden, al mogen de leden inderdaad
wel spreken.
Dat is ook weer een juiste correctie. Ik breng nu de motie van de
kamercentrale Gelderland in stemming. Geel voor Gelderland, tegen.
Blauw voor, tegen. Groen voor, tegen. Gelderland is geaccepteerd dus
dan zijn ook de moties 71, 72, 73 en 74 daarbij geaccepteerd.
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Ik kom dan aan 15 samenstelling van de verkiezingsraad. Daar is een
amendement van de kamercentrale Haarlem.
Hag ik even voordat u doorgaat even wat over zeggen.
Ik wilde u net vragen om het toe te lichten mevrouw.
t-1evrouw Siks .
Gezien het verloop wat de stemming zoeven het aannemen van de amendement
motie Gelderland, trekt de kamercentrale Haarlem dit amendement terug.
Dank u wel. Wenst iemand verder nog over 15 het woord. Niemand. Niemand
bezwaar dan is het overgenomen. Ik kom dan aan 16 het verloop van de
verkiezingsraad. Daar is een amendement ingediend door de afdeling
Utrecht. Wenst Utrecht toe te lichten. Nee. Wenst iemand het woord
daarover. Want u hebt gezien wij voorwaardelijk aanbevolen. Niemand
het woord. Dan is 16 geaccepteerd. Ik kom aan 17 het laatste, de
afwijking van de procedure. Wenst iemand daarover het woord. Niemand.
Niemand bezwaar. Dan dank ik u allen voor de prettige manier waarop
wij hebben gediscussieerd en geef ik graag de leiding over aan onze
echte voorzitter.
Dames en heren er is nog een lid van het stembureau nodig, wie van u
is bereid. Mevrouw Bielenga komt eraan, hartelijk dank.
We zijn bij agendapunt 19 en dat is de bespreking van het beleid
van de hoofdredakteur van vrijheid en democratie. Het woord is om te
beginnen aan de heer Eenhoorn die in het hoofdbestuur vrijheid en democratie in zijn portefeuille heeft.
Dames en heren, voorzitter voordat de hoofdredakteur zelf het woord
neemt is het gebruik dat van de zijde van het hoofdbestuur nog het
een en ander wordt gezegd over het reilen en zeilen van V en D.
Binnen een organisatie en heel in het bijzonder denk ik binnen een
politieke partij is de interne communicatie van essentieel belang.
Als leden, kader, de basis en de top, de gekozenen en zij die kiezen nie1
goed met elkaar communiceren dan komt er in een politieke partij helmaal niets van terecht. Vandaar dat in het hoofdbestuur erg veel aandacht wordt besteed aan de wijze waarop V en D eruit ziet, de wijze
waarop daar aandacht wordt besteed aan de discussie in de partij.
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En wij willen ook graag als hoofdbestuur zorgen dat u elke veertien
dagen een volwassen blad in de deur krijgt. Gisteren is er op gewezen
dat we ook een VVDexpres krijgen, ook bedoelt om de interne communicatie
op te vijzelen en het hoofdbestuur hoort heel graag van u allemaal
als u suggesties heeft om iets te doen aan die interne communicatie.
Onze kamercentralebezoeken leveren wat dat betreft altijd al een rijke
oogst op. Ik hoop dat dat zo blijft en dat we als hoofdbestuur daar
iets mee kunnen doen zodat die informatiestromen in de partij 100%
zullen funktioneren. Wat betreft V en D nog een aantal korte opmerkingen. De ~latie met de hoofdredakteur is voortreffelijk. Hoofdbestuur
en hoofdredakteur hebben niet elke dag een redaktiestatuut nodig.
Vorig jaar heeft het voortreffelijk gemarcheerd wat betreft de advertenties. We hopen ook dit jaar een redelijke omzet te draaien maar
het houdt het blad niet op erg veel hoogte. Het is maar een kleine
bijdrage aan de exploitatie, maar we hopen toch dat we wat dat
betreft ook in die recessie met een beetje een redelijke omzet
kunnen draaien wat betreft de advertenties. Een volgend punt is en
ik denk dat dat heel goed is dat ik dat hier ook nog eens zeg dat
we ook het afgelopen jaar weer een discussie hebben gevoerd over de
mogelijkheid om regioquaternen op te nemen in ons blad. Wij hebben
daar nu definitief nee tegen moeten zeggen omdat het technisch
en praktisch niet een haalbare kaart is. We willen toch hoewel V en D
duidelijk een landelijk signatuur heeft proberen daar toch wat aandacht
aan de regionale problematiek te besteden. U hebt dat ook al gemerkt
in het verleden. Tot slot ook het komend jaar zullen er weer 18 nummers
met gemiddeld 24 pagina's uitkomen. Ik hoop dat u ze met veel vreugde
zult volgen en ik hoop dat de hoofdredakteur nu kon zeggen hoe het
allemaal wat haar verantwoordelijkheid betreft is gegaan.
Dank u wel, dan is nu het grote moment daar de hoofdredakteur zelf.
Goedemorgen ik heb het gevoel dat hier een misverstand is, want doorgaans beantwoord ik alleen maar vragen. Nou hier sta ik dan.
Er is al zo vreselijk veel gezegd. Als u vragen heeft stelt u ze dat
lijkt mij het allerbeste.
Dat kan ook. Wie van u wil het woord voeren.
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Mijn naam is Engels van de afdeling den Haag, maar ik spreek hier
a titre personnel. Ik ben gisterenmorgen onze_ voorzitter tegemoet
getreden met het blaadje van deze week in mijn hand. Daarin stond
een door mij zeer gewaardeerd hoofdartikel van de heer Kamminga
waarin hij zegt leest u aub vrijheid en democratie. Komt u aub
naar partijbijeenkomsten, vooral naar de algemene vergadering op 15
en 16 april. Nu ik was aanwezig en een volgende vraag had eigenlijk
moeten zijn hebt u het zelf gelezen dit blad. Want in de afdeling
mijn opinie is daar stond als eerste een artikel over de onderwijsbegroting van de hand van drs. Kersbergen uit Voorburg. Ik heb in
het verleden ook vele malen getracht een artikel over het onderwijs
in het blad te krijgen. Dat is soms ook wel gelukt. Het is ook weleens
gehalveerd erin gekomen. En zo in de afgelopen november had ik en
vele andere een artikel ingestuurd over onderwijs. Dat is toen niet
in het blad gekomen. Ik geloof niet dat we dat de hoofdredaktrice
kwalijk mogen nemen. Ik vermoed dat daar het hoofdbestuur of de
fraktie wel een aandeel in gehad zou hebben. Er is toen een collage
gemaakt van artikelen over de affaire Schwietert e.d., maar over
onderwijs geen woord. Mijn artikel is toen in januari als mosterd
na de maaltijd gekomen. Ik was al van plan om op deze vergadering het
woord te vragen. Bij de partijraad had ik het al geprobeerd, maar
toen heeft de heer Kamminga mij terecht de mond gesnoerd. Maar
gisterenavond heeft de heer Nijpels in zijn redevoering enkele
woorden aan het onderwijs gewijd en daar is hij gekomen met die

opmerkin~

over terug naar het stenen tijdperk. En dat vind ik toch geen eerlijke
doorlichting. Het onderwijsveld heeft onverdeeld geprotesteerd vanaf
Mag ik u wel even onderbreken, want u kunt de gelegenheid krijgen om te
spreken over het onderwijs, maar dan graag bij de behandeling van het
beleid van de tweede kamerfraktie, We spreken nu over vrijheid en democratie. Prima.
Prima ik had al het plan om het te verdelen over de redaktie dat is dus
nu ingeleid. En de heer Nijpels kan zich dus vast voorbereiden op wat
er nog volgt bij het beleid van de fraktie.
Dank u wel mijnheer Engels. Iemand anders nog over het beleid van de
hoofdredakteur.
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Lex de Jager van de afdeling Beverwijk.
Ik had gewoon een opmerking over het algemeen. beleid van de hoofdredakteur. Ik vind dat er een beetje te weinig aan politiek wordt
gedaan in V en D. Er staan heel

vee~

achtergrondartikelen in over

politici etc wat ze gedaan hebben, maar weinig over inhoudelijke
punten van het liberalisme etc. Ik zou willen voorstellen om de ingezonden stukken wat in te korten en meer ruimte te gebruiken voor
algemeen politieke artikelen. Dank u wel.
Mijnheer de voorzitter mijn naam is van Nierop uit Amstelveen.
Het heeft heel lang geduurd voordat er uiteindelijk na alle rellen die
er rond de VVD zijn geweest tot groot genoegen van andere partijen
dat er een verklaring van het hoofdbestuur naar buiten kwam.
Daar wil ik het niet speicaal over hebben van hoe en wat maar wel tav
wat de hoofdredaktie daarmee gedaan heeft toen daar dus na lagne tijd
en na lang wachten door vele leden met smart een artikel kwam stond
dat achterin. Ik vraag me af wat de hoofdredaktie heeft bewogen om het
artikel van de heer Kamminga ergens achterin weg te moffelen zodat
het niet erg opviel.
Een heel goede vraag.
Heer Kamminga mijn naam is Slijpen ondercentrale Waterweg Noord.
Ik ondersteun de laatste spreker. Ik vind dat na alles wat er eind,
vorig jaar is gebeurd rondom de kandidaatstelling het normale VVDlid
recht heeft op een cleane berichtgeving in zijn eigen blad. Wat
we gemist hebben is een duidelijke visie van het partijbestuur rondom
deze zaken. We hebben het uit de kranten moeten halen. We hebben het
uit verslagen van TV en radio moeten horen. Ons eigen partijorgaan liet
ons toen in de steek. En ik vind gewoon dat u als voorzitter van de partij best op de voorpagina uw mening en de mening van het hoofdbestuur
rondom deze zaken had kunnen vertellen.
Dank u wel. Anders nog over het beleid van de hoofdredakteur.
Niet dank u. Het woord is aan mevrouw Dijkman.
Ik zal met de heer Engels beginnen. Dat over die ingezonden brieven.
Het is inderdaad zo dat niet alle brieven geplaatst kunnen worden, dat
is inderdaad mijn verantwoordelijkheid. In die zin van wat er dan wel
of niet gebeurt.

Band

8

Blad 170
We hebben vorig jaar 98 brieven opgenomen in 13 nummers. En haast
niemand houdt zich aan dat vorig jaar zo ontroerend mooi vastgestelde die honderd woorden, dus er moet gewoon ingekort worden.
Er wordt aan onderwijs vrij veel gedaan

en ik wil even bij die

brieven dus aanhaken dat is een ander punt, de heer Engels had het
over een bepaald probleem, dat wordt dan op zeker moment ook door
een ander verwoord, dat is vaak dan kies je een van beide. En ik
heb af en toe 8 of 9 brieven over hetzelfde onderwerp waar ongeveer
hetzelfde in staat en ik dacht dat het allerbelangrijkste was dat de
onderwerpen worden aangesneden in het blad. Dus dat even als eerste.
Met de tweede opmerking dat er weinig aan politiek wordt gedaan.
Ik moet eerlijk zeggen ik vind het verschrikkelijk vaag. Algemene
politieke artikelen. Ja dan vind ik ook nog vaag klinken. Het
blad daar moet ontzettend veel in. Dat zijn zowel de interviews als
wat er in het buitenland gebeurt. We hebben bijvoorbeeld vorig
jaar 25 publikaties over de buitenlandse politiek, het europarlement
gehad. Nou er zijn het nodige over scholing en vorming. Het is
namelijk ook de bedoeling dat men wat er allemaal door de partij wordt
georganiseerd terug vindt in dat blad. En daar gaat dus erg veel
ruimte ook inzitten. Ik bedoel er is net nou is de senaat uitvoerig
aan bod geweest en de Teldersstichting acht maal. Scholing en vorming
acht maal, de vrouwen veertien maal. De driemanverkiezingsanalyses
ik heb dat allemaal nog eens even een keer voor u nagekeken. Dan wil
ik echt volgend jaar weten van in concreto van wat u dan verder
zou willen missen. Ik geloof dat de laatste vraag die hier van twee
mensen is gekomen

de allerbelangrijkste was. U had in uw eigen blad

vorig jaar in de laatste maanden een duidelijk overzicht

en liefst

op pagina 1 willen hebben over wat er toen gaande was in de partij.
Als iets gaande is is het ontzettend moeilijk om met een sluitingstermijn van meer dan een

wee~

iets te publiceren. Dus dat was het

eerste punt. Ik heb toen, ik meen dat ik kan het niet meer uit mijn
hoofd herinneren, ik heb toen in november het hoofdartikel geschreven
steen in de vijver en dat was inderdaad een eerste aanzet tot .
Dat was gewoon een handicap een onderbreking bij van ik meen 21
december tot 24 januari dat er geen blad uitkwam. En daarbij krijg
je dan het punt en ik moet u eerlijk zeggen ik ben daar nog steeds
niet verrukt van, moet je dan opnieuw alles gaan oprakelen net als
je door de hele ellende heen bent. Daar is toen het besluit over
gevallen dat het wel moest gebeuren. Daar heb ik ook geen enkele
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moeite mee, want we zijn een democratische partij en de meerderheid
beslist daar gewoon over. Nu zaten we met een ander punt, het
blad was toen al praktisch gesloten. Ik kon alleen dat is dan weer,
dat is een technisch gegeven het eerste en het laatste catern want
dat was toen in dat januarinummer het hoofdartikel van de heer
Kamminga op pagina 1 gebonden aan pagina 26 waarop dan de toelichting
stond. Maar er stond een verwijzing ook over in het hoofdartikel.
Het was de enige mogelijkheid om het toen mee te nemen. Anders was
het zelfs naar februari doorgegaan. Want het blad was al op sluiten.
Ik geef wel toe inderdaad dat als we, we hebben gewoon het tijdsbeeld
was erg ongelukkig omdat er· een maand tussen lag, anders had het
zeker anders gelegen.
Maar ik kan verzekeren dat het artikel wel gelezen is. Tenminste
uit de reakties heb ik dat kunnen opmaken. Zeer bedankt.
Iemand van u nog in tweede instantie. Niet. Dan denk ik mevrouw
Dijkman voor het geven van de toelichtingen.
Dan zijn we bij het agendapunt 20 het afscheid van drie en de
benoeming van vier leden van het dagelijks bestuur.
Dames en heren we nemen als partij afscheid van drie leden van het
dagelijks bestuur. Klein Molenkamp, den Ouden en Talhammer.
Jan Hendrik Klein Molekmap vertrekt alweer na twee jaar uit het
dagelijks bestuur en dat is niet verwonderlijk, want het secretariaat
van de voorlichting is bepaald geen kleinigheid. Hij heeft een uitermate moeilijke periode gehad omdat vooral de funktie zo lastig is
geworden. In de loop van de jaren. De spanning, het spanningsveld
dat ontstaat wanneer je te maken hebt met zovelen in de partij die
zich ook met die voorlichting bemoeien fraktievoorzitter, afdeling
voorlichting van de tweede kamer, partijvoorzitter, de adjunct
secretaris voor de voorlichting, de landelijke propagandacommissie,
het adviesbureau. Wel ik kan nog even doorgaan, daar moet je dan als
part timer als hobbyist laveren en proberen er het beste van te maken.
Ik denk dat Jan Hendrik Klein l,1olekamp in die twee jaar voortreffelijk overeind gebleven is. Hoe zou je het ook anders kunnen zeggen.
Want hij kan bogen op geweldig succes. Vier verkiezingen in twee
jaar en die eens waren toen hij aantrad in de algemene vergadering
twee jaar geleden en zie eens waar we nu zijn. Ik denk dat Jan Hendrik
zich in de afgelopen twee jaar uitermate loyaal, spontaan en met groot
enthousiasme heeft ingezet voor de partij.

Band

8/9

Blad 172
We hebben in het hoofdbestuur uitermate plezierig met hem kunnen
samenwerken. Hij is ook bereid geweest verder. te kijken dan alleen
de voorlichting. Hij heeft in de afgelopen maanden met zeer grote
regelmaat het overleg met de jongeren gevoerd. En wat is een groter
compliment aan hem dan dat ik gisterenavond door zowel vertegenwoordigers van de jongerencontactgroepen als door vertegenwoordigers
van de JOVD gevraagd ben of het nou niet mogelijk was dat ook na deze
algemene vergadering en na zijn aftreden Jan Hendrik toch nog dat
overleg kon blijven leiden in de komende maanden. Ik denk dat dat
het grootste compliment is. Jan Hendrik zeer bedankt voor de inzet
in de afgelopen periode en dankzij deze aktie weten we dat we nog
niet echt afscheid van je hoeven nemen.
We nemen ook afscheid van Jan den Ouden dwz afscheid dat kan bij Jan
den Ouden niet want hij is een zo oud gediende in de partij, hij is
zo vergroeid met de partij dat u zich niet moet voorstellen dat u
hem na vandaag minder zult zien. Ik zou bijna zeggen integendeel.
Want als dagelijks bestuurslid moet je nog weleens wat achter de
schermen werken. Jan den Ouden kan nu weer in volle vrijheid zich
ontplooien in de partij en ik weet zeker dat hij dat de komende
periode ook zal doen. Het is vreemd, maar het is wel waar dat Jan
den Ouden eigenlijk wat onrechtmatig in het dagelijks bestuur
heeft gezeten. Hij zit namelijk op wat vroeger genoemd werd de
vrouwenplaats. Want we vonden als partij dat het toch eigenlijk nodig
was dat in dat dagelijks bestuur tenminste een vrouw zat. En in 1977
toen er een vacature kwam toen waren er inderdaad 7 kandidaten in
het hoofdbestuur, 6 vrouwen en een man. En de ene man won en Jan den
Ouden kwam in het dagelijks bestuur. Maar hij zat wel op die
vrouwenplaats. Wel hij heeft dat goed gemaakt, want hij heeft het
overleg met de bijzondere groepen gevoerd in de afgelopen periode en
vanuit die positie zeer regelmatig contact gehad met de organisatie
vrouwen in de VVD, maar ook met de vereniging van staten- en raadsleden en met de JOVD. Het was de wrijfpaal tussen die bijzondere
groepen en het hoofdbestuur. En ach zoals je dan met elkaar om
behoord te gaan zo gaat dat ook en dat zal dus heel wat te wrijven.
Hij zat daar steeds tussen. Moest aan het ene kant het verhaal en
de boodschap van de andere partij proberen te verkopen en andersom.
En alsof dat nog niet voldoende was zijn er vanzelfsprekend in zo'n
dagelijks bestuur regelmatig klussen te doen die niet passen tussen
het afgesproken kader van por.tefeuilleverdeling.
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Wij noemen dat de rotklussen. En degene die altijd het eerst bereid
was om zo'n rotklus op te knappen dat was Jan den Ouden. Gewoon
omdat hij er plezier in heeft aktief te zijn en zo hier en daar in
die partij zijn aktiviteiten te ontplooien. Dames en heren het dagelijks
bestuur verliest iemand die de partij echt door en door kent en in
het overleg altijd aankwam met van ja maar de partij zal wel vinden
dat en dan wisten wij dat wij daaraan erg veel aandacht moesten
besteden. Jan zeer bedankt en gewoon tot ziens.
Dames en heren ik weet natuurlijk niet hoe de nieuwe dagelijks
bestuursleden zullen zijn, maar ik weet wel zeker dat met het
afscheid van Ton Talhamroer de vergaderingen van met name het dagelijks
bestuur wat sneller zullen gaan en minder moeilijk zullen zijn. Ton
Talhamroer is een uitermate lastig bestuurslid en ik heb ook regelmatig in het dagelijks bestuur gedacht oh. Maar als ik dan naar huis
reed dacht ik die Ton dat was toch steengoed dat hij ermee gekomen
is want het was wel net op het juiste moment de juiste opmerking en
dat heb je geweldig nodig in zo'n dagelijks bestuur. Ton heeft zich
ingewerkt in de politieke achtergronden, de politieke taken ook van
het dagelijks bestuur. Wanneer je als voorzitter ergens een verhaal
moet houden zoals bijvoorbeeld voor de algemene vergadering en je
praat daarover in het dagelijks bestuur en je zegt zou iemand eens
een bijdrage kunnen leveren, kan ik er op rekenen dat binnen drie
dagen een velletje of vier van Ton thuis ligt met het idee wel als
je het nou eens zo en zo doet. Kijk dat geeft steun, dat geeft
een geweldige vergroting van het gewicht ook van het dagelijks
bestuur naar de partij toe waar het gaat om zeer inhoudelijke zaken.
Ton heeft zich aanvankelijk bezig gehouden met de vorming en scholing,
met de Haya van Somerenstichting. Hij heeft een belangrijke aanzet
gegeven voor datgene wat er nu is. En daarna hadden we als grote
opdracht in de partij onszelf gegeven de discussie te stimuleren en
we wisten dat de organisatie van de partijcommissies daarbij een heel
belangrijk instrument was. Ton heeft die partijcommissies in de afgelopen periode zeer zorgvuldig begeleidt en de koepelvoorzitters en
ook de gewone commissievoorzitters weten hoe fel, hoe nadrukkelijk
hij met de partijcommissies bezig was. Dames en heren Ton is in de
partij niet zo populair geworden. Hij heeft een aantal teleurstellingen
gehad wanneer hij een andere positie wilde gaan bekleden. Je wordt
op sommige plaatsen, op de meeste plaatsen inderdaad als bestuur ook
niet populair.
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Want je moet achter de schermen werken en als iemand lid van een
commissie wil worden dan moet je vaker nee zeggen dan ja. Hij is
altijd loyaal bereid geweest de moeilijke zaken op te knappen en
Ton is zo iemand die dan welliswaar niet xexkKXHHXHKKXstralend naar
buiten zich presenteert en daardoor een wit voetje haalt bij een
algemene vergadering of bij een afdeling- of een kamercentrale. Nee
Ton behoort tot degene die in de toekomst uitermate waardevol voor
ons kan zijn als het gaat over het dieper nadenken over zaken. Over
andere waarden, over de achtergrond van politiek en ook wel van de
organisatie. Daarom zeg ik nu dat u Ton Talhammer in de konende jaren
nog regelmatig zult tegenkomen als een echt moeilijk wordt. We
kunnen hem eenvoudig niet missen. Zeer bedankt voor je loyale opstelling in de afgelopen jaren. We hebben daar als partij erg veel aan
gehad.
Dames en heren vroeger heeft de afdeling den Haag eens een initiatief
gehad om een Thorbeckepenning uit te geven wanneer een lid van de
partij zich bijzonder verdienstelijk had gemaakt. In de afgelopen
jaren waren er nog wel leden in afdelingen die zich die Thorbecke

pennin~

herinnerden. En die belden dan naar het sekretariaat van zeg vroeger
was er zo'n Thorbecke penning weet je ook waar we die kunnen krijgen.
Oudere leden van de partij althans in die tijd die zullen zich dat
herinneren. En dan was het altijd het algemeen secretariaat die moest
verwijzen naar de afdeling den Haag omdat daar die Thorbecke penning
was. Die is nu op want in den Haag hebben ze de laatste uitgegeven.
En wij vonden dat een zo voortreffelijk initiatief en er is kennelijk
grote behoefte aan in de partij dat we hebben onlangs besloten om de
Thorbecke penning weer in ere te herstellen en nu als partij de
Thorbecke penning beschikbaar te stellen. Het is allemaal erg recent,
er is nog niet een beleid voor wie nu aanspraak kan maken op de Thorbecke
penning. Wanneer een afdeling of een kamercentrale iemand wel of niet
een Thorbecke penning kan uitreiken. Dat zal op korte termijn gebeuren.
We zullen de partij daar uitgebreid van in kennis stellen.

r~laar

ik

denk dat zeker is dat de regels zo zullen zijn dat in ieder geval deze
drie leden van het dagelijks bestuur daarvoor in aanmerking komen.
Dus ik zou hen graag de eerste pas gereed gekomen Thorbecke penningen
overhandigen.
Het woord is aan de heer Klein Molekamp.
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Voorzitter hartelijk dank voor de vriendelijke woorden die u net tot
mij gericht heeft. Ik moet zeggen het is best·met enig weemoed dat ik
hier sta en ook sneller dan ik zelf verwacht had. U heeft dat zelf al
genoemd het spanningsveld tussen de verschillende partijen die er zijn
en die het onmisbaar maken voor deze funktie dat je een behoorlijke
tijdsbeschikking overdag hebt voor de partij.Dat was bij mij niet het
geval en daarmee werd het spanningsveld tussen de hobby-aktiviteiten
van de VVD waarbij ik hobby langzamerhand wel tussen aanhalingstekens
zet gezien de vele werkzaamheden en het werk zakelijk. Ik heb dit
besluit moeten nemen met spijt, vooral omdat met deze twee jaar die ik
de funktie bekleed heb ik van de laatste drie kandidaten nog de langste
termijn heb staan. En ik denk dat de LPC alle recht had en alle recht
heeft op een stuk continuiteit. En ik zou vanaf hier toch nog wat
extra aandacht voor die landelijke propagandacommissie willen vragen.
Het is een ongelooflijk leuke klub waar ik erg veel plezier mee heb
samengewerkt en die gedurende de afgelopen periode met zo'n vier
verkiezingen met inzet alles heeft geregeld te zorgen dat de kamercentrales en de afdelingen in de propagandasfeer zouden funktioneren.
En de vriendschap die ik daar en in het dagelijks bestuur en bij
vele van de hier aanwezigen de afgelopen jaren heb mogen ondervinden
zal ik ongetwijfeld missen op de traditionele maandagavond. naar ik
ben ervan overtuigd dat ik u nog vaak zal tegenkomen op de algemene
ledenvergaderingen.
Het woord is aan de heer den Ouden.
Voorzitter, dames en heren heel vriendelijk dank voor de vriendelijke
woorden aan mij besteed bij het afscheid nemen van het dagelijks bestuur
U moet zich realiseren afscheid nemen doet een beetje pijn, maar op
de manier waarop wij vandaag afscheid nemen denk ik dat die pijn zeer
zeker is verzacht. Ik dank u allen voor de prima samenwerking die wij
de afgelopen tijd hebben gehad en met name de JOVD, de vrouwen in de VVD
de vereniging van staten- en raadsleden en de LSVN. Ik heb de afgelopen
jaren op een geweldig plezierige manier met hun samengewerkt en ik hoop
dat mijn opvolger dat precies zo zal doen. Ik zat op een vrouwenplaats.
Ik heb me daar niet aan gestoord en ik heb dan ook deze toch wel
fascinerende hondenbaan heel erg goed kunnen doen. Ik denk ook dat ik
dank moet brengen aan de gemeenteraad van mijn gemeente en het college
van B & w dat zij toestonden dat ik in mijn vrije tijd nog burgemeester
was.
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Ik denk dan ook dat wat Jan Hendrik zojuist heeft gezegd waar is
en dat we zeer zeker in de toekomst niet zullen ontkomen aan professionele bestuurders. Als ik in mijn dank ook voorzitter nog mag betrekken
de prima samenwerking met Willem van den Berg en Tineke Tangel en
daarmee heb ik dan het hele algemeen secretariaat genoemd, want als
dat er niet was dan was je als lid van het dagelijks bestuur nergens.
Voorzitter tot slot ik ben zeer vereerd dat ik van u de Thorbecke
penning heb gekregen en ik denk dan ook dat Thorbecke met mij en ik
vertaal hem een beetje vrij gezegd zou hebben en daarmee sluit ik af
het is voor de partij nog veel meer te doen dan voorheen.
Het woord is aan de heer Talhammer.
Ja Jan Kamminga mede ex DBleden van mij dan gezien uit, jullie natuurlijk echt en ik ex, dames en heren ik denk dat het een geweldig groot
plezier is om in het dagelijks bestuur te zitten en als je dat een
zekere periode doet dan begint het aanvankelijke enthousiasme van goh
dat heb je dan toch maar bereikt geleidelijk aan wel ietwat af te
vlakken. Een aantal zaken blijken bij herhaling steeds weer voor te
komen. Maar andere dingen veranderen ook. En een van de punten die
mij zo geweldig frappeert voordat ik in dat dagelijks bestuur zat
had ik ook nog een aantal jaren hoofdbestuurslidmaatschap achter
de rug. Toen ik in die tijd dan weleens een algemene vergadering bezocht
dat deden de hoofdbestuursleden toen ook al toen was het zo dat ik me
echt kan herinneren dat er op zo'n eind van een zaterdag een man en
vrouw maar dat laatste ook heel weinig toen 40, 50 mensen daar zaten
te vergaderen. Die waren daar aan het uitmaken wat die partij wilde.
Als ik nu zie en niet alleen nu maar natuurlijk de laatste jaren dan
is er toch een geweldige verandering gekomen. We zijn Ed Nijpels
heeft het ook al gezegd een echte politieke stroming van grote omvang
geworden. En ik geloof dat het als lid van het dagelijks bestuur kunnen
meewerken aan voorwaarden scheppende aan het organisatorische omdat
in het politieke vlak waar te maken dat dat de drijfveer is die mij
ertoe gebracht heeft met dan toch uiteindelijk ook tot de dag van
vandaag toe veel plezier aan dat DB lidmaatschap te werken. Dan tot
slot de volgende opmerking van mijn kant. Ik geloof dat het zo is
dat juist in een partij als de onze waar de scheiding tussen de politieke verantwoordelijkheid en de organisatorische verantwoordelijkheid
toch vrij groot is. Het zodanig is dat partijbesturen het zo nu en dan
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weleens wat moeilijk hebben. En dat geldt helemaal niet alleen
voor het dagelijks bestuur. Ook voor de afdeling, voor kamercentralebestuur. Het is toch vaak zo dat de dienstverlening die men biedt
het voor elkaar krijgen dat er stemmers voor de VVD zijn. Het er
voor zorgen dat alle kritiek die op de frakties is dan toch maar
weer afgewimpeld wordt respectievelijk geprobeerd wordt die te
beantwoorden zonder dat je als partijbestuur de daadwerkelijk kunt
heinvloeden wat die vertegenwoordigers van jou vertellen. Ja dat
dat soms wel wat frustrerend is en dat zal DB in de afgelopen
periode en ongetwijfeld in de toekomst zo nu en dan ook weer aan den
lijve ervaren. Het blijft geweldig fijn om voor deze partij bezig
te kunnen zijn. Ik denk dat de opvolgers van ons die ervaring ook weer
zullen he-bben. Ze zullen dat met name kunnen doen als u allen dat
DB ook als het echt moeilijk wordt steunt en tot slot alleen ook vanuit
mijn kant dank voor de samenwerking met u allen. Ik hoop dat mijn
aktiviteiten binnen het partijkader in zijn totaliteit niet hiermee
zullen ophouden. Ik heb daar ook alle vertrouwen in en ik hoop dan
ook velen van U nog weer in VVDkader te ontmoeten.
Dank u wel. Dan Z1Jn we bij de benoeming van vier leden van het
dagelijks bestuur. Daarvan gaan er twee bij hamerslag en zijn er
voor de overige twee drie kandidaten. Twee bij hamerslag die van
de voorzitter en die van de heer Verwaaijen uit Wateringen en ik
zou de heer Verwaaijen willen uitnodigen hier achter de tafel
te komen. In mijn afscheidswoorden aan de heer Klein Molekamp was
ik wat voorzichtig om niet al teveel de moeilijke taak die hij heeft
gehad voor het voetlicht te brengen, hoewel ik van de andere kant ook
weet dat je precies op de hoogte bent van de problemen die op je
weg zult vinden. Wij hebben veel vertrouwen in de samenwerking omdat
zeker was dat Ben Verwaaijen gekozen zou worden, benoemd zou worden
heeft hij al een paar maandjes meegedraaid. En dat geeft alle
vertrouwen voor de toekomst. Dan zijn we bij de benoeming van twee
secretarissen voor de organisatie. Ik zou de heren Ginjaar, Hilarides en
Prins willen vragen de zaal te verlaten. Dan kunnen wij met elkaar
van gedachte wisselen over de kandidatuur van de drie. Het is u
bekend dat het hoofdbestuur de heren Ginjaar en Hilarides heeft
kandidaat gesteld en dat de ledenvergadering van de afdeling Capelle
a.d. IJssel dat heeft gedaan voor de heer Prins. Is er iemand die
over de kandidatuur van een van de drie het woord wil voeren.
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Mevrouw Troost Capelle ad IJssel. Ik vind in het blad dat het een vrij
droge opsomming toch van de gegevens van de kandidaat. Het is toch
zo dat de leden en dat geldt ook voor de heer Prins al jaren meelopen
in de partij, vaak wel de vergaderingen bezoeken, maar dat er toch
geen echte bekendheid genieten. Dus ik zou het toch prettig vinden
om wat toe te lichten op de achtergronden van de heer Prins.
Ik vind voor de taken en ik weet dat de heer Prins vooral de taken
van de heer den Ouden een bijzondere goede taak zou vinden dat een
goede contactuele eigenschappen, zijn omgaan met mensen, het kunnen
organiseren van groot belang. De heer Prins heeft binnen de afdeling
Capelle a.d. IJssel maar ook andere plaatsen duidelijk bewezen dat
hij die eigenschappen bezit en ik denk dat je op zich met de taak
zoals de heer den Ouden bijvoorbeeld heeft, maar ook de andere taken
het contact houden met andere organisaties organisaties vrouwen in de
VVD, jongerencontact dat hij daar zeer goed in zou kunnen funktioneren.
Dan heb ik een andere opmerking. Als ik kijk naar de samenstelling van
het bestuur bestaat die uit vertegenwoordigers van mensen van grote
steden, kleinere gemeente en u weet Capelle a.d. IJssel is een groeikern
Nou ga ik niet het regionalisme invoeren dat is niet de bedoeling van

ons, maar groeikernen in Nederland hebben ook een bijzondere problematiel

Ik denk dat het best goed zou zijn als een vertegenwoordiger uit de groe.
kern ook in een hoofdbestuur van de VVD zit. Dat is een bijkomstig
argument voor ons omdat wij vinden dat dit probleem qua samenstelling
van bevolking ook bij landelijke politiek erg belangrijk is. Voorts
wil ik toch opmerken dat de heer Prins qua organisator in de gemeente

maar ook daarbuiten zeer veel heeft gedaan. Hij kan de zaken goed afrond·
en, hij kan de zaken zeer snel regelen, hij weet de mensen te motiveren
en dat vind ik voor een hoofdbestuurslid ook erg belangrijk. Ik wil
het daarbij laten.
Dank u wel. Ik denk dat ik aan de kandidatuur van de heren Ginjaar
en Hilarides weinig heb toe te voegen. Wij hebben ernaar gestreefd,
als hoofdbestuur kandidaten te vinden die een brede ervaring hebben in
de politiek en in de partij en het hoofdbestuur was blij dat zij
beiden bereid waren een kandidatuur te aanvaarden. Wel dan kunnen we
overgaan tot de stemming. U hebt daarvoor. Neem me niet kwalijk.
Mijnheer Kerremans.
Mag ik een procedurezaak aan de orde stellen. Ik denk dat u deze
vergadering bij de neus gehad hebt.
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Wij hebben gezien hoe u min of meer uitvoerig de aftredende dagelijks
bestuursleden hebt bedankt en hun kwaliteiten· in het zonlicht hebt ge::-_
steld. We hebben zelfs gezien dat de vergadering de gelegenheid kreeg
een volledig verdiend applaus aan mijnheer Verwaaijen te zenden, maar
u heeft met nauwelijks zichtbaar, niet hoorbaar hamertikje de voortgezette funktie, het fu~tioneren van de voorzitter voorbij laten gaan.
Ik meen dat er nu of straks gelegenheid moet zijn om ook te zeggen
dat deze vergadering bijzonder verheugd is dat u met uw kwaliteiten
en verdiensten voor deze partij nog weer een termijn voortgaat.
Ik dacht dat ik het zo handig had gedaan. Wel dan gaan we nu stemmen
over de ja gaat uw gang.
Ik had niet voldoende aan de toelichting van de mevrouw uit Capelle.
Ook niet aan hetgaan wat in de beschrijving stond van de heer Prins.
Ik zou aan u willen vragen of de heer Prins zich hier zou kunnen
voorstellen. Of hij een korte beschrijving van zichzelf zou willen
geven. Dan weten we wie hij is.
Ja ik heb er helemaal geen bezwaar tegen, maar dan moeten we hem even
opscharrelen.
Kunnen de twee andere kandidaten dan ook komen.
Ja u hebt daar volledig recht op natuurlijk als u dat graag wil.
Mijnheer Prins de algemene vergadering heeft behoefte u beter te
leren kennen en ik denk dat dat het beste kan door u te vragen iets
over u zelf te zeggen.
Het woord is aan de heer Prins.
Dank u zeer voorzitter darnes en heren. Ik had er eigenlijk een heel
klein beetje op gerekend dat die vraag zou komen, want zo bekend ben
ik nou ook niet alom in den lande, misschien komt dat nog eens zover.
Als mij nu wordt gevraagd om mijzelf te presenteren als gevolg van die
kandidaatstelling dan kan ik u iets vertellen over mijn privéleven
over mijn maatschappelijk leven, over mijn politiek leven. Toch vraag
ik mij af of dat wel zo zinvol is. Althans of u er iets aan heeft
om straks uw sterngedrag te bepalen. Wat heeft u er in feite aan om
te weten of ik gehuwd ben of niet, of ik kinderen heb of niet.
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Wat heeft u er aan om te weten dat ik ouderling ben en een staffunktie
vervul bij een sociale dienst. Wat heeft u er .aan om te weten welke
politieke aktiviteiten ik verricht heb en dat ik thans afdelingsvoorzitter ben. U mag verwachten dat ik mij en met mij in feite iedereen
die zich waar dan ook moet presenteren binnen overigens wel realistische grenzen zo goed en zo aardig mogelijk zal voordoen en mij zo
goed mogelijk zal verkopen. En alleen daarop baseert u dan een oordeel.
Maar de althans in mijn ogen belangrijkste beoordelingskriteria die
mist u. Wat is iemands inzet. Hoe kan hij of zij met andere mensen
omgaan. Hoe kan hij of zij met andere mensen samenwerken. Is hij of
zij een pure individualist of kan hij in teamverband werken. Is
zijn motivatie voor een bepaalde funktie in de partij grotendeels
gericht op eigen belang of is deze gericht op het belang van de partij.
Mijnheer de voorzitter, dames en heren u kent die antwoorden niet.
Ik kan ze u wel geven en ik zal daar uiteraard de meest gunstige antwoorden op geven. De realiteit echter ligt in de schoot der toekomst
vervcrgen en met uw stem trekt u een wissel op een onzekere toekomst.
Ik wil u evenwe± mijnheer de voorzitter dames en heren vanaf deze
plaats de verzekering geven dat ik mij op welke post dan ook zij
het dat ik nav het in geding zijnde kandidaatstelling alleen beschikbaar ben voor mag ik het zo noemen de vacature den Ouden. Volledig
zal inzetten om samen met andere ten behoeve van u van die duizenden
andere leden en met nog groter aantal sympathisanten en stemmers
de VVD en haar beginselen naar nog grotere hoogte te stuwen want
eens zal de VVD de grootste partij in Nederland zijn. Ik dank u
zeer.
Dank u wel. Mijnheer Hilarides. Of u kort even iets van uzelf wilt
zeggen zodat de partij nog beter leert kennen.
Voorzitter dames en heren een aantal uwer zullen mij ongetwijfeld
kennen uit het verleden. Ik heb een aantal jaren, een groot aantal
jaren mijn aktiviteitengehad in de partij. Ik ben 41 jaar. Ik heb
economie gestudeerd en ik heb in de periode 197- tot 1981 ben
ik lid geweest van het college van gedeputeerde staten van Friesland.
In die periode ben ik dus ook lid geweest van de vereniging van
staten- en raadsleden, van het bestuur. Ik heb een aantal jaren aktief
meegelopen in de partij. De laatste jaren wat minder, maar ik heb
in 1981 een andere funktie aanvaard namelijk een direktiefunktie in
een financiele instelling in·de provincie Friesland.
---

-·----
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Maar ik ben graag bereid thans mij wederom in te zetten voor de
partij en daarom heb ik dus graag ja gezegd op een vraag van de
zijde van het hoofdbestuur om mij in te zetten voor de partij en
daarom sta ik dus vandaag kandidaat. Graag is het oordeel aan U.
Dank u wel.
Dan de onbekende heer Ginjaar die ook wel iets van zichzelf zal
zeggen.
Mijnheer de voorzitter dames en heren onbekendheid brengt met zich
mee dat ik of heel lang of heel kort moet praten. Ik kies voor
het laatste. Aktief geweest in de VVD een beetje in de afdeling
Rijswijk. Wat in commissies. Ook nog een aantal jaren geprobeerd
minister te spelen. Thans lid van de eerste kamer, voorzitter van
het college van bestuur van de rijksuniversiteit Utrecht. Het
oordeel is aan U.
Wel aan uw verzoek is voldaan. Ik denk dat we thans over kunnen
gaan tot de stemming. U hebt uigereikt gekregen een stemformulier
ik verzoek u daarop twee van de dire kandidaten aan te kruisen.
En de medewerkers van het secretariaat komen langs om de stembriefjes
te halen. De vergadering is voor zeer korte tijd geschorst, Want
terwijl er geteld wordt gaan we door met de agenda. Ik denk dat ik
dat wel meteen kan. Ik heropen de vergadering als u rustig uw briefjes
in de manden gooit. Wij nemen afscheid van een aantal hoofdbestuursleden. De kamercentrale den Bosch moest de heer Schuller benomen als
opvolger van de heer Kole omdat hij 2 keer drie jaar in het hoofdbestuur
zitting heeft gehad. Het komt helaas te weinig voor dat hoofdbestuursleden de volledige periode volmaken. Dat heeft de heer Kole wel gedaan.
En niet alleen is hij gewoon lid geweest van het hoofdbestuur, hij heeft
blijk gegeven van een zeer grote betrokkenheid. Hij is helaas vandaag
niet aanwezig maar ik denk dat een applaus hier aan hem kan worden
overgebracht, want hij heeft grote inzet gehad voor de partij.
De kamercentrale Zeeland is erin geslaagd in twee jaar, twee hoofdbestuursleden te verslijten. De heer te Veldhuis is gekomen en gegaan,
maar dat was niet zo gek omdat hij lid van de tweede kamer werd. En de
heer Tijdens is gekomen en gegaan en dat was ook niet vreemd omdat hij
voor~itter

van de kamercentrale werd. Dus er is aan Zeeland niets te
verwijten. De heer Vos in onlangs opvolger geworden.
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En de heer Vos is van harte welkom.
De heer Ruben is gegaan als hoofdbestuurslid voor de kamercentrale
Groningen en de heer Wigolbdus is zijn opvolger geworden. De heer
erombag heeft na een lange tijd lid te zijn geweest van het hoofdbestuur afscheid genomen en voor hem is gekomen de heer Sche±lekens.
De organisatie vrouwen in de VVD heeft mevrouw van Wijngaarden
afscheid genomen. Ook zij heeft lange tijd in het hoofdbestuur
gefunktioneerd. We hebben erg plezierig met haar en door haar met
de organisatie vrouwen samengewerkt. Ze is vandaag ook niet aanwezig
maar een bijzonder applaus mijnheer de Beer inderdaad is op zijn
plaats. Mevrouw van Namen heeft haar opgevolgd. Wel en dan kan ik
vanzelfsprekend ook nog zeggen dat de heer Wiegel is gegaan en dat
de heer Nijpels gekomen is, maar dat was u allemaal al opgevallen.
Ik dank de afgetreden hoofdbestuursleden voor hun inzet en ik wens
de nieuwkomers veel succes toe.
Dan zijn we toe aan het agendapunt 22 dat is de bespreking van het
beleid van de kamerfrakties en van de VVDleden in het europese parlement
U moet even vragen of iedereen gestemd heeft. Heeft u allemaal uw
papiertje kunnen inleveren. Het is de bedoeling als overgang naar een
nog andere situatie het beleid op een wat andere manier aante pakken.
Vanzelfsprekend hebt u allemaal de gelegenheid alle vragen te richten
die u wilt richten, maar ik hoop dat u ·de hoofdlijnen van de politiek
in de gaten houdt en zich niet al te
Om dat te

bevordE~ren

z~er

op het detailvlak begeeft.

heeft, heb .lin de tweede kamerfraktie een aantal

onderwerpen wat nader uitgewerkt. De tekst daarvan is te verkrijgen
bij de ingang van de Flint. Als u dat nog niet hebt gehad kunt u ze
straks in de lunchpauze krijgen. De heer Nijpels zal echter ook een
toelichting geven op twee van de drie onderwerpen en direkt na de
lunchpauze zal de heer Zoutendijk dat doen tav een onderwerp. Het
woord is nu voordat we aan de lunchpauze beginnen aan de heer Nijpels.
Voorzitter ik denk dat het goed is dat ik het eerste onderwerp dat
ik dat wat uitgebreider toelicht. Daar gaat het over het mediabeleid.
En dat ik de stellingen zoals de fraktie die heeft ontworpen tav de
arbeidstijdverkorting die spreken voor zich ik zal daar maar volstaan
met een summiere aanduideling van de belangrijke punten die daarin
voor onze fraktie liggen verscholen. Eerst iets over het mediabeleid.
We hebben daar een paar summiere stellingen voor gekregen. Ik denk
dat het goed is dat ik daarom wat meer zeg over dat mediabeleid.
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En ook iets zeg over de politieke discussie die daar ongetwijfeld
het komende jaar over zal gaan komen. In de eerste plaats heeft u
kunnen constateren dat de concept medianota van de minister van
WVC dat die is uitgelekt en dat die eigenlijk vrijwel integraal
in de pers is verschenen. In de politiek is het uitlekken van
stukken buitengewoon vervelend en ik denk dat het in dit opzicht
goed is dat dit stuk naar buiten is gekomen. Het geeft in ieder
geval aan de partij en ook aan andere partijen een mogelijkheid
om in het eigen verband daarvoer te discussieren. Ik kan u verder
aankondigen dat de VVDfraktie nauw in samenwerking met de mediacommissie
van de VVD begin mei met een eigen medianota zal uitkomen.
Die medianota zal worden voorbereid door twee leden van de fraktie de
heren Kea en Hermans. En die nieuwe medianota die de VVDuitbrengt is
op de eerste plaats bedoeld als een leidraad voor de discussie die
er in de kamer op dit terrein zullen gaan krijgen. Tweede doel van
de medianota van de VVD is daar een richtlijn, een leidraad van te
maken voor het beleid dat de frakties de komende jaren op dit punt
denken te gaan voeren. In het kort denk ik dat het goed is als ik
u een paar punten noem die van belang zijn bij de discussie over het
mediabeleid op dit moment in ons land en met name dat ik u iets zeg
over de VVDuitganspunten. In de eerste plaats denk ik dat het goed
is dat we ons als liberalen iedere keer weer realiseren dat als we
praten over een mediabeleid dat dan voor ons de vrijheid van meningsuiting en het recht van andere om van meningen kennis te nemen voorop
staat. En dat dat recht zich natuurlijk niet beperkt als dat recht niet
ophoudt bij de landsgrenzen. Iedere buitenlander kan kennis nemen van
nederlandse dag- en weekbladen . En ook iedere buitenlandse krant,
ieder buitenlands tijdschrift en ieder buitenlands radiostation is in ons
land te beluisteren. Vroeger was het zo dat de overheid een belangrijke
invloed had op het hele mediabeleid omdat er sprake was van een schaarste
in de ether. Er was sprake van een ruimtegebrek in de ether. Dat was eigenlijk ook de enige reden dat de overheid zo'n belangrijke stem in het
kapittel moest hebben. Op dit moment kunnen we constateren dat de technische ontwikkelingen zover gaan dat er geen sprake meer is van een
gebrek aan ruimte in de ether dat de nieuwe technologische mogelijkheden in feite in vrijwel onbeperkte mogelijkheid geven om iedereen
die daar gebruik van wil maken om daar inderdaad ook gebruik van te
maken. En dat houdt dus in dat de voorwaarde en de eisen die de
overheid vroeger moest stellen vanwege dat ruimtegebrek dat die eisen
en voorwaarden voor wat ons b~treft voor een groot gedeelte zullen
moeten verdwijnen.
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De grote bekabeling van ons land, ook het feit dat we op korte termijn
geconfronteerd gaan worden met tal van satelieten die ook voor
Nederland mogelijkheden bieden en die ook in Nederland te ontvangen
zijn geeft in ieder geval aan dat de technologische grenzen dat die
de laatste jaren nogal snel zijn overschreden en dat die nieuwe mogelijk·
heden bieden. Vandaar en dat zal ook centraal staan in de medianota
die de fraktie van plan is uit te gaan brengen dat we eigenlijk vinden
dat het onderscheid tussen het radiobestel zoals het op dit moment
leeft en het televisiebestel dat het onderscheid oneigenlijk is
geworden en dat er op dit moment geen sprake meer is van die
beperkte ruimte daar waar we praten over het televisiebestel.
Dat is onze opvatting. Ik denk dat het goed is dat we ons realiseren
dat we in die opvatting nou niet direkt worden gesterkt door de
opvattingen die andere partijen daarover hebben en dat er nog steeds
een sterke neiging ontstaat ook in de conceptnota van de minister van
WVC die naar buiten is gekomenam toch het huidigebestel zoveel mogelijk
te beschermen en vooral om te voorkomen dat de nieuwe technologische
mogelijkheden in dat omroepbestel, in dat hele mediabestel eigenlijk
door kunnen werken. Ik voeg daar overigens aan toe dat ook voor de
VVD het huidige omroepbestel een aantal aspecten bevat die het waard
maken om het een sterke positie te geven. Maar we denken ook dat het
verkeerd is om die aspecten in die zin te beschermen door andere
mensen mogelijkheden te onthouden. He t is mogelijk en het moet
politiek mogelijk zijn om de waarde die ook wij onderschrijven en
die voor een gedeelte ook ten grondslag liggen aan het huidige omroep
bestel om die waarde overeind te houden zonder dat je daarmee het
hele omroepbéstel eigenlijk in een reservaat plaatsen zoals de minister
van WVC dat ook zelf heeft

opgemerkt. Voor wat dat betreft moet ik

u zeggen dat de VVDfraktie het teleurstellend heeft gevonden dat
het eigenlijk de hele kern van de medianota zoals die hier naar buiten
is gekomen dat die bestaat uit allerlei ge- en verboden en dat
we in feite de kans missen als deze nota werkelijkheid zou worden
om het mediabestel zich te laten aanpassen in de wensen van de nederlandse burgers. Dat tegen de achtergrond dat er geen sprake meer
is van schaarste, dat er dus ook geen sprake, geen reden meer is om
die overheid zo belangrijk te vinden zo'n vinger in de pap te geven
daar waar het gaat om het verdelen van allerlei mogelijke technische
zaken binnen dat omroepbestel. De kabel en die satelieten die zullen
veel nieuwe mogelijkheden kunnen schaffen met name om aan de informatieverschaffing voor de burger een nieuwe dimensie te geven.
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Wat bedoelen we daarmee. We bedoelen daarmee

dat de tijd dat TV

of radio of alle technische mogelijkheden alleen maar werden gezien
om de vrije tijd van mensen op te vullen om een zeker amusementswaarde te verschaffen dat dat een te conservatieve benadering is.
Dat juist nieuwe technische mogelijkheden moeten worden aangegrepen
om ook gebruik te maken van die communicatiemogelijkheden die een
technische situatie op dit moment met zich mee brengt. Wat dat
betreft nog een paar opmerkingen over die informatieverschaffing.
De technische situatie is zo dat er de komende jaren een groot
en pluriform aanbod zal komen. En ik denk dat het goed is dat
de overheid zich tav het groter en pluriform aanbod zich alleen
maar beperkt tot het aanbrengen van een verordening in de overvloed.
Dus het niet aanbrengen van ordening in de schaarste, want van
schaarste zal de komende jaren geen sprake meer zijn. Er wordt
heel dikwijls beweerd dat aan ons omroepbeleid ook met name een
cultuurpolitiek motief van grondlsag ligt. Dat is natuurlijk in
bepaalde mate zo geweest. Ik denk dat ook de nieuwe technische
ontwikkelingen duidelijk maken dat waar de burger zoveel mogelijk
een eigen keuze moet kunnen maken dat dat cultuurpolitieke motief
dat dat niet tot een soort instrument moet verworden wat in feite
leidt tot een verstarring en beknotting van het recht wat de burgers
hebben op vrijheid van expressie en met name op vrijheid van informatievergaring en op doorgeven van diezelfde informatie. Wat dat
betreft geloof ik dat het goed is om nog een opmerking te maken over
de brief die de omroeporganisaties AVRO, TROS en Veronica deze week aan

c

de minister van WVC hebben gemaakt. Wat zeggen die omroeporganisaties.
Ik denk dat er voor de VVD geen enkele reden is om zich niet aan te
sluiten bij het standpunt zoals AVRO, TROS en Veronica dat naar voren
hebben gebracht. Die hebben gezegd dat het criterium dat op dit
moment wordt gehanteerd en waarin staat dat een omroep een bepaalde
maatschappelijke culturele of godsdienstige stroming zal moeten vertegen·
woordigen dat dat criterium er in feite toe zou leiden dat die drie
organisaties in de toekomst zouden moeten verdwijnen. Dat er voor
AVRO, TROS, Veronica geen ruimte meer zou zijn in ons omroepbestel.
Ik denk dames en heren dat dat voor de VVD onaanvaardbaar is omdat
dames en heren het niet gaat om een vraag of een burger die in ons
land kijkt naar de televisie of die luistert naar de radio of zo'n
burger lid is van een culturele, politieke of geestelijke stroming
omdat het in feite gaat bij het omroepbeleid om de vraag hoeveel
burgers naar een bepaald medium willen kijken. En vandaar dat ik ook
aankondig dat in de medianota zoals de heren Kea en Hermans die zullen

Band

9

Blad 186
gaan produceren in ieder geval het getalscriterium een belangrijke
rol zal spelen omdat alleen dat getalscriterium de mogelijkheid
geeft tot een objectieve en tot een eerlijke afweging van de
ruimte die er op dit moment binnen dat huidige nederlandse
omroepbestel bestaat. Ik zou wat dat betreft nog een opmerking en
dat heeft betrekking op die maatschappelijke, culturele en die
godsdienstige stromingen. Het is op zich wel begrijpelijk dat
we in het verleden hebben gekeken naar dit soort criteria, maar
ik leg dan bijvoorbeeld ook wel de vraag voor aan uw congres
wat er in de visie zoals die nu in de medianota naar voren komt er
eigenlijk terecht komt van al die mensen die zich nou eenmaal niet
tot een bepaalde culturele geestelijke of godsdienstige stroming wenst
te bekeren. Die mensen dus zoals we die in de VVD gelukkig in
ruime mate aantreffen die

8

gewoon afhankelijk willen denken.

Ook die mensen hebben het recht om via bepaalde media kennis te
kunnen nemen van informatie die wat hun betreft zo onafh ankelijk
mogelijk moet zijn. Wat dat betreft denk ik dat het met name voor
die onafhankelijke omroepen die zich niet hebben gebonden of aan
een politieke partij of aan een geestelijke, maatschappelijke,
culturele stroming dat ook die omroeporganisaties in de gelegenheid
moeten worden gesteld zo te blijven funktioneren zoals we nu doen
en de getallen dames en heren die wijzen uit dat een groot gedeelte
van het nederlandse volk uitstekend tevreden is over die omroepen.
Ik geef u nog een paar voorbeelden om de discussie wat concreter
te maken over onderdelen zoals die naar voren komen in de concept
nota van de heer Brinkman. En ik zou nog eens willen benadrukken
omdat anders maandag weer de indruk zou kunnen ontstaan dat de VVD
zich wil afzetten tegen CDA dat we daar natuurlijk niet mee bezig zijn
maar dat we een verschil moeten maken tussen het bepalen van een
eigen standpunt wat wij als VVD doen en tussen wellicht zich opdoende
meningsverschillen tussen CDA en VVD. Het standpunt dat wij de komende
weken gaan innemen heeft niets dan ook niets te maken met een ons
afzetten tegen een minister of tegen een coalitiepartner, het heeft
alleen maar te maken met de visie die wij hebben op het mediabeleid.
Het heeft te maken met de fundamentele manier waarop wij aankijken
tegen de vrijheid van informatie die voor de burger mogelijk moet
zijn. En wat dat betreft denk ik ook ook al zal het af en toe kunnen
leiden tot wellicht politieke problemen we toch vast moeten houden aan
die koers die de VVD al sinds dat Haya van Someren het mediableid deed
voor de fraktie heeft ingeslàgen.

Band

9

Blad 187
Ik geef u een paar voorbeelden waarmee ik wil aantonen dat de medianota
zoals die nu in concept op tafel ligt toch niet die elementen bevat
die wij er graag in zouden hebben willen zien liggen. De eerste
plaats is dat experimenten bijvoorbeeld met de nieuwe toepassingsmogelijkheden van kabelnetten. Ik betreur het eigenlijk dat die
medianota dat die niet de mogelijkheid geeft aan de kabelexploitanten dat kunnen particulieren zijn dat is in het overgrote gedeelte
van de gevallen gaat dat om gemeente dat die niet eigenlijk royaal
de mogelijkheid krijgen om met die kabelnetten te experimenteren.
Experimenten die mogelijk worden gemaakt op deze nota die zijn
zeer beperkt en onder streng overheidstoezicht. En ik vraag me
werkelijk af wat de reden is en wat het belang is van de overheid
om dit soort experimenten zo te willen beknotten. Tweede voorbeeld
geldt de koppeling van de kabelnetten die zal volgens de medianota
zoals die nu luidt niet worden toegestaan. Dat houdt dus in dat
gemeenteraden of bedrijven die onderling zouden willen besluiten
die kabelnetten te koppelen dus aan elkaar die informatie zouden
willen verschaffen dat die bedrijven of die gemeentelijke organisatie
daarvoor niet de gelegenheid zouden krijgen. En ook daarvoor heb ik
helaas geen argument aangevoerd. Vierde plaats is het zo dat de
omroepen en ik heb het nu over de waarde van het omroepbestel heb
ik al iets gezegd dat die omroepen alleen maar straks van abonneeteve
dat is dus een tv waar u zelf uw keuze kunt bepalen door draaien van
een schijf of welke andere technische mogelijkheid dan ook dat die
omroepen alleen maar programma's op die abonneeteve zullen mogen
presenteren die vantevoren al een keer zijn uitgezonden. Een merkwaardige bepaling ook weer een voorbeeld van een b~aalde manier van
denken die ons als liberalen niet aanspreekt. Ander voorbeeld in tal
van zaken krijgt de NOS een dikke vinger in de pap. U weet het
in ons verkiezingsprogramma hebben we een keuze gedaan voor de positie
van de NOS. Ook in het regeerakkoord zijn daar gezamenlijk met het
CDA afspraken over gemaakt. Wat dat betreft zou ik dus moeten vaststeller
dat in feite de medianota op dit punt in strijd is met dat was CDA
en VVD overigens ook een zeer goede overeenstemming op dit punt met
elkaar hebben afgesproken over de positie van de NOS. Een ander voorbeeld, binnenlandse programma's die worden als ze straks worden uitgezonden op tv of via de kabel vrijgesteld van auteursrecht en de buitenlandse programma's worden wat dat betreft niet vrijgesteld. Kortom
ook weer een oneigenlijk onderscheid tussen buitenlandse en binnenlandse programma's ook alleen weer een methode om kunstmatig het
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bestel dat zichzelf aan het overleven is dat zichzelf wellicht al
overleefd heeft om zo'n bestel in stand te houden. En dan het laatste
voorbeeld dat ik zou willen geven de eigenheid van de programma's die
staat op centraal in de concept medianota. Ik vind dat een buitengewoon
vreemde eis als u zich realiseert dat 80% van alles wat in Nederland
op de tv te zien krijgen dat dat bestaat uit buitenlandse programma's
dan wordt het natuurlijk eigenlijk een lachertje als je dan in de
medianota praat over de eigenheid van programma's. Wij hebben ons als
VVD niets tegen buitenlandse programma's. We vinden dat een zaak
van een kijker en een zaak van omroepen, maar je moet natuurlijk niet
je kop in het zand steken en met dit soort eisen komen terwijl je
weet dat er in de praktijk in feite een heel andere sitautie bestaat,
want dat zou inhouden dat je de huidige praktijk weer via allerlei
regels de heer Zoutendijk zal daar meer over gaan zeggen via allerlei
regels probeert te beperken en daar zijn we nou juist als VVD tegen.
Voorzitter een slotopmerking maar wel een belangrijke opmerking en
daarom heb ik hem ook tot het eind bewaard over de positie van de pers
in de concept nota. Wij vinden dat de positie van pers en uitgeverij
in zeer grote mate wordt ondergewaardeerd. We hebben een fundamenteel
bezwaar tegen de nota daar waar die positie van pers en uitgeverij
in het concept wordt miskend vooral omdat de pers wordt geweerd daar
waar sprake is van nieuwe technologische mogelijkheden. Als je als
politieke partij of als je als regering juist grote waarde hecht aan
de pluriformiteit van de pers en als je ervan overtuigd bent dat de
wijze waarop de pers op dit moment in ons land haar taak uitoefent
tav pluriformiteit juist dan zul je de moed moeten hebben om die
pers ook volop deel te laten nemen aan alle nieuwe mogelijkheden die
er bestaan. Voor wat dat betreft twee grote bezwaren. In de eerste plaat:
dus dat in feite de nota de bijdrage van de pers op dit moment ontkent
aan de pluriformiteit. Tweede plaats het economische belang van de
pers ik geef u daarover twee cijfertjes. Als je de omzetverhouding
ziet van de pers dus zonder de uitgeverijen erbij in de ene plaats
en daar tegenover de omroep dan is dat een verhouding, een omzetverhouding van vier staat tot een. Als je die verhouding bekijkt
tav het personeel, de mensen dus die werkzaam zijn in de perssector
en bij de omroepen dan is dat een verhouding van vijf staat tot een.
En dan geeft ook het economisch belang aan

dat in de medianota zoals

het kabinet die over een tijdje zal vaststellen er meer aandacht
gegeven zal worden aan de pers. En de pers met name ook zal moeten
beschikken over meer mogelijkheden.
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Samenvattend voorzitter, de nota geeft geen antwoord op de uitdaging
van de media. Het is aan ons als VVD de taak ?m te zorgen dat in onze
eigen medianota die uitdaging wel zal worden beantwoord.
Dank u wel.
Ik denk voorzitter dat het goed dat de stellingen die we op papier
hebben gezet over de arbeidstijdverkorting dat die zo voor zich
spreken dat we tav die stellingen over de stellingen zouden discussieren
Dat is prima. Dan heb ik de uitslag van de stemming van de verkiezing
van twee leden van het dagelijks bestuur, er zijn 2513 stemmen uitgebracht waarvan geen blanco, 15 ongeldig. Er zijn op de heer Prins
248 stemmen uitgebracht, op de heer Ginjaar 1053 en op de heer Hilarides
1197 zodat de heren Hilarides en Ginjaar in het dagelijks bestuur
zijn gekozen.
Mag ik hen uitnodigen.
Dan schors ik nu de vergadering tottwee uur. Direkt na de lunchpauze zal
de heer Zoutendijk spreken en daarna de heer Berkhouwer.
De vergadering is geschorst tot twee uur.
Dames en heren er is al erg veel propagandamateriaal gekocht maar de
medewerkers van het secreatriaat willen graag snel opruimen. Als
u nog iets wilt kopen wilt u dat dan nu binnen tien minuten doen.
De vergadering is heropend. Het woord is aan de heer Zoutendijk.
Voorzitter dames en heren. Voorzitter heeft gisterenavond mbt de
eerste kamerfraktie het woord eigenwijs gebruikt. En ik neem aan dat
u bedoelde te zeggen dat het eigenen van de eerste kamerfraktie is
dat zij wijs behoort te zijn. Of dat zo is dat is uiteraard aan u
vergadering ter beoordeling. De deregulering heeft gisterenavond
al een grote hoeveelheid aandacht gekregen. En ook de tweede kamerfraktie heeft daar een discussiestuk over opgesteld wat u allen
gekregen hebt. En omdat ik mijn eindtoespraak voor dit congres daaraan
wilde wijden leek het verstRdiger om dat op dit moment te doen.
Want als er iets is waardoor het funktiontioneren van onze samenleving
in gevaar dreigt te komen en op den duur de democratie zelf bedreigt
kan worden dan is het wel de grote hoeveelheid regels en regeltjes
slecht of in het geheel niet op elkaar afgestemd soms onvoldoende
doordacht en in een uitwerking soms leidende tot grote vertraging
bij de uitvoering van nieuwe veelbelovende initiatieven.
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Creativiteit en inventieviteit worden veelal gesmoord in de overheidsbureaucratie. Er dreigt een klimaat te ontstaan van economische en
sociale verstarring. Waarin het individu zich beklemd voelt en hem het
initiatief gaat ontbreken om iets nieuws te ondernemen. Er is al vaak
gewezen op de logheid van het overheidsapparaat. Op de departementale
verkokering. Op de praktische onmogelijkheid om tot effectieve beleidscoördinatie te komen. Op teveel, te omslachtige ingewikkelde en tijdrovende vergunningen en subsidieprocedures. En op de schier eindeloze
beroepsprocedures. In brede kringen wordt het stelsel van ge- en
verboden niet meer als rechtvaardig ervaren en zeker niet als doelmatig.
Er blijkt dan ook in toenemende mate een neiging te ontstaan om wetten
en andere regelingen te ontduiken. Zelfs om het recht in eigen hand
te nemen. Vernietigt de democratie tenslotte zichzelf niet. Er
zou niet onder reden kunnen worden gevraagd. Immers hoe meer overheid
interventie er is des te moeilijker wordt het om niet verder te intervenneren bijvoorbeeld om vermeende onbillijkheden uit de bestaande
regelgeving te halen waarmee dan in vele gevallen weer nieuwe
onbedoelde neveneffecten ontstaan. Geleidelijk ontstaat zo een steeds
compleker systeem van regeltjes wat niemand tenslotte mee kan overzien.
En dat is een uitvoerende werkelijke macht steeds meer legt bij
ambtenaren en andere deskundigen die zoals de praktijk leert veelal
zonder enige werkelijke controle hun gang kunnen gaan, eigen interpretaties kunnen toepassen met alle gevaren van ambtelijke willekeur
en soms zelfs corruptie. Het wordt ook onmogelijk alle overtredingen
en misbruik te constateren en te bestraffen. Politie en justitie kunnen
hun taak niet meer aan. En rechtsongelijkheid is het gevolg. Het
respect voor de wet verminderd en de rechtstaat kan op een hellend
vlak terecht komen. Hoe heeft het zover kunnen komen. Natuurlijk zijn
er vooral in deze kringen maar helaas niet alleen daar mensen die bij
elk nieuw probleem of probleempje roepen dat de overheid dat maar
moet regelen. Overschatting van de mogelijkheden van de overheid komt
nog steeds voor. Al breekt het inzicht door dat die overheid niet alles
kan. Helaas is het zo dat in onze parlementaire democratie deelbelangen
die zich geod weten te organiseren en hun mond weten te roeren veel
kunnen bereiken. Politici moeten zo nu en dan immers herkozen worden
en zullen dan al gauw geneigd zijn hun oor te luisteren te leggen bij
het meest roerige deel van hun achterban. Nieuwe regeltjes ter bescherming van deelbelangen zijn veelal het gevolg. Via reparatiewetgeving
moet misbruik en misstanden vervolgens worden gecorrigeerd hetgeen
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leidt tot de reeds genoemde steeds toenemende complexiteit met alle
daaraan verbonden gevolgen. De zucht tot regelgeving wordt ook aangewakkerd door het feit dat bewindslieden en andere besturen na vele
opvattingen eerst dan geslaagd zijn in hun ambt als ze voldoende
nieuwe regelgevingen op hun naam hebben staan. Meer regels beEkent
bovendien meer macht voor het betreffende departement. En in ons
verkokerde departementale systeem zal de ambtelijke top er dus
alles aan doen

de bewindsman of vrouw tot regeldr--ift op te wekken.

Het zijn overigens niet alleen de bewindslieden met het achter hen
staande ambtelijke apparaat die verantwoordelijk gesteld kunnen worden
voor de compleziteit van het huidige stelsel van wetten en regels.
Ook de tweede kamer is in belangrijke mate mede schuldig door sons
ondoordachte amenderingen terwillen van de rechtvaardigheid of om
andere redenen door te voeren. Dan wel door via moties het kabinet
ertoe te brengen nieuwe regeltjes uit te vaardigen. Wanneer we het
met elkaar eens zijn dat we op deze weg niet verder kunnen gaan
maar eerder een belangrijke stap terug zullen moeten doen dan komt
de vraag op hoe dit valt te realiseren. Allerleerst zal uiterste
behoedzaamheid moeten worden betracht bij het introduceren van
nieuwe regelgeving. Deze zal goed getoetst moeten worden op haar
maatschappelijke gevolgen. Financiele gevolgen of tekorten zowel
op de korte als op de langere termijn. Inclusief de te verwachten
financiele belasting van lagere overheid en particuliere sector.
Want het afschuiven van lasten op andere heeft met bezuinigen
weinig te maken. Dan de gevolgen voor de werklast van het rechterlijk
apparaat en vooral ook de sociale gevolgen op korte en langere termijn.
Dit laatste wordt wel sociaal aspectenonderzoek genoemd. Veel maatregelen die er op het eerste gezicht sympathiek uitzien, blijken
na invoering op de wat langere termijn onbedoelde en ongewenste
neveneffecten te hebben. De voorheelde zijn legio. De te sterke rechtspositie van huurders waardoor het verhuren van bijvoorbeeld kamers
onaantrekkelijk is geworden. De ijzersterke rechtspositie van werknemers bij ontslag waardoor slecht funktienerende oudere werknemers
noodgedwongen in dienst worden gehouden. Jongeren daardoor moeilijker
aan de bak komen en de dynamiek van een bedrijf door een ongunstige
leeftijdopbouw kan verminderen. Om enkele voorbeelden te noemen van
wetten of wetsontwerpen die dwingend heroverweging behoeven in het
licht van niet bedoelde maatschappelijke gevolgen. Het wetsontwerp
betreft het extra belasten van gehuwde tweeverdieners. Het wetsontwerp
betreffende arbeid van gehandicapte werknemers.
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De uitvoering van de arbeidsomstandighedenwet en het wetsontwerp
betreffende de persoonsregistratie. Op het laatste wetsontwerp kom
ik nog terug. De tijd ontbreekt helaas om op de overige drie verder
in te gaan. In de tweede plaats zal de bestaande regelgeving kritisch
moeten worden bekeken. Wanneer wij ons voorstander betonen van
deregeulering dan betekent dat niet dat wij bepaalde voorschriften
zondermeer zouden willen afschaffen. Ook liberalen zijn ervan
overtuigd dat regelgeving nodig is om tot een meer rechtvaardige
samenleving te komen. Om de zwakkeren in de samenleving te beschermen
om milieu en natuur te beschermen, kortom om de waarde van een
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liberaal democratische samenleving te behouden. In vele gevallen
kan regelgeving vrijheidbevorderend werken. Ook betekent deregulering
niet dat gestelde normen bijvoorbeeld wat betreft toelaatbare
milieuvervuiling minder kunnen worden. Dat vervuilers dus meer
hun gang kunnen gaan. Voorzover zulke normen zinvol en doelmatig
zijn zullen ze gehandhaafd dienen te blijven. Waar het allereerst om
gaat is dat de bestaande regelgeving efficienter wordt doorzichtelijker wordt. Dat er een betere onderlinge afstemming tussen
verschillende reguleringen plaats vindt. Dat de snelheid bij de
uitvoering verbetert, dat waar mogelijk vereenvoudigingen worden
aangebracht. Dat het aantal uitvoeringsinstanties wordt teruggebracht.
Dat beroepsprocedures worden versneld. Kortom dat dezelfde doelen
sneller, efficienter en goedkoper worden bereikt. Geen tegen elkaar
inwerkende overheden meer. Waarvan de een met de subsidiebuidel
rammelt en de ander de vergunning weigert. Geen karrevrachten papier
meer bij een vergunningsaanvraag. Papier dat niemand leest, maar
begrip voor de problemen en kosten van de aanvrager. Kortom een
overheid die zich dienstvaardig opstelt en zich ervan bewust is
dat zij er is om de burgers te helpen ..
Een goede informatieverschaffing aan die burgers over die regelingen is
daarbij een belangrijke voorwaarde. Viditel kan hierbij een belangrijke
wegwijzerfunktie vervullen. Het zal overigens niet meevallen om deze
vereenvoudiging van regelgeving te bereiken. Veel ambtenaren ontlenen
immers hun macht en invloed aan de complexiteit van het bestaande en
zij

z~llen

ongetwijfeld een groot aantal argumenten bedenken om ver-

eenvoudiging en verbetering tegen te gaan. Naast de efficientie zal ook
naar de doelmatigheid voor veel regelingen moeten worden gekeken.
Wordt werkelijk bereikt wat men beoogt heeft. Een eerlijke lastenverdeling, verbetering van ontplooiingsmogelijkheden voor maatschappelijk
achtergestelden, een schone~ milieu of wat het ook zijn mogen. Of schiet
de regeling haar doel voorbij en leidt zij tot schadelijke neveneffecten
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die even erg zo niet erger zijn dan wat men wilden bereiken. Heeft
het zin om een voorbeeld te noemen om de industrie te dwingen de uitstoei
van een bepaalde schadelijke stof te beperken wanneer dit ertoe
leidt dat het betreffende produkt of produktieproces tegen hoge kosten
zo wordt gewijzigd dat andere stoffen worden uitgestoten die dan soms
op andere wijze schadelijk blijken te zijn. Zal het wetenschappelijk
onderzoek aan onze universiteiten werkelijk beter en doelmatiger worden
door invoer van een systeem van voorwaardelijke financiering dat is
een uitwerking tot grote stapels papier, veel bureaucratie en ook
oneigenlijk gebruik zal leiden. Moeten ook niet alle inkomensautomatisme
indexerings- en koppelingsmechanisme aan de orde worden gesteld omdat
zij in een tijd van geen of weinige economische groei bepaalde groepen
van de bevolking bevoordelen boven anderen die buiten de automatische
aanpassing staan. Deregulering zou weleens de belangrijkste sociale
innovatie kunnen zijn omdat verstarde sociale structuren erdoor kunnen
worden doorbroken en de ruimte zou worden gecreërd voor het nodige
nieuwe elan.
Dit kabinet blijkt daar een open oog voor te hebben getuige passages
in een regeerakkoord en een regeringsverklaring en een instellen van
een vijftal commissies. Het wachten is nu op de daden. Die daden
blijken helaas nog niet uit de conceptmedianota voor de pauze al
uitvoerig aan de orde geweest. Een nota waarin onder minachting van
de wensen van het publiek nieuwe eisen worden gesteld aan de representativiteit van de zendgemachtigden en waar een ingewikkeld restrictief
regime wordt voorgesteld voor individuele betaaltelevisie met beperkte
mogelijkheden voor pers en uitgeverij. Kortom handhaving van een
betuttelend systeem ter bescherming van het bestaande ten koste van
demogelijkheden om het nieuwe een kans te geven.
Als dit kabinetsbeleid zou worden dan zou ons land ook op dit terrein
in een technologische achterstandsituatie terecht komen en zou de pers,
uitgeverij en vele andere blijvend in hun gerechtvaardigde belangen
worden geschaad. Maar het is nog maar een conceptnota dus er is nog
hoop. Eerder heb ik gesteld dat de oorzaken van de overregulering
diep in ons staatsbestel liggen besloten. Het is dan ook een open
vraag of een geslaagde deregulering een blijvende oplossing zal blijken
te zijn. Het gevaar is immers aanwezig dat het hakken, snoeien en bijknippen in het oerwoud van regeltjes nieuwe wildgroei niet zal kunnen
voorkomen omdat het drijvende krachten daartoe onverminderd zullen
blijven bestaan.

Er is meer nodig. Ik zou in het kort een
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vier~al

zaken willen

noemen die ieder voor zich een nadere analyse waard zijn. Ten eerste
verbetering van de beleidscoördinatie en intergratie waarbij de
voorstellen van de commissie herstructurering rijksdiensten commissie
Vonhoff uitgangspunt en leidraad kunnen zijn. Ten tweede verbetering
van de beleidsvoorbereiding en uitvoering in het bijzonder van de
controle daarop. Ten derde zoveel mogelijk decentralisatie van regelgeving en uitvoering waarbij niet alleen aan territoriale decentralisatie behoeft te worden gedacht. En ten vierde depolitisering in
die gevallen waar dat zonder veel bezwaar kan. Bij depolitisering kan ge·
dacht worden aan het meer cre"eren van zelfstandige bestuursorganen
met specifieke in de wet verankerde bevoegdheden. Een voorbeeld kan
gevonden worden in de onafhankelijke commissie van bijstand die door
de voortgangscommissie industriebeleid de commissie Wagner voor individuele bedrijfssteun in bepaalde gevallen wordt voorgesteld. Een ander
voorbeeld is de PTT. Die meer losgemaakt uit het keurslijf van overheidsregeltjes efficienter en effectiever zou kunnen opereren hetgeen
voor de verdere ontwikkeling en toepassing van de informatietechnologie
in ons land van groot belang moet worden geacht. Een noodzakelijke
voorwaarde daarbij is wel een beperking van het telecommunicatiemonopolit
tot wat uit een oogpunt van algemeen belang strikt noodzakelijk is.
Zodat in onderlinge concurrentietechnologische innovatie meer kans zal
krijgen. De voorstellen van de commissie Swarttouw zijn daarbij een
eerste begin. En daarmee zijn we terecht gekomen bij de wenselijkheid
bepaalde overheidstaken te privatiseren om de verstarring te doorbreken
de flexibiliteit te verhogen, creativiteit en inventiviteit meer mogelijkheden te geven en de kosten te drukken dat privatisering in vele
gevallen gewenst zijn. Als liberalen zullen wij daar met kracht naar
moeten streven.Terugkomend op de funktionele decentralisatie als mogelij:
heid tot deregulering een goed voorbeeld daarvan zijn de CAOonderhandelingen tussen de sociale partners. Waarvan het resultaat achteraf door
de overheid wordt getoetst en vervolgens verbindend verklaart. Het is
een voorbeeld van zelfregulering ondanks alle bezwaren altijd verre te
verkiezen boven een direkt overheidsingrijpen via loonmaatregelen of
wangedrochten als de wet niet CAOinkomens. Die altijd verstarrend en
frustrerend werken en ontduiking uitlokken. Zou ook bij de medezeggenschap niet veel meer vrijheid aan het bedrijfsleven moeten worden gegeven om zelf regels en procedures vast te stellen ipv het opleggen van
een strak en hier en daar als knellend ervaren regeling als die uit
de wet oo de onderneminasraden.
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Eerder noemde ik het wetsontwerp betreffende de persoonsregistratie.
Een perfectionistische bureaucratische onnodig knellende vermoedelijk
nauwelijk uitvoerbare en in ieder geval nodeloos kostbare regeling.
Maar het ontstaan waarvan ik overigens als lid van een daartoe ingestelde staatscommissie in de eerste helft van de zeventiger jaren
mede schuldig ben geweest. Zouden de doelstellingen van het wetsontwerp
te weten verbetering van de positie van het geregistreerde individu
de versterking van zijn rechten en een zo zorgvuldig mogelijke belangenafweging niet evenzeer tot hun recht komen bij een veel minder omvattende regeling waarbij het aan betrokkenen zelf houder van het registratiesysteem en geregistreerde door het wordt overgelaten binnen
bepaalde randvoorwaarde door zelf regulerend tot komen tot zorgvuldige
procedures. Die dan achteraf marginaal zouden kunnen worden getoetst
door de in te stellen registratiekamer. Het komt mij voor dat een
dergelijke globale regeling aangevuld door het recht te weten dat je
geregistreerd bent en inzage, correctie en schoningsrecht en een
goed ontwikkeld klachtrecht vooralsnog voldoende moet worden geacht.
Voorzitter ik kom tot een afsluiting. Ruim veertig geleden voorspelde
Sjoen Peter dat het kapitalisme ten gronde zou gaan door bureaucratisering van de onderneming. Door de scheiding van eigendom en beheer zouden
managers tot bureaucraten worden en samen met de tegenwerking van arbeiders en intellectuelen die zich niet met het systeem van de ondernemingsgewijze produktie zouden kunnen identificeren zou dit vanzelf
tot een steeds sterkere overheid leiden en daarmee op den duur tot
een bureaucratisch soort socialisme. Het lijkt erop dat Sjoen Peter
gelijk heeft gekregen. Het gaat ons liberalen echter niet om het
behoud van een hardvochtig soort kapitalisme, maar wel om het behoud
van een sociale markteconomie en een klimaat waarin creativiteit en
inventiviteit de kans krijgen waarin ondernemende mensen hun vleugels
kunnen uitslaan en waarin onze liberale democratie kan gedijen. Om
dat te bereiken is veel nodig, want wij zijn al ver op het hellende
vlak. Ruim vijf jaar geleden bij het aantreden van het kabinet van Agt I
noemde ik de verbetering van de politieke besluitvorming toetssteen
voor het welslagen van dat kabinet. Dat geldt thans nog veel meer.
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De opdracht die wij liberalen aan het huidige.ons kabinet zullen
moeten geven is dat er nu ernst gemaakt gaat worden met die dringend
nodige verbetering van besluitvorming waarbij de deregulering een
belangrijk onderdeel is. En als partij zullen wij onze bewindslieden
en kamerfraktie daarbij moeten ondersteunen door ideeën aan te dragen,
mee te denken en vooral ook door niet zelf bij het eerste het beste
deelbelang om overheidsingrijpen een aparte bewindsman of wat dan
ook te vragen. Die oproep tot konstruktief meedenken doe ik vandaag
op U en ik doe dat in vol vertrouwen.
Heel hartelijk bedankt mijnheer Zoutendijk.
Dan is het woord nu aan de heer Berkhouwer.
r1ijnheer de voorzitter dames en heren ik stel het bijzonder op prijs
om namens onze band van vier nederlandse liberalen in het europese
parlement in deze vergadering het woord te mogen nemen. Wij hebben
kennis genomen in een vergadering van ons viertal van een stuk dat is
uitgegaan van de tweede kamerfraktie en dat stellingen bevat over
dire onderwerpen, arbeidstijd, mediabeleid en deregulering. Die drie
onderwerpen dames en heren liggen praktisch in ons wat ik zou willen
zeggen ons europese verlengde. Of evenwijdig lopende. Deze drie
punten hebben allen gemeen ZlJ zijn van europese omvang en dimensie.
En dit brengt mij tot het volgende dames en heren er is al eens gezegd
door ministers en andere politici europa moet je maken als het goed
gaat. En daartegenover stellen wij nu voor ons is europa juist nodiger
dan ooit omdat het niet goed gaat. En misschien gaat het op vele
terreinen wel niet goed omdat men niet de europese rok aantrekt en
blijft zitten in het nationale hemd. Over die drie onderwerpen elk
en zo kort mogelijk woord. Einde van deze maand wijdt het europese
parlement in Brussel een speciale zitting over de arbeidsplaatsen.
En min of meer in het verlengde van hetgene wat juist zo voortreffelijk
is gezegd door Zoutendijk zou ik willen zeggen dames en heren dat we ons
met het oog op dat debat na een uitvoerige vergadering van onze fraktie
erop is aangedrongen dat dit debat niet alleen zich wijdt aan de sociale
kant van de problematiek maar ook en niet minder aandacht geeft aan
de economische

proble~atiek

van de arbeidsplaatsen. En dat het dan B

zo moet zijn dan men niet slechts beraadslaagt over primair de sociale
problemen, waarvan dan de kern is hoe verdelen we de armoede. Dat
laten we wat dat betreft vo6ral voor de geest houden dames E!~ heren
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dat in vele sectoren helemaal geen gebrek aan arbeidsplaatsen is.
En ik geef een paar willekeurige voorbeelden die we samen hebben
opgeraapt tijdens ons beraad. De politie gilt om mensen, in de bouw
de wijken verkrotten u hoeft maar om u heen te zien hier in Amersfoort
om het in levende lijve te kunnen aanschouwen. Om de bossen te onderhouden en ander cultuurbezit te beschermen hebben we geen middelen
om dat te bekostigen. Ergo als wij gaan praten over arbeidsplaatsen
gaan we er niet alleen dar voor een groot deel er geen gebrek is
aan arbeidsplaatsen maar dat er nog veel arbeidsplaatsen op te
vullen zijn en dat het dan bovenal er om zal gaan hoe scheppen
we de economische groei waar is de tijd president toen bepaalde

groe~

peringen in ons land zeiden we stikken in de economische groei.
Dat is gauw verdwenen, maar trouwens die beweging ook. Hoe scheppen
we de nodige economische groei om aan middelen te komen voor het
bevredigen van de alom bestaande behoeften. Mediabeleid en de deregularisatie. De twee andere onderwerpen. Deze hebben voor

euro~ese

en

europees gezinde liberalen wat ik zou willen noemen een groot gerr.een
ide .. ele deler. En die is gegrondvest op de wil om tussen mensen
bestaande grenzen en barrieres te slechten ter bergroting van hun
eigen vrije persoonlijke levenssfeer. Daarom zijn we onze aktiviteiten
in hoofdzaak en ten principale gericht op de alom vergiftige kop
o ),

tr~kende

draak va:1 het

national·~

protectionisme. Dat te bestrijden.

De grote kampioenen van de renaissance van dit
nationalE: protectionisme dames en hP.ren zi·in bij uitstek socialisten.
Kijkt u maar wat in EngPland Labour bepleit en wat in Frankrijk de aan
de macht zijnde socialisten met communisten verrichten. Deze willen
nu eenmaal de burger laten excisteren binnen de beg1:enzingen van de
overleefde nationake staat. Er schijnen er blind voor te zijn dat de
grote zoals ik dat dan maar samenvat de grote uitdagingen waarvoor
wij staan ook met onze inventiviteit waar de heer Zoutendijk het
over had, waar we voor staan. Werk, energie en milieu om maar de
hoofdzaken te noen alleen maar wat aan te doen is over de grenzen
heen. En president we ervaren wat ik noemde, we ervaren dat niet
alleen in de economische sector nieuwe barrieres worden opgericht
die zijn in het oog lopend. Kijkt u naar wat Mitterand hoe die Frankrijk
op de rand van de EEG hebben gebracht met de jongste monetaire maatregelen. Maar het is niet alleen economisch en monetair, het komt ook
op het culturele gebied. Denkt u aan de beperkingen
reizigers opgelegd.

nu aan franse
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Onder het devies gaat u maar kamperen bij oma op haar boederij op het
platteland. Deze politiek dames en heren is fundamenteel in strijd met
de grote vier vrijheden van vrij verkeer van personen, goederen, dienster
en kapitaal. Mijn slotzal gewijd zijn aan de media en ook zo kort
mogelijk. Een medium is in wezen een medium heeft in wezen als
funktie verbindingen te leggen tussen mensen ter vergroting van hun
persoonlijk geestelijk bezit. Uit europees liberaal ide''el zicht is
er een bedenking om de modernste technische media niet te benutten
en dat dreigt. Dat dreigt als vanuit Luxemburg en Frankrijk als sateliet·
en via als uitzending per kabelnet en sateliet halt moeten maken aan
staatswensen eventueel inclusief de grenzen van de nederlandse staat.
Mijnheer de voorzitter want dat is het element dacht ik dat ons tot
de bedenkingen kan en moet brengen tegen wat er dreigt te geschieden
op het stuk van de media. Overigens is er een troost dat wat me zich
voorstelt te gaan verrichten dat dat wellicht en hopelijk eerlang
technisch niet meer te verwezenlijken zal zijn. Dat men namelijk
die zaken aan de grenzen niet meer stop kan zetten door het primaat
van de techniek over datgene wat wij in politiek pogen te bewerkstelligen. President, dames en heren dit was een korte getuigenis. En de
geestelijke gist daarvan was onze voortdurende waakzaamheid tegen het
oprichten van nieuwe barrieres tussen mensen in europa. Van dat europa
waarvan ons ideaal is te verwezenlijken en te verwerkelijken een zo
omvangrijk mogelijk gebied waarin zoveel mogelijk mensen zich vrij en
onbelemmerd kunnen verplaatsen met de voortbrengselen van hun land en
geest. En de kortheid van dit betuig was geinspireerd op de strophe
van Konstantij Huygens de hamer. Een kort woord snel en snel gesproken
heeft meer kracht dan een lang zwaar bericht dat slapering uitgezet
werd. Een kleine hamer snel gedreven heeft meer macht dat een zwaar
ijzer dat maar op den bout gelegd werd. Mijnheer de voorzitter dit
was dan een kleine europese liberale hamerslag voor dit congres.
Ik dank u.
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Dat met betrekking tot het beleid van de europese fraktie. Dan is nu
het woord aan de algemene vergadering. Wie mag ik het woord geven om
naar aanleiding van het beleid van de eerste, tweede kamerfraktie
en de europese fraktie het woord te voeren.
Mijnheer Meijraan.
Voorzitter het lijkt me prettig inderdaad om met Huygens te spreken
dat nu de zaal wat ijzers in het vuur kan brengen en dan zou ik
als eerste willen zeggen dat ik met belangstelling heb geluisterd
naar de heer Zoutendijk een betoog hem eigen, ons niet vreemd
en door mij persoonlijk als wijs beoordeeld en ik hoop dat de vergadering daarmee kan instemmen.
Applaus.
U heeft gisteren tegenover de fraktievoorzitter van de tweede kamer
gezegd groot respect en veel waardering die heb ik ook en daarom mag
ik straks een wat kritische opmerking maken denk ik dit eenmaal
gezegd hebbende. Maar ik had eerst aan u als voorzitter twee vragen.
De ene is hoe u in uw tijdschema en uw procedure het deelcongres
over het m ediabeleid dat 22 oktober in Bussum het Spant gepland staat
hoe dat inpast in de behandeling en uitwerking van de medianota van de
kamerfraktie dat is een vraag voor U. En de tweede vraag aan u is
of het stembureau er alleen nog zit omdat het nog bedankt moet worden
voor de werkzaamheden van vanmorgen of dat u dacht dat het vanmiddag nog
zou kunnen optreden want dan zou ik willen waarschuwen dat dat niet
moet kunnen. Wij hebben een punt op de agenda, wij hebben aangekondigd
gekregen dat we dat veertien dagen terug in vrijheid en democratie zoudel
zien. En gisteren of eergisteren stond het als punt in, maar de stukken
hebben ons vanmorgen bereikt. De afgevaardigde van Amersfoort heeft
misschien nog zijn achterban kunnen raadplegen, maar wij kunnen niet
zeggen wat de VVD vindt bij wijze van stemming. Wij kunnen met een
applausmeter eventueel onze instemming betuigen als u de stukken van
de fraktie voor kennisgeving aannemen, maar het stembureau mag naar
mijn smaak beslist niet optreden meer vandaag, behalve dan om bedankt
te worden voor de bewezen diensten. Dat waren twee vragen aan U.
Nou misschien de laatste kan ik heel snel uit de wereld helpen. Er
ligt nog een motie van de afdeling Fries die mogelijkerwijs in
stemming moet worden gebracht.
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Tot mijn spijt heb ik die over het hoofd gezien, maar overigens
bevestigt dus mijn mening tav andere stukken. Het beleid van de
kamerfraktie. Het is weleens vervelend als er iets te vroeg uitlekt
maar soms vindt hij het misschien ook wel prettig. Ik geloof ook
dat het vervelend is als er te vroeg gesproken wordt als er buiten
het parlement gesproken wordt, anderen dwingen daar weleens toe.
De media en dan ben ik op het onderwerp van vanmiddag ook de media
dringen en dwingen daar weleens toe, maar ik geloof dat grote terughoudendheid betracht moet worden. En de heren Nijpels en de Vries
hebben dat de interpellatie den Uyl gedaan. Als ze die terughoudendheid
eerder betracht hadden over een nog niet verschenen stuk al in het
openbaar te spreken voordat het bekend was en voor het parlement bijeen
was dan was de interpellatie niet nodig geweest, maar dan was er
misschien ook minder nodeloos gekrakeel , schoten voor de boeg zijn
aardig als u ze strikt beperkt tot enkele gevallen, maar niet te
dikwijls en teveel al met meningen naar buiten komen over stukken
die nog niet aan de orde zijn. Niet voor je beurt praten lijkt me
nuttig als raadgeving aan de voorzitter van de tweede kamerfraktie.
En als je dan praat dan zou ik in gedachte willen brengen wat den
Haag bekend is uit een brief van de ondercentrale Amstelveen dat
het beleid dat we moeten voeren duidelijk is maar dat zowel landelijk
als lokaal de bezorgdheid voor de financieel en sociaal zwakkeren
in onze samenleving beter en duidelijk moeten doorklinken. Ook de
VVD heeft een sociaal gezicht. Te vaak komen interviews over nou
staat hier gelukkig niet de term die u eens gebruikt heeft als kille
accountants want die zijn niet zo kil, maar te vaak komen interviews
over gesprek van medici onder elkaar die de zorgelijke toestand op
verstandelijke wijze bespreken in het bijzijn van de patient. U heeft
voorzitter althans uw naam staat eronder ik neem ook aan dat u het
geschreven heeft in het eerste nummer van VVDexpres uiteen gezet waarom
die twee procent zo belangrijk zijn. Ik heb misschien slecht geluisterd
ik heb de heer Nijpels diverse malen de afgelopen weken horen zeggen
dat die twee procent er is gekomen hoe dan ook, maar de uitleg heb
ik en hebben velen daarbij node gemist. Ik zeg dan iets minder tegenover
de Vires, maar zeg wat meer tegenover de bevolking, maar ik eindig met
hetzelfde respect en waardering waar ik mee begonnen ben dat wel.
Dank u wel. Gaat uw gang.
Ik ben van de afdeling 's Gravezande.
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Budding afdeling 's Gravezande.
De discussiepunten die ons door de tweede kamérfraktie zijn voorgelegd
die bevatten echter in hoofdlijnen maar zijn in feite deeluitwerkingen
van een niet gestructureerd kernprobleem. Het zij mij derhalve gegund
mijnheer de voorzitter in overeenstemming eigenlijk met uw wens wat
nader in te gaan op de hoofdproblematiek en vervolgens toch ook wat
aandacht te besteden aan de deeloplossingen zoals die in de discussiepunten naar voren komen. Arbeidsduurverkorting is een deelaspect
van een zeer gecompliceerde en zeer omvangrijke problematiek die
de aanstaande decennia op ons af zal komen. Het grote probleem
zal zonder twijfel worden de mogelijkheden te scheppen voor elk individu
van onze samenleving om zinvol en menswaardig in die samenleving te kunnen funktioneren. Dat is een grote, maar geen onoplosbare opgave. In de
achterliggende pakweg 150 jaar hebben zich met name op de arbeidsmarkt en in de sociale verhoudingen ontwikkelingen voorgedaan waarop
de maatschappij voortdurend een antwoord heeft moeten vinden. Mede
daaraan heeft het liberalisme zijn ontstaansrecht te danken. Dat
geeft te denken dat zoveel jongeren thans hun heil zoeken bij de VVD
de liberale uitgangspunten. In elk geval legt het een grote verantwoordelijkheid bij die partij waartoe ze zich thans wenden. Het zal
steeds meer noodzakelijk worden dat vanuit onze VVD duidelijke toekomstvisies zullen worden geformuleerd en dat wij niet kunnen volstaan
met ad hoc visies en ad hoc maatregelen. Een der belangrijkste aspecten
voor de toekomst met name in de geindustrialiseerde landen zal
zonder twijfel zijn de voortgaande mechnisatie automatisering en robotti
sering van de belangrijke produktieprocessen. Hiermede zal gepaard gaan
een voortdurend verdergaande arbeidsuitstoot bij een steeds toenemende
produktie. De cijfers bewijzen dat. Daarmede samenhangend zullen de
sociale verhoudingen binnen onze maatschappij dramatische

ontwikkelinge

doormaken en de tot dusver gevoerde beleid zal absoluut ontoereikend
zijn om aan die problemen het hoofd te bieden. Als wij nu de discussiepunten kritisch bezien dan missen wij daarin toch wel heel
duidelijk die toekomstvisie. Maar proeven wij toch meer die ad hoc
oplossingen die misschien politiek gezien wel aardig zijn maar geen
lange termijnoplossingen kunnen bieden. Als wij het eerste discussiepunt bezien kan men zich afvragen of het werkelijk mogelijk en wenselijk is om minder werk te voorkomen als niet vaststaat dat voorgaande
produktievermeerdering bij steeds minder arbeid maatschappelijk en
bijvoorbeeld in milieuopzicht niet vernatwoord is.
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Punt 2 der discussienota heeft duidelijk inzicht de bedoeling om
door middel van korter werken de loonkosten per produkt omlaag te
brengen. En ik denk niet dat dat bedoeling kan zijn van arbeidsduurverkorting. Punt 3 gaat voorbij aan de hiervoor gesignaleerde
arbeidsuitstoot en alleen al om die reden is arbeidsduurverkorting
nodig en zal over herbezetting nauwelijks gesproken kunnen worden.
Punt 4 arbeidsduurverkorting bij ambtenaren zal wel degelijk gedic-teerd
moeten worden willen wij voorkomen dat de reeds overmatige bureaucratie onevenredig zal toenemen als een klein miljoen ambtenaren
wel 40 uur per week blijven werken.
Punt 6 hier is sprake van werken met het behoud van uitkering. Een
zuiver korte termijnpolitiek. Ik denk mijnheer de voorzitter dat
wij ernaar moeten streven om het aantal uitkeringsgevallen drastich
terug te dringen. Het gaat tenslotte om de waardigheid van mensen en
de gelijkwaardigheid in het maatschappelijk funktioneren. En als
ik dan in dit punt 6 lees dat wegen bezuinigingen afgevoerde werknemers in bijvoorbeeld de medische sector daarna worden teruggehaald
op basis van een uitkering en vrijwilligheid nou dan lijkt mij dat
toch wel een zeer oneigelijk gebruik van de sociale voorzieningen.
En lijkt de doorvoering van bezuinigingen een wel zeer onrechtvaardige
zaak. Dit soort maatregelen werkt initiatiefdodend en zal leiden tot
een steeds meer toenemende innertie in de maatschappij. Mijnheer de
voorzitter ik kan dan ook niet anders concluderen dan dat deze discussiepunten geen aanknoping zijn voor een toekomstig beleid. Mijnheer
de voorzitter ik kom zelf uit het Westland, een gebied waarin de
mensen bereid zijn om op eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid
en met eigen risico te werken. Ik denk aan suggesties van mijnheer den
Uyl die van mening was dat de arbeidsverhoudingen in die industriele
sector dat die in feite af moest worden gebroken en dat werken van
familieleden vanuit die arbeidsmarkt ontoelaatbaar was. Ik denk
mijnheer de voorzitter dat wij de jongeren het perspectief moeten bieden
dat initiatief en durf een betere waarborg zijn voor een zinvol
bestaan dan het wegebben in een verzorgingsstaat waar elk initiatief
wordt doodgepraat doodgesubsidieerd en dood begeleid. En ik denk dan
ook dat zowel partij als fraktie daarover een diepgaande studie zullen
moeten gaan verrichten. Ik dank U.
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Dank u zeer.
De Wolf uit Grouw.
Voorzitter de toespraak van de heer Zoutendijk heeft mij als raadslid
van een plattelandsgemeente bijzonder aangesproken en ik wil nog even
aangrijpen om een hoge prioriteit met deregulering te vragen voor de
bestemmingsplannen buitengebied. Dat buitengebied voorzitter is een
van de belangrijkste bedrijfsgebieden die ons land kent. Het bedrijisgebied waar de landbouw aktief is. De landbouw die relatief een steeds
belangrijker rol gaat spelen in onze economie. Maar wat zien wij in
de bestemmingplannen buitengebied. Die worden gemaakt door stedenbouwkundigen. Die het buitengebied bekijken als een soort kunstwerk ten
behoeve van vakantiegangers. Als een Paulus Potter die op dezelfde
wijze als dat fraaie schilderij geconserveerd moet worden. En dat
resulteert dan in een berg papier, een stuk onleesbaar vakjargon waarin
omdat het nog steeds niet voorgeschreven is dat er een sociale en
economische paragraaf bij hoort waarin staat wat de sociaal en economische gevolgen zijn van alle beperkingen en alle regeltjes een flink
stuk hobbyisme zijn plaats kan vinden. De taal is meestal onbegrijpelyk
voor de raadsleden die het moeten vaststellen en ongrijpbaar voor de
burgers die er aan onderworpen worden. De boeren ervaren de uitvoering
als een stuk ambtelijke willekeur die hen in hun ontwikkelingsmogelijkheden bedreigt en de plattelandsbevolking ziet zijn recreatiemogelijkheden beperkt. Het meest gezagsgetrouwe beeld van de bevolking, de
plattelandsbevolking traditioneel begint juist door deze ontwikkelingen
te twijfelen aan de rechtstaat. Ik geloof inderdaad dat het erg
belangrijk is dat u bij die deregulering van deze verschijnselen aandacht besteedt en ik wens u, onze bewindslieden en onze volksvertegenwoordigers bij deze voornemens veel succes.
Dank u zeer.
Mijnheer Houterman.
Mijnheer de voorzitter de heer Nijpels heeft bij zijn bespreking van
het mediabeleid als goed liberaal het uitgangspunt gekozen van vrijheid
van meningsuiting en vrijheid van de meningsvergaring. Ik denk dat
onlosmakelijk daaraan verbonden ook gesproken moet worden over een
van de instrumenten om dat stuk informatie en meningsvorming bij die
consumenten te laten komen namelijk hetvoeren van een reklame in
Nederland.
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Wij zijn helaas geconfronteerd recentelijk met een juridische en politieke kronkel dat in onze nieuwe grondwet reklame handelsreklame uitgezonderd is voor vrijheid van meningsuiting. Een artikel dat hopelijk
volgend jaar door de toetsing aan het verdrag van Rome nietig verklaard
gaat worden. Haar ik zou toch een beroep willen doen met name op onze
tweede kamerfraktie. Ook geluisterd hebbend naar de toespraak van
de heer Nijpels gisteren waar hij de innoverende industrie in Nederland
als een belangrijk instrument ziet om uit deze economische recessie te
komen. Een innoverende industrie die zijn innovatie bekend zal moeten
en kunnen maken via reklame wat onze tweede kamerfraktie ook bij de
komende behandeling van de voorstellen tot wijziging van de warenwet
zorgt voor een optimale vrijheid voor reklame en dat in de nieuwe
warenwet niet via een achterdeur nog eens een keer een regulering
op reklameterrein zich gaat voordoen.
Dank u wel.
Mijnheer Luiten.
Ja voorzitter ik heb een vraag aan de heer Nijpels ook over het
mediaterrein. Hij zei van de conceptmedianota die moet nog besproken
worden terecht. Op zich als partij moeten we daar natuurlijk een
standpunt over ventileren. Dat is niet om het CDA te stangen maar
we hebben nou eenmaal een mening dat is ook terecht. Maar in het
regeerakkoord is een ding in ieder geval geregeld dat is doorgifte van
buitenlandse programma's mits en dat is dan een concessie min of
meer denk ik van de liberale kant geweest. Deze programma's niet op
Nederland gerichte reklame bevatten. Nou tot mijn vreugde minister
Brinkman daar wil ik uitvoering aangeven en Brinkman heeft toen
gezegd OTS en nog wat satelieten geen probleem die worden doorgegeven.
Tot onze stomme verbazing enkele weken later ik denk dat onze coalitiepartner en de regering daar debet aan is kwam de heer Brinkman terug
op die uitspraak en mijnheer Brinkman zegt nu nee dat kan niet want
we willen ook bekijken of die uitzendingen op het land zelf gericht
zijn. Mijn vraag is nu dit is los van de medianota. Dit is in het
regeerakkoord geregeld hoe sterk de VVD zich gaat maken voor dit punt.
Dit is een afspraak tussen CDA en VVD waar nu een andere partij terugkrabbelt. Wat gaat de VVD tweede kamerfraktie los van die medianota
doen opdat de programma's die via de sateliet ontvangen zijn ook
doorgegeven worden.
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Dank u wel.
Mijnheer Engels in de herkansing.
Ik had ook nog een vraag aan de heer Nijpels. Hij heeft gisteren
enigszins denigrerend gesproken over terug naar het stenen tijdperk
van onderwijsgevenden die denken dat ze dus tekort gedaan zijn en
ik vind dat daarmede de gerechtvaardigde grieven uit het onderwijs
toch wel een klein beetje op een wat te makkelijk manier worden
afgedaan. Er zijn gelukkig ook nog parlementariers in de zaal die
met mij van mening zijn dat de verontwaardiging over de onderwijskorting heel goed in te denken is. Ik heb hier namelijk een brief van
de heer Zoutendijk die daar zelf ook de grootst mogelijke moeite mee
had, maar die mij uitlegde dat hijgebonden was aan het regeerakkoord.
En zo geleidelijk aan ben ik er dus wel achter gekomen dat men al
in een vrij vroeg stadium de belangen van de onderwijsgevenden ingeleverd heeft bij de compromissen die gesloten zijn over het regeerakkoord. Ik heb de partijraad meegemaakt, daar heeft de heer Nijpels
ook al gesproken over bezuinigingen. Ik heb zitten wachten tot dit
punt dus aan de orde kwam. Het is niet gebeurd en nu gisteren alleen
dit magere zinnetje dan terug naar het stenen tijdperk. Ik weet dat
de onderwijszaken niet bij iedereen goed zijn gevallen. Die zijn in
juli eigenlijk al aangekondigd. Iedereen wist waar we aan toe
waren. Dat daarbij excessen gebeurd zijn dat is niet de schuld van de
meeste organiserende organisaties. Ik ben als vertegenwoordiger van
het NVL en ik vind wel dat wij er recht op hebben dat onze bezwaren
door de VVD wat meer relief krijgen dan ze totnutoe gehad hebben.
In ons VVDblad heb ik al gezegd van deze week daar staat een vraag
over de onderwijsbegroting van drs. Kersbergen uit Voorburg die
besluit met dat indien er iemand onder u is die mij dit alles kan
uitleggen houd ik mij ten zeerste aanbevolen. Ik ben het hier volkomen
mee eens en in het blaadje van 8 februari daar staat dan eindelijk
onderwijs is een zaak die de VVDleden zeer nauw aan het hart ligt en
voor de rest nog dat maakte deze korting voor een keer noodzakelijk.
Nou wij weten allemaal en ik wist dat van de zomer al dat deze
zogenaamde einmalige korting dat die wel twintig of dertig keer
herhaald zou worden. En het is mij bekend dat ook kamerleden aanvankelijl
gedacht hebben dat het maar een keer zou gebeuren. En ik vind dat de
VVD dan onze belangen dan toch wel op een al te gemakkelijke manier
prijs heeft gegeven.
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Ik zal u niet langer bezig houden over dit onderwerp. Ik ben blij
dat u ietsje meer hebt gekregen om het aan te kaarten door vanmorgen
te beginnen bij ons blad vrijheid en democratie en nu bij het beleid
van de fraktie. Ik hoop dat het de heer Nijpels en de heer Karnrninga
e.d. duidelijk is.
Dank u zeer.
Mevrouw Buzeman.
Ja mijnheer de voorzitter ik wou u het volgende voorleggen. Waar we
nu aan bezig zijn over het mediabeleid dat is dus eigenlijk een
beetje de korte termijn de nota's en tegennota's dat is eigenlijk
gebaseerd op de situatie zoals die nu is. Ik heb me laten vertellen
dat er eigenlijk toch ook wel sprake is wat dat betreft van een
soort achterhoedegevecht dat de over zeg vijf-tien jaar dat er zo'n
overstroming van het buitenland zal zijn via de sateliet dat de dammen
die nu door met name het CDA en minister Brinkman zijn opgeworpen
het begeven en dat er dan een komplete chaos of in ieder geval een
volkomen nieuwe situatie zal ontstaan. Nu is mijn vraag zouden we
iets kunnen doen om die nieuwe situatie wat vlugger naderbij te brengen.
Dank u wel.
Den Haag.
Ik wil graag ingaan op het punt C van de vanmorgen uitgereikte nota
het onderwerp deregulering. En daarop reagerende de volgende zin dat
de tendensen in die notitie in zijn algemeenheid best onderschreven kunnen worden. Evenwel zit er met name bij de vraagpunten onder het derde
gedeelte een aspect waarvoor ik aandacht zou willen vragen en dat is
het volgende. Er wordt daarin gesuggereerd de mogelijkheid van
afstoting van taken door de rijksoverheid naar particuliere sector,
privatisering. Nou ik denk dat dat ook zijn algemeenheid qua tendens
geen probleem ontmoet. Er wordt ook gesproken over de lagere overheden tussen haakjes decentralisatie. Ik denk dat in zijn algemeenheid
ook daar een ja op zal worden kunnen gegeven als er een vraag wordt
gesteld. Evenwel in zoverre er een relatie ligt tussen de tendensen
van het begrip deregulering en aan de andere kant de huidige gang van
zaken waar het gaat om bezuiniging de financiele positie van lagere
overheden, provincies en gemeente zou ik wanneer dat mogelijk is enige
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invulling willen hebben van de achtergronden van de gedachte rond
het punt decentralisatie. Ik denk dat het goed is wanneer taken
worden afgestoten zover daar ook middelen bij ·worden overgedragen.
Dank u zeer.
Voorzitter mijn naam is Jonkmans afdeling Wateringen.
Ik wilde een opmerking maken nav de reden van de heer Zoutendijk
De heer Zoutendijk oefende nogal wat kritiek op op de ambtenaren.
Hij betichte hen van een machtsdrift in de uitvoering van vele regelingen en een machtsdrift in het vergaderen van zoveel mogelijk regelingen erbij te krijgen. Ik heb dat niet zo'n plezierige zaak gevonden.
Het feit dat ik zelf ambtenaar ben is daar niet onschuldig aan natuurlijk, dat wil ik toegeven. Ik vond het toch niet zo leuk. Dat is het
beschuldigen van een groep die niet hier is om zich zodanig te verweren.
Ik wil er op wijzen dat naar mijn visie en niet alleen de mijne het
nederlands

amb~enarenapparaat

als zeer loyaal geboekt staat en de

nederlandse ambtenaar voert nauwgezet uit wat hem door de bestuurder
wordt opgedragen. En in dat verband zou ik dan weleens willen vragen
wat met name minister Ginjaar heeft gedaan en wat de eerste kamerfraktie bijvoorbeeld heeft gedaan om te voorkomen dat de wet algemene
bepalingen milieuhygiene die inderdaad een monster is om die te
voorkomen. Dat ambtenaren die nu nauwgezet moeten uitvoeren kunnen
die

aiT~tenaren

niet helpen. Dank u.

Daar zal mijnheer Zoutendijk straks graag op ingaan.
Mijn naam is Arnold Verveer van de afdeling Bladel en omstreken.
Ik wou graag beginnen met een citaat namelijk niet van Sjoen Peter
deze keer maar van Huizinga die zegt dat een cultuur die geen barmhartigheid toont is gedoemd om ten onder te gaan. En wou speciaal
mij richten tot de heer Nijpels. Gisteren heb ik op de televisie
kunnen vernemen dat hij hoe dan ook de AOWtrekkers niets wil laten
deelnemen aan de extra kortingen. Nu een dergelijk geluid heb ik ook
gehoord op de er staat zelfs in ons partijrpogramma dacht ik dat een
korting van 1,65% niet zou worden toegepast. In dat regeerakkoord is
dat wel weer doorgevoerd en ik hoef er verder nie t veel over te
vertellen. Er zijn brieven gestuurd etc. etc. Een tweede vraag is
gericht aan de heer Zoutendijk. Zijn rede kwam mij heel bezadigd, heel
doordacht en wijs over.
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Die deregulisering dat het een sociale innovatie is ben ik met hem
eens. Mijn vraag aan hem is echter hoe wil hij dit realiseren. Een
derde vraag is gericht aan ons aller vertegenwoordiger van het
europees parlement Berkhouwer. Ik wou de heer Berkhouwer een korte
vraag stellen namelijk deze Europa, waar liggen de grenzen van
Europa rekent hij Rusland daar ook toe, rekent hij Rusland daar
niet toe.
Mijnheer Berkhouwer is op de gang zou u hem even binnen kunnen
vragen.
Mijnheer Berkhouwer er werd een vraag aan u gesteld. Zou u hem nog
even willen herhalen.
Mijnheer Berkhouwer ik zal een even korte vraag aan u stellen als uw
kort citaat van u. De grenzen u bent met grenzen bezig geweest, de
grenzen van Europa waar liggen die. Liggen die ook

to~

voorbij de

Oeral. Is het ook Rusland dat tot europa behoort of niet.
Dank u wel.
Dank u wel.
Mijnheer Bakker.
Voorzitter niet direkt vragen stellen, maar reagerend eigenlijk op een
van de vragenstellers. Ik ben zelf hartgrondig VVDlid en eveneens
ambtenaar. Ik denk dat die vorige spreker wat dat betreft misschien
een loyaal ambtenaar is, maar ik denk dat de ambtenaar wat dat
betreft vaak inventief is en voorbereidend bezig is met de diverse
regelgevingen. Ik denk dat de schuldvraag wat dat betreft dan ook bij
beide partijen zal liggen. Hoewel naar mijn mening veelal bij de hogere
overheden. De belangrijkste regelgevingen worden weergegeven en dat
daar met name de besnoeiingen zullen worden gevonden.
Dank u wel.
Van Meurs.
Na de laatste verkiezingen zeiden trotse partijprominenten dat de VVD
een echte brede volkspartij is geworden. Ook de gewone man heeft op
ons gestemd. Wat heeft de partij voor de gewone man gedaan en wat
gaat ze alsnog doen.
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Totnogtoe vind ik zeer weinig. En een toekomst die er al even somber
uitziet. Voor de verkiezingen werd er gesproken over dat de sterkste
schouders de zwaarste lasten zouden dragen en wat zien we totnogtoe
dat tot nog toe alleen de zwakste schouders de zwaarste lasten moeten
dragen. Ook de overheidsmaatregelen worden duizenden tot niets doen
veroordeeld. Tegen hun wil worden ze uitkeringsgerechtigden.
Ik let de volle nadruk op het laatste deel van het woord gerechtigden.
Deze lOO.OOOden denk ik dat die dus behandeld zullen gaan worden
als vijfderangsburgers. En wel ten eerste hun werk wordt hun vaak
dwingend ontnomen. Ze leveren eerst 20 daarna 25 en daarna misschien
nog meer dan 50% in van het inkomen wat ze eerst hadden. De GAB hebben
opdracht gekregen om uodere werkzoekenden letterlijk tussen wal
en schip te laten vallen en alleen de aandacht te schenken aan de
jonge werkzoekenden. Bovendien wil de VVD deze categorie nog eens met
2% korten. Waar blijft dan nu de zinsnede van dat dus deze partij een
brede volkspartij is. Waar blijft dan dat sociale beleid. Waarom wordt
toch een grote weerloze groep nog kwetsbaarder gemaakt. Niet alleen
in financiele, materiele zin maar ook in psychische zin. Als hiermee
niet drastisch wordt gestopt dan dank ik dat er dus velen teniende
raad zullen zijn en hele en vreemde en rare dingen zullen gaan doen.
We moeten inderdaad bezuinigen, maar deze groep vind ik die hebben
nu al genoeg moeten bezuinigen. Dit durf ik te zeggen omdat zelf de
heer Ruding het niet meer kan opbrengen een huisschilder te betalen.
Het schilderwerk moet zijn vrouw nu doen. Nu kunt u dus zien dat
de gewone man helemaal aan het eind van zijn latijn is. Als je
bepaalde dingen zegt dan heeft men ook graag dat je alternatieven
aandraagt, nou dat wil ik dan proberen. Er zou bijvoorbeeld een
extra BTW geheven kunnen worden op luxe goederen. Deze goederen kunnen
alleen de sterkste schouders betalen. Dus kunnen zij de extra BTW ook
wel voldoen. De overheid kan nog veel meer bezuinigen. Ieder jaar
vermeldt de algemene rekenkamer de verspilling van de ministeries
zonder dat zij zich er veel van aantrekken. Dit moeten ze dus nu maar
eens gaan doen. Wie heeft er nu 5-6000 gulden vakantiegeld nodig.
De groep die dit ontvangt kan toch zelf wel voor z'n vakantie sparen.
Als volontair deed ik vroeger een inkomen van 25 gulden per maand en
ik heb nooit en te nimmer vakantiegeld ontvangen. Ik stel een grens
in van 50.000 gulden hierboven dus geen vakantiegeld meer, geen
onkostenvergoeding en dat zal heel vreemd klinken ook geen kinderbyslag.
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Deze groep is zich het meest bewust van eigen verantwoordelijkheid.
Ook tav gezinsplanning en de konsekwenties

di~

hieruit voortvloeien.

En dan het leger. Is het wel zo verstandig om dienstplichtigen
zo'n hoge wedde te geven. Komen ze binnen de maatschappij en ze
hebben geen werk dan vallen ze in een werkeloosheidsuitkering of
in een bijstandsuitkering. Iedereen ontvangt AOW ook zij die een
hoog pensieoen hebben. Strikt genomen

hebben zij dit niet nodig

om in hun levensonderhoud te voorzien. Zijn al die duur betaalde
bijbanen dan nodig, afvloeiingsregelingen, en wachtgelden. Dit
kunnen gekwalificeerde uitkeringsgerechtigden toch doen. Het
onrechtvaardige kwaad van de gouden handdrukken moet snel een einde
nemen. U ziet voor de partij ligt nog een heel terrein braak. En
trouwens ook voor het volgende wat ik het circuit noem. Dan krijgen
we weer de .naam Schwietert. Vele hebben zich verbaasd dat uit vijf
sollicitanten juist hij gekozen is. Was hij echt de beste. Dan de heer
van Agt commissaris bij de DSM. Hij heeft een financieel extraatje toch
niet nodig. Dan enige jaren geleden ook de heer Vredeling ook commissaris bij de DSM. Gezien zijn verleden had dit nooit mogen gebeuren.
Had een gewoon iemand zoiets uitgehaald als hij had gedaan had hij
door z'n slechte referentie nergens meer terecht gekomen. Dan is
de heer Biesheuvel nog steeds commissaris of voorzitter van de koninkrijkscommissie.
Zou u een beetje tempo kunnen maken.
Er zijn er wel meer die dus lang aan het woord hebben gestaan, maar het
is mijn enige kans.Dan is de heer Aantjes voorzitter van de PTTraad
en de karnpeerraad en de heer de Boer die mag zowaar burgerneester
worden nadat hij dus geen minister meer was. Ook de heer Stikker
zullen we na verloop van een jaar als alles weer een beetje tot

•

bedaren gekomen is.wel weer in het circuit terug zien. En dan vind ik
ook dat de heer Wiegel die 2400 gulden die dus van de RARO ontvangt
niet nodig heeft. Datzelfde zou dus ook weer een gekwlificeerd uitkeringsgerechtigde kunnen doen. Twee maanden geleden in Utrecht heb ik
het er met de heer Linschoten over gehad en die zei dus ter gerusstelling van mij hij houdt er niets van over hoor. Nou als ik dus
het viel mij juist zo op omdat die 2400 gulden toen ik dus nog werk
had was dat mijn maandsalaris en dan ga je dus denken ergens is een
kronkel moest jij dus werkeloos worden om hem dat zakcentje te geven.
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Ik weet een betere oplossing. Als ik die 2400 gulden krijg dan heb ik
mijn uitkering niet meer nodig en dan kan ik dat dus geven aan een
slachtoffer die het wel nodig heeft. Dank u wel.
Dank u wel.
Mijnheer Koudstaal.
Mijnheer de voorzitter een korte opmerking die u mag beschouwen als een
hartekreet van wat dan algemeen ambtenaren en trendvolgers zijn.
Hoe meer ik begrijp dat in alle gesprekken over bezuinigingen vanuit
het financiele lastenplaatje van de overheid ambtenaren, trendvolgers en uitkeringstrekkers hun vrijwel zelfde categorie zijn als
uitgaven van de staat zou ik onze politieke vertegenwoordigers toch
op willen roepen om in de gaten te houden dat ambtenaren en trendvolgers werkenden zijn en uitkeringstrekkers uitkeringstrekkers.
Werkenden voor de staat, werknemers van de staat zijn geen uitkeringstrekkers en wensen niet in die termen besproken te worden.
Dank u wel Niemand van U meer. Dan is het woord aan de heer Nijpels.
Voorzitter de vraag over media, onderwijs en andere politieke vragen
zal ik behandelen. De heer de Korte zal daarna nog in het kort iets vertellen over zijn stelling t.a.v. de verdeling van arbeid en de enkelopmerking die daarover zijn gemaakt. Eerste plaats een paar opmerkingen
over de mediaproblematiek en dan denk ik dat het goed is dat ik nog
even kom tot een samenvatting van het oordeel van de VVD over de ontwerp
medianota. In de eerste plaats heb ik u gezegd dat de medianota niet
beantwoord aan de uitdaging van de nieuwe technische mogelijkheden.
Ik de tweede plaats heb ik u gezegd dat deze media, deze conceptnota
bol staat van de ge- en van de verboden en dat de burger onvoldoende
serieus wordt genomen. In de derde plaats heb ik u gezegd dat de
nota niet uitgaat van het getalskriterium. Het getalskriterium is
voor wat de VVD betreft het enige eerlijke en objectieve kriterium
uiteindelijk moeten de kijkers uitmaken wat er op de buis komt en
niemand anders. In de vierde plaats heb ik u gezegd dat in de concept
medianota onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de nieuwe mogelijkheden
van de kabel en van de mogelijkheden die een sateliet ook voor de
nederlandse burger met zich meebrengt. In de vijfde plaats vinden wij
dat de positie van de NOS in de conceptnota te sterk wordt benadrukt.
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De NOS waarvan we hebben afgesproken in het regeerakkoord dat die
een mindere positie, minder zendtijd zou gaan ·krijgen. Maar wat dat
betreft moet ik vaststellen dat de medianota niet in overeenstemming
is met het regeerakkoord op dit punt. En daarom heb ik u gezegd
dat de VVD begin mei met een eigen medianota zal komen. Dit verhaal
was even nodig om bepaalde redenen. Ik kom nu tot de beantwoording
van de vragen zoals die zijn gesteld over het mediabeleid. In de
eerste plaats de vraag van mijnheer Houterman die maakt ons attent
op het probleem om de procedure die op dit moment loopt in Europa
over het feit dat de nederlandse grondwet de handelsreklame uitsluit
van de vrijheid van meningsuiting. Ik denk dat dit inderdaad een
voorbeeld is van een wetgeven die destijds onvoldoende heeft gezien
en heeft willen zien dat er op dit terrein grote technische ontwikkelingen zouden komen. U weet dat er zowel in de tweede als in de
eerste kamer daarover een debat is geweest. U weet dat uiteindelijk een
politieke meerderheid heeft beslist tot deze formulering zoals die
nu in de grondwet vastligt. Ik geloof dat het juist is om achteraf
vast te stellen dat deze beperking t.a.v. handelsreklame in feite
ongewenst is omdat in de toekomst eigenlijk een belangrijke rem
kan zetten op bepaalde inovatieve aktiviteiten van sommige bedrijven.
Wat dat betreft denk ik ook dat het met name de wetgever zal moeten
zijn die vol verlangen moet uitkijken naar de uitspraken die daar
op europees niveau over worden gedaan. En die uitspraken die zullen
er eventueel toe kunnen leiden dat het betreffende grondwetsartikel
moet worden herzien.

~1evrouw

Buzeman die heeft gezegd de VVD komt

met een tegennota. Ik zou nogeens willen benadrukken dat de VVD niet
komt met een tegennota, maar met een eigen visie over hoe het omroepbelej
het mediabeleid in brede zin het informatiebeleid er de komende jaren
zal moeten uitzien. Die medianota gebruiken wij als onze inbreng
bij de discussie straks in de kamer en binnen het kabinet. Op de
tweede plaats zal die medianota richtlijn vormen voor het beleid dat
de partij de komende jaren op dit terrein zou kunnen gaan voeren.
Mevrouw Buzeman heeft ook opgemerkt er is in feite sprake van een
achterhoegevecht. Ik ben blij dat u zelf dat heeft geconstateerd.
Dat is natuurlijk ook zo, we kunnen de technische mogelijkheden niet
tegenhouden en binnen nu en tien jaar zal naar alle waarschijnlijkheid
als we nu geen maatregelen nemen als we nu ook niet de juiste beslissingen nemen ons hele mediabeleid overspoeld worden door de dan bestaande
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tecnische mogelijkheden. Mevrouw Buzeman doet dan een briljante suggestiE
namelijk kunnen we die nieuwe technische mogelijkheden in feite niet
naar voren halen zodat de hele discussie over de medianota eigenlijk
al achterhaald is op het moment dat die wordt gevoerd. Daar steekt
een kern van waarheid in alleen is het niet aan de VVD om zelf op dit
terrein initiatieven te ondernemen maar het is met name aan het
particuliere bedrijfsleven om gebruik te maken van de mogelijkheden
die het regeerakkoord en de techniek op dit moment al biedt en dat
zal er wellicht toe kunnen leiden dat inderdaad tav sommige situaties
we worden gesteld voor een voldongen feit. Ik zou wat dat betreft
tegelijkertijd een opmerking willen maken over dat wat de heer Luiten
heeft gezegd en dat ligt eigenlijk in het verlengde van de opmerking
van mevrouw Buzeman. De heer Luiten die heeft gezegd wat gaat de
fraktie nu doen met dat punt van die doorgifte van buitenlandse
programma's. U weet wat daarover in het regeerakkoord staat.
Daarover is afgesproken dat buitenlandse

programma's wel op de

nederlandse kabel zullen worden doorgegeven tenzij er reklame in
voorkomt die specifiek op Nederland is gericht. Dat houdt dus in
dat iedere uitzending vanuit het buitenland doorgegeven kan worden
aan de nederlandse kabel en waar geen sprake is van op nederland
gerichte reklame dat die moet worden toegelaten. Dat houdt dus ook
in en onze omroepspecialisten de heren Kea en Hermans en de heer de
Beer vanuit zijn betrokkenheid bij de kabel hebben dat ook gezegd bij
het betreffende debat in de kamer dat wat de VVDfraktie betreft het
regeerakkoord op dit punt maar op een manier uitgelegd kan gaan worden.
Het wachten is nu op een nader bericht van de minister van WVC aan de
tweede kamer en wij verwachten als tweede kamerfraktie van de VVD niets
anders dan dat de minister vanwege op dit punt het regeerakkoord zal
uitvoeren. Dat met ander e woorden iedereen die zich aanmeldt bij de
nederlandse overheid en die aanbiedt een buitenlands programma wat
op de nederlandse kabel gezet kan worden een buitenlands programma wat
niet op Nederland gerichte reklame bevat dat die programma's gewoon zond~
welke belemmering dan ook kunnen worden doorgegeven. En het is inderdaad
zo dat als en op dit moment is er maar sprake van twee aanvragen, maar
als er massaal aanvragen zouden komen richting overheid dan zou dat er
in de praktijk toe kunnen leiden dat in feite de praktische situatie
een theoretische discussie bij de medianota over dit onderwerp al heeft
achterhaald. En ik begrijp dat dat in feiten is wat mevrouw Buzeman
graag zou willen zien gebeur~n.
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De heer Meijeraan die heeft een enkele opmerki.ng gemaakt over het
te vroeg uitlekken of het te voren geven van commentaar over alle
zaken die in de tweede kamer aan de orde zijn. Ik denk wat dat
betreft dat het goed is dat ik u nog even de feitelijke gang van
zaken rond de voorjaarsnota en het commentaar erop in herinnering
roepen. Binnen de VVDfraktie bestond de afspraak dat vanaf het
moment dat het kabinet in termen zou gaan praten over de voorjaarsnota wij niet met commentaar naar buiten zouden komen. De heer de
Korte en ik hebben ook hangende die handeling bijvoorbeeld de situatie
rond witte donderdag of goede vrijdag heeft u geen commentaar over
van de VVDfraktie gehoord. We hebben ons tot op het moment dat de
nota in hoofdlijnen werd vastgesteld door het kabinet vorige week
vrijdag onthouden van commentaar. Op die vrijdag hebben we gezamenlijk
met het CDA commentaar gegeven. Het zal u ook opgevallen zijn dat
die commentaren op vrijdag die zaterdag in de kranten naar voren
zijn gekomen dat die geen aanleiding zijn geweest tot de problemen
die we deze week hebben gehad. De eerste problemen zijn ontstaan
op het moment dat de fraktievoorzitter van het CDA in het programma
Tros Aktua een bepaalde interpretatie heeft gegeven van het regeerakkoord met name daar waar het ging om de positie van de minster
van binnelandse zaken. Vervolgens heeft de heer Lubbers op maandagavond
gereageerd in een uitzending van Brandpunt. Maar het is misschien goed
voor u om te weten dat die opname voor het programma waar de heer
Lubbers die uitspraken ook heeft gedaan dat dat op zaterdagmiddag
is opgenomen. Dat met andere woorden op zaterdagmiddag zowel door de
fraktievoorzitter van het CDA zowel als door de minister president
uitlatingen zijn gedaan die een interpretatie bevatten van het
akkoord wat in het kabinet was gesloten. Pas op zondag heb ik desgevraagd gereageerd op de uitspraken van de Vries. En ik moet u nog
steeds zeggen en dat zal ook het beleid blijven van de tweede kamerfraktie in de toekomst de voorjaarsnota is dit keer een heel moeilijke
geschiedenis geweest. De minister van binnenlandse zaken is doordat
het CDA het voorstel van de heer de Korte om te komen tot een premieverschuiving heeft afgewezen is de minsiter van binnenlandse zaken
en daarmee ook de tweede kamerfraktie van de VVD in een moeilijke
positie gedrongen omdat en ik heb u dat gisterenavond ook gezegd wij
vonden dat de ambtenaren in 83 genoeg hadden ingeleverd en zeker tav
de vakantietoeslag ook in de voorjaarsnota ook al genoeg hun bijdrage
hadden geleverd.
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Als dan een belangrijke voorman van het CDA de heer de Vries meent
toch een bepaalde uitleg aan de voorjaarsnota ·te moeten geven als
die daarmee in feite de minister van binnenlandse zaken weer het
mes op tafel geeft dan moet ik als leider van de partij tot de
conclusie komen dat de minister van binnenlandse zaken in een
onmogelijke positie wordt gebracht en dan is het onze taak als
fraktie en namens de eerste kamer en namens de tweede kamer om
duidelijk stelling te nemen en ons vierkant open te stellen achter
Koos Rietkerk. En ik wil daar graag toch nog een tweede opmerking over
maken en ik heb dat vanmiddag ook gedaan bij het medaibeleid dat
natuurlijk weleens de indruk gewekt kan worden dat het altijd
die tweede kamerfraktie is of de politiek aanvoerder die probeert
tot incidenten met het CDA te komen. Ik heb u daarom ook verteld
dat de discussie over de medianota die wij in de partij en in de
fraktie gaan voeren dat dat eendiscussie is vanuit ons eigen
vertrekpunt. Ik zou daarom overigens willen benadrukken want u zult
ongetwijfeld de komende jaren wederom met dit soort zaken worden
geconfronteerd dat het natuurlijk niet aangaat om conflicten uit
te lokken omdat wij als politieke partij de verantwoordelijkheid
hebben om ons verkiezingsprogramma zo goed mogelijk uit te voeren
dat wij ook als partij de verantwoordelijkheid hebben om mee te
denken over de ontwikkelingen van de toekomst ook al komen die
niet precies overeen met dat wat de coalitiepartner wenst dat het
onze plicht is om op deze wijze duidelijk te maken aan onze kiezers
dat we opkomen voor hun belangen en we zullen ook op die koers moeten
blijven doorgaan wil de VVD de komende jaren het gezicht niet verliezen.
Ik kom dan bij de opmerkingen van de heer Engels en ik moet u eigenlijk
een beetje zeggen dat die opmerkingen mij wat droevig hebben gestemd.
De heer Engels knikt die is het met mij eens. Ik geloof en ik denk
dat het goed is om dat te zeggen dat als we objectief hebben kennis genomen van de plannen waar de heer Deetman mee is gekomen en ik moet
u zeggen dat deze CDAbewindsman een moedige bewindsman is. Als ik die
plannen bekijk en als ik zie hoe de woordvoerders van de fraktie de
heer Evenhuis, de heer Fransen en de heer Dees met wijzigingsvoorstellen zijn gekomen op de kernpunten waar de VVD bezwaren tegen had
gezamenlijk met het CDA zijn gekomen om bijstelling in het beleid dat
het dan niet te houden is dat de VVDfraktie niet een nieuw relief
gegeven zouden hebben aan de bezwaren die we hadden tegen aan aantal
onderdelen van de plannen zoals Deetman die heeft gepresenteerd.
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En ik denk misschien dat het ook wel verklaarbaar is, want als je
bijvoorbeeld het verhaal van de heer Evenhuis ·vergelijkt met het
verhaal wat mevrouw Kraaijeveld-Wouters van het CDA heeft gehouden
over de onderwijsbegroting dan sprongen daar twee dingen in naar voren.
Eerste plaats was het de heer Evenhuis die als eerste woordvoerder
zich vierkant opstelde achter het principe van het beleid van de heer
Deetman. Was het de heer Evenhuis die op een aantal punten commentaar
heeft gegeven, maar heeft gezegd ook dat de hoofdlijnen van dat
beleid de fraktie aanstonden. Het was mevrouw Kraaijeveld-Wouters
die met name bij dat debat gezegd heeft dat ze in feite het helemaal
niet eens was van het beleid van de heer Deetman, maar dat ze
gezien allerlei andere bezwaren en allerlei andere complicaties
toch maar instemde met de begroting zoals die werd gepresenteerd.
Nou dat is voor mij nou een voorbeeld van het verschil in het
bedrijven van politiek. Dat is nou een kenmerkend verschil tussen
het optreden van VVDkamerleden en het optreden van kamerleden van
sommige andere partijen. Wij dames en heren komen eerlijk uit voor
de noodzaak van bezuiningen. Als wij het op onderdelen van het beleid
niet eens zijn met die bezuinigingen dan proberen wij over het
algemeen in goed overleg met de coalitiepartner dat beleid op
onderdelen bij te stellen.

~1aar

we gaan niet achteraf rechtvaardiging

zoeken voor die bezuinigingen. We gaan niet achteraf weglopen voor de
dingen waar we in de tweede kamer voor hebben gestaan. Dat zou
onwaarachtig zijn, dan zou terecht op dit congres de tweede kamerfraktie kunnen beschuldige van een lag beleid. En ik denk dan ook
dat het aan de fraktie is om de komende jaren vast te houden aan deze
eerlijke overtuiging dat we naar voren moeten brengen daar waar we
het niet eens zijn met het beleid. Dat we met voorstellen moeten komen
daar waar voorstellen nodig zijn en dat we verder ons vierkant moeten
opstellen achter het beleid als het gaat om een VVDbewindsman of het
gaat om het beleid van het CDAbewindsman op het terrein van het onderwijs.
Dan kom ik nog een operming toe refereerde de heer Engels nog even aan
mijn uitspraak gisterenavond, namelijk ik heb gezegd, ik heb gisterenavond enig commentaar gegeven aan het adres van diegene die de voorstellen van Deetman hebben betiteld als het terug bezuinigen naar het
stenen tijdperk. Ik heb dat gisterenavond in mijn betoog aangevoerd
als voorbeeld van hoe er sprake kan zijn van grote demagogische kritiek.
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Hoe er sprake kan zijn van kritiek die in feite niet de zaak raakt maar
die in feite probeert de persoon te raken. Maar ik wil u nog verder
tevreden stellen. Want ik heb voordat ik die uitspraak gisterenavond
deed heb ik met onze onderwijsspecialisten nog eens op een rijtje
gezetwat nou eigenlijk de kern vormden van de bezuinigingen zoals
die in het onderwijs hebben plaats gevonden. Wat dat betreft wil
ik u dan tav het stenen tijdperk toch graag nog een confronteren
met een getalletje. Een getalletje tav het lager onderwijs. Er werd
dus beweerd dat deze bezuingingen zouden leiden tot een soort stenen
tijdperk in het onderwijs. Hear als ik nu de feiten zie en ik zie
dat de leerlingenschaal door de bezuinigingen in 83 dat die gericht
zijn in het lager onderwijs op 32 en dat er in 77 eind 76 sprake was
van een leerlingenschaal van zo'n 32 dan zijn dus de feitelijke
gevolgen van de bezuinigingen zoals die nu door de tweede kamer zijn
aanvaard dat er voor wat betreft de leerlingenschaal terug zijn
op het peil van 1976. Nou ik durf aan de stelling dat niemand in
ons land met recht en reden kan beweren dat de kwaliteit van het
onderwijs door deze bezuinigingen in een grote mate is geschaad.
En tenslotte zou ik nog willen zeggen daar waar het gaat over de
bezuiniging in het onderwijs dat het een krant is geweest als de
NRC die met name het trio van onze fraktie EVenhuis, Fransen en DEES
heeft gecomplimenteerd om de evenwichtige wijze waarop zij een oordeel hebben gegeven over de begroting van onderwijs en ook over de
duidelijke wijze waarop zij enerzijds bezuinigingen anderzijds de
wijzigingen op de voorstellen heeft verwoord en ook heeft beargumenteerd.
Voorzitter ik kom dan tot een laatste opmerking en die had betrekking
op die meneer die zijn naam niet heeft gemaakt en die eigenlijk een
hele waslijst van bezwaren heeft opgesomd. Ik moet u zeggen dat ik
mij best kan voorstellen

ik heb begrepen dat die mijnheer werkeloos

is dat die af en toe weleens moe wordt als hij kijkt naar die politici
in den Haag. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat er mensen zijn
werkelozen zijn die zich iedere keer als ze weer geconfronteerd worden
met nieuwe bezuinigingsmaatregelen van het kabinet zich afvragen waar
die politici in den Haag mee bezig zijn. Ik geloof ook dat die mijnheer
op de juiste wijze de zorg van een heleboel mensen heeft vertaald.
Het is ook een zorg die niet alleen bij die mijnheer bestaat maar die
met name ook bestaat bij de eerste en tweede kamerfraktie.
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En ik denk dat het een zorg is die met feite zou moeten bestaan bij
iedere politicus. Want waar gaat het om. Het gaat er om dames en
heren en ik heb dat ook gezegd op de partijraad een paar weken
geleden dat wij iedere keer weer duidelijk weten te maken waarom
wij in ons land tot de bezuinigingen zijn moeten komen. Waarom die
bezuinigingen noodzakelijk zijn. Dat we duidelijk moeten maken dat
bezuinigingen niet bedoeld zijn als doel op zichzelf. Dat bezuinigingen
helaas noodzakelijk zijn omdat in ons land wij collectief meer
uitgeven dan welk ander land ook ter wereld. Omdat het financieringstekel
in Nederland een recordhoogte heeft bereikt. Omdat we 100 miljoen per
dag met z'n allen als collectiviteit teveel uitgeven. En daarom zou
ik ook tegen die mijnheer willen zeggen, maar eigenlijk niet alleen
tegen die mijnheer maar tegen al die leden die op dit congres verzameld
zijn probeert u dag in, dag uit probeert u in politieke discussies met
andere mensen, probeert u daar waar je wordt geconfronteerd met kritiek
op het regeringsbeleid iedere keer weer duidelijk te maken dat het
juist de VVD is die ook zo graag die sociale rechtvaardigheid in het
kabinetsbeleid vertegenwoordigd wil zien. Dat het juist de VVD is
die de afgelopen jaren heeft gevraagd om bezuinigingen om die maatschappij in de toekomst rechtvaardig te houden. Dat het juist die
VVD is geweest die zich zo buitengewoon bezorgd maakt over de positie
van de jongeren die als het zo doorgaat straks geen uitzicht meer
hebben op een maatschappij.
De Korte.
Mijnheer de voorzitter ik ga in op de vraag van een vragensteller.
In het oude testament zoals u weet nog ouder dan de VVDbeginselen
staat te lezen dat als het u slecht gaat zult gij harder werken.
En hier staan stelling over arbeidsduurverkorting. Hoe kan dat
dat was ook eigenlijk de toer van de vragensteller die uit de
lRdbouwsektor komt heb ik begrepen en daar werkt men ook soms zoals
wij weten soms niet veertig maar tachtig uur in de week. Ik wil zeggen
dat arbeidsduurverkorting dat staat in die stellingen per saldo niet
meer uren oplevert, maar het kan wel die uren spreiden over een
gorter aantal mensen. En dat kan een zaak van rechtvaardigheid zijn
maar we moeten wel zorgen dat dat niet minder uren tenslotte oplevert.
En toen zei de vragensteller ja maar kan dat eigenlijk wel, kun je
dat voorkomen en mijn antwoord is ja dat kan voorkomen worden. Hoe.
U kunt zich voorstellen dat je deze arbeidsduurverkorting beijvoorbeeld aanwendt in de sfeer van nou eens wat minder conventioneel
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Maar dat je zegt werekken dat wat op. De bedrijfstijd wordt verlengd
en op die manier worden we wat produktiever eri wat doelmatiger en
dan kan het zelfs nog wat meer werkuren opleveren. Tweede punt is
dat primair dus de nu in gang gezette arbeidsduurverkorting is
bedoeld voor herbezetting en het is dus de bedoeling dat daarmee
ook de mogelijkheid wel degelijk ook wordt geschapen, want dat
hoeft niet alleen herbezetting uiteindelijk te betekenen maar ook
dat er doelmatigheid in de produktie komt en dat het wel degelijk
mogelijk is om schommeliingen in de produktie zo op te vangen
en daarmee op de tocht staande banen te redden. En de vragensteller
zegt ja maar dat is toch niet juist. Weer zo'n antwoord ja het is
juist, want er is een stichtingsakkoord, dus tussen werkgevers
en werknemers en daar staat zeer uitdrukkelijk in en dat heeft dus
het akkoord ook van de werknemers bonden, van de vakbeweging dat
daarin staat ook uitdrukkelijk dat deze operatie mag aangewend
worden voor verbetering van derendementen van de bedrijven. Derde
punt wij hebben in onze stellingen gezet natuurlijk herbezetting
is primair het doel. En ik heb al zoeven gezegd je mag het ook voor
iets anders gebruiken en toen heeft de vragensteller gezegd ja
maar herbezetting waar praten jullie over. Je moet eigenlijk
proberen om de arbeidsuitstoot zoveel mogelijk tegen te gaan.
Welnu dan zeg ik van ik kijk naar die vorige stelling daar hebben
we ook heel uitdrukkelijk ja tegen gezegd en dat is ook heel realistisch
Want het is op het ogenblik zo dat er nog op jaarbasis zo'n 70.000
arbeidsplaatsen in de bedrijven verdwijnen. Dat is natuurlijk de
eerste opgave om dat tegen te gaan. Dan heeft de vragensteller gezegd
per dictaat opleggen van arbeidsduurverkorting aan ambtenaren en
trendvolgers. Daar kom je niet onderuit. Wij zullen ons als VVDfraktie
zullen wij ons daartegen verzetten. U heeft gemerkt hoe

in deze vergader
ing
gisteren de minister van binnelandse zaken is toegejuigd om zijn
krachtige standpuntbepaling in het kabinet. Het zou onjuist zijn
iemand anders zei zoeven ambtenaren en trandvolgers werken ook zijn ook
werkenden. Je mag ze niet wat dat betreft anders behandelen. Als je
arbeidsduurverkorting doet moet het een zaak zijn van open overleg.
Welnu het is ook niet nuttig om het per dictaat op te leggen want dan
werkt het niet. Vervolgens heeft de vragensteller nog typische
kanttekeningen gezet bij het vrijwillig werken met behoud van een
uitkering. Er zijn bijna 800.000 werkelozen. Mensen die wel degelijk
iets zouden willen doen. Dan moet je onorthodox durven zijn dat
durft ook de VVD.
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Maar je moet natuurlijk en dat ben ik met de vragensteller eens
je moet niet zorgen dat daarmee de werkeloosheid als het ware wordt
versterkt en dat het in stand blijft. Dat is niet onze bedoeling.
Daarom hebben we daar voorwaarden aan gegeven en daarom hebben we
ook gezegd het moet natuurlijk niet zo zijn dat daar reguliere
werknemers door worden vervangen door werkelozen want dan gaan
we natuurlijk inderdaad het paard achter de wagen spannen. Dus wat
dat betreft zeggen wij van de aarzelingen van de vragensteller
die beseffen wij terdege, maar je moet onorthodox durven zijn.
En tenslotte zei hij ja maar wat schiet ik hier eigenlijk mee op
want ik vind het eigenlijk defensief, ik vind het geen aanknopingspunten voor toekomstig beleid. Eigen initiatief, eigen risico dat
moet toch bij deze partij voorop staan. Dat zijn we roerend met
u eens. Ik wil alleen tot slot dit zeggen. We hebben een kabinet, een
kabinet dat een 5leid voert van drie sporen. Saneren van de overheidsuitgaven, denk aan de voorjaarsnota, hetstel van de marktsector,
tweede spoor. En derde spoor het ledigen van de ergste pijnpunten
van de werkeloosheid en daar sloeg deze stelling op. Het is een
onderdeel van ons sociaal beleid, ons sociaal gezicht.
Dank u zeer het woord is aan de heer Berkhouwer.
Mijnheer de voorzitter dames en heren mij is nog een bijzonder
interrigerende vraag gesteld en deze spreker stelde de vraag waar
liggen de grenzen van europa. Wijlen generaal de Gaulle heeft eens
gesproken in een groot discourt in een onbewaakt visionair moment
over het europa dat zich zou uitstrekken of zich zou dienen uit te
strekken van Brest tot de Oeral. Dat was een discourt dat is gehouden
voor de intreding van Denemarken, Ierland en het verenigd koninkrijk
in de gemeenschap per 1 januari 1973. Sindsdien president kunt u zeggen
dat een ding wel haast zeker is dat de grens, de grenzen van Europa
wat betreft de westkant zowel geogrfisch als politiek liggen bij de
westelijke kusten van Ierland. Aan de Atlantische Oceaan. Maar dat
sindsdien aan de Oostkant de zaak natuurlijk geheel anders is komen
te liggen. Ik geloof dat wij cultureel, historisch cultureel kunnen
stellen dat geografisch de grenzen van europa nog liggen bij de Oeral.
Maar dat sinds de toetreding van Griekenland in 1 janurair 1981 er
natuurlijk een groot onderscheid moet worden gemaakt in de geografische en de politieke begrepzing van europa naar het oosten toe.
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En wat dat betreft kom ik dan met een concreet antwoord op een
concrete vraag te geven zeggen dat Rossemodo de grens aan de
oostkant verloopt tov Lubeek tot Triest dan slaan we costenrijk over,
yougoslavie, albanie en komen we dan tot de oostkant konstantinopel,
griekenland aan de zuidoost flank van europa aldaar de grens vormt
van wat althans betreft de europese gemeenschap. En om deze korte
interventie president af te sluiten zou ik dat willen doen met het
uiten, het beleiden van een liberaal europees ideaal dat eruit
bestaat dat we nog eens zouden kunnen komen te leven in een europa
dat politiek en geogrfisch dezelfde uitgebreide omvang zou kunnen
hebben waarin alsdan ruim 500 miljoen mensen zouden kunnen leven
met het genot van dezelfde vrijheden die wij nu kennen in west
europa. Ik dank u.
Nog even een paar punten voor mij. Er is een voorstel van de afdeling
vries wat gepubliceerd is in vrijheid en democratie en er is geen
toelichting op gekomen en de afdeling Vries wil de noodzaak onder
de aandacht brengen van de algemene vergadering. Ik neem aan dat
gelet op het feit dat er geen toelichting gekomen is het onder de
aandacht van de algemene vergadering brengen is gebeurd en dat er
geen stemming wordt gevraagd. Nee. Dan mijnheer Meijeraan kan ik het
stembureau hartelijk dank voor de aktiviteiten.
Er is een vraag gesteld ook door mijnheer Meijeraan ook over het
mediacongres, het is inderdaad zo dat het mediacongres door een van de
kamercentrales zal worden georganiseerd. Het hoofdbestuur heeft daar
geen bezwaar tegen, maar er is wel gezegd tegen de kamercentrale
hou de politieke ontwikkelingen in de gaten zodat eventueel die datum
nog wat kan worden veranderd. En tenslotte voordat de heer Zoutendijk he1
woord krijgt nog een heel praktisch punt. Er hebben ons een aantal
stemmen bereikt over de vergaderdata. We hebben nu een hele
vrijdag en een hele zaterdag en een enkeling heeft ons gevraagd dat
voor een volgend jaar te veranderen in een zaterdag en een zondag.
Ik zou zo graag eens willen weten hoe u daarover denkt. Zo even een
peiling wie is hand omhoog voor vrijdag en zaterdag. En wie voor
zaterdag en zondag. Dat is duidelijk dank u wel. Stembureau bedankt.
Goed tenslotte is het woord aan de heer Zoutendijk.
Voorzitter ik zou eenieder die mij vriendelijke woorden heeft toegevoegd en bijzonder de heer Meijeraan daarvoor hartelijk willen bedanken.
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En daar dan nog enkele woorden aan willen toevoegen over de onderwerpen
die aan de orde gesteld zijn. En de arbeidtijdsverkorting ik denk dat
het goed is, de heer de Korte heeft het eigenlijk ook al gezegd dat
als we het uitsluitend economisch zouden bekijken wat er dan nodig
is nieuwe economische groei dat we zeggen een toename van de arbeidsaktiviteit en dat arbeidtijdsverkorting zich daarmee slecht verdraagt.
Maar er is niet alleen een economische component er is ook een sociale
component. En zeker in een situatie van meer dan 750.000 werkelozen
en een groei van de beroepsbevolking door onze demografische ontwikkeling van zo'n 70-75000 personen per jaar in de komende jaren.
Die sociale component kan niet verwaarloosd worden want anders kont
de economie zelf op den duur op het spel te staan. En daarom is
arbeidstijdverkorting onder de huidige omstandigheden beslist noodzakelijk. Het is overigens niet zo wat de heer Budding zei althans
het is niet bewezen dat de automatisering of hoe je het anders
noemen wil teidt tot een grote uitstoot van arbeid. Het is eerder
zo dat net zoals elke andere belangrijke technologische ontwikkeling
er sprake is van een verschuiving van arbeid. Enerzijds verdwijnen
oude arbeidsplaatsen. Anderzijds worden er nieuwe gecreeërd. En ik
geloof dat de kwantificering daarvan is uiterst moeilijk. Maar er
zijn wel duidelijke tekenen dat het merendeel van die arbeidsplaatsen
buiten ons land worden gecreërd en zelfs buiten Europa worden
gecre""erd. In de afgelopen tien jaar is het aantal arbeidsplaatsen in
de Vernigde Staten en Japan met 18 miljoen toegenomen en in Europa
constant gebleven en dat heeft dus niets te maken met de technische
ontwikkeling, maar wel met de wijze waarop wij op die ontwikkeling
in Europa reageren. Van belang is het tweede spoor, de heer de Korte
zei dat al het scheppen van ruimte zodat economische groei weer
mogelijk wordt. Deregulering ik heb daar eerder over gesproken is
daar een belangrijk middel toe. Een enkel woord over het mediabeleid,
het punt van de nadere regeling voor reklame in de grondwet is aan
de orde gekomen. Eigenlijk een lelijk punt in de grondwet. Ik denk dat
de overheid, het kabinet zich uiterst terughoudend moet opstellen voor
wat betreft het indienen van wetgeving op dit terrein zolang deze zaak
nog in deiscussie is en hopelijk verdwijnt deze beperking op den duur
geheel. Mevrouw Buzeman had het ei van Columbus gewoon wat sneller
beginnen met nieuwe media dan heb je nog nergens last van en dan ben
je er al voor dat ze het onmogelijk kunnen gaan maken. Helaas is het
niet zo makkelijk. In de eerste plaats moet iets ook nog economisch,
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financieel aantrekkelijk zijn behalve dat het technisch mogelijk moet
zijn. En er moeten ook zekerheid zijn dat men op den duur door het
particuliere bedrijfsleven ook van die nieuwe media gebruik kan
blijven maken. Die zekerheid is er op dit moment absoluut niet. Integendeel het wordt op alle mogelijke manieren moeilijk gemaakt. Als ik
denk aan het kabelexperiment zuid limburg dan is daar een enorme
tegenwerking om werkelijk eens met iets zinvols te

gaan beginnen.

En voorlopig is er dan ook nog niets aan de hand. Het bedrijfsleven
zal pas werkelijk investeren in nieuwe media wanneer het de zekerheid
heeft daarvan ook gebruik te kunnen maken en wanneer de situatie
zal verdwijnen dat je aan de ene kant hebt de zendgemachtigden die
een beschermde positie hebben omdat zij uit de omroepgelden, dus uit
de collectieve middelen worden gefinancierd en die middelen indirekt
kunnen aanwenden voor bedrijfsvreemde aktiviteiten, terwijl aan de
andere kant dat bedrijfsleven die mogelijkheden niet heeft. Dat
leidt tot oneerlijke concurrentie. En dus tot vertraging en verstarring op dit terrein. En dan nog een paar woorden als antwoord op wat
er over de deregulering gezegd is. De heer de Wolf die heeft gewezen
op de bestemmingsplannen in de buitegebieden. Ik neem aan dat dat een
goed voorbeeld is, het is helaas niet aan ons om in deze initiatieven
te nemen maar ik leg het dan neer bij diegene die daar wel de mogelijkheden toe hebben. Hoe realiseren dat was de heer van der Veen. Ja
inderdaad het is makkelijker erover te praten dan om het te doen. Ik
ben me daar volledig van bewust. Wat betreft de rijksoverheid zijn er
een vijftal commissies ingesteld die hard aan het werk zijn en waarvan
de eerste rapporten nog voor de zomervakantie te verwachten zijn en
daar moet dan aan de concrete aanbevelingen vervolgens uitvoering worden
gegeven. Maar het is niet alleen de rijksoverheid. Het zijn ook de
lagere overheden die stuk voor stuk in eigen provincie of eigen gemeente
moeten gaan kijken of er ook daar geen mogelijkheid tot vereenvoudiging
is en tot het afschaffen van regeltjes die hun tijd hebben overleefd.
En ook als partij en dat heb ik eigenlijk aan het eind van mijn verhaal
gezegd moeten we daarbij meedenken in de partijcommissies om ideeën aan tE
dragen. Alles is eigenlijk welkom hier voorzover het ook zinvol en
uitvoerbaar is. Ik ben blij met de opmerking van de heer Jongmans die
mij aanviel over wat ik over de amtenaren had gezegd, want dat geeft
mij de mogelijkheid om nog iets duidelijk te zeggen. Ik twijfel geen
moment aan de loyaliteit van vele ambtenaren. Ik heb daar zelf teveel
van meegemaakt om te weten wat ambtenaren in cvergPtoe meerderheid
loyaal meewerken aan het beleid.
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Maar dat neemt niet weg dat het toch mensen zijn. En zoals wij allemaal
en dat zij ook zoals vele van hun uit zijn op het bouwen van eigen
koninkrijkjes. En naarmate bureaucratie groter wordt worden de
krachten om zo'n bureaucratie in stand te houden die worden ook steeds
sterken. Niet alleen bij ambtenaren. Overal waar mensen in rnachtspositieE
komen te verkeren geldt net zo goed als andere grote arbeidsorganisaties.
Het zijn overigens niet alleen de ambtenaren die tot overregulering bijdragen ik heb ook duidelijk gesteld ook de bestuurders, de politici
die door deelbelangen daartoe geprest vaak meer regelen dan strikt
genomen noodzakelijk is. En de heer Bakker heeft daar meen ik ook op
gewezen. Dan de heer Engels zou ik toch nog een enkel woord over die
onderwijskorting willen toevoegen want ik weet dat hij staat te
popelen om ook hier nog eens wat over te horen. Ik ben het ook in
grote lijnen eens over het onderwijsbeleid van de heer Deetrnan maar
dat neemt niet weg dat die onderwijskortingsrnaatregelen een bijzonder
ongelukkige rnaatregele geweest is. Die principieel eigenlijk verwerpelijl
is omdat een bepaalde groep daardoor getroffen wordt zonder dat daar
inhoudelijk argumenten voor zijn aan te dragen. Bovendien een verkeerd
gekozen doelgroep en het vooruit lopen op een herstructurering van de
salarisschalen waar het overleg nog over geopend zou moeten worden.
Dat zijn allemaal zaken die verwerpelijk zijn. Maar het ging over een
bedrag van 278rniljoen waarover in het regeerakkoord concrete afspraken
waren gemaakt. En daardoor stond op een gegeven moment iets anders
en iets belangrijkers op het spel. Narnelijk onze betrouwbaarheid als
coalitiepartner en dat was het punt waardoor dus ook de eerste karnerfraktie tenslotte gemeend heeft haar stern niet aan dit wetsontwerp
te moeten onthouden. Dan ook nog een woord aan die mijnheer die met
onbekende naam ons verweten heeft niet te handelen zoals een volkspartij
betaamt. Laten we ons toch realiseren dat de inkomensongelijkheid
in ons land kleiner dan in welk ander met ons vergelijkbaar westers land
De doelstellingen van de nota inkomensbeleid van 1975 zijn enkele jaren
geleden al bereikt en sindsdien is die nivellering verder voort
geschreden. Uit alle overzichten blijkt in de afgelopen tien jaar de
enorme toename ook reëel van de minimum inkomens en daaraan gekoppelde
uitkeringen en anderzijds dus de stagnatie en achteruitgang van de

hogere inkomens. Onze overdrachtsuitgave dus wat naar de uitkeringstrek-e
kers toegaat zijn de hoogste ter wereld procentueel en wij kunnen ons
dat niet meer blijven veroorloven. Ook ons minimum loon is nog steeds
het hoogste ter wereld.
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En dat is niet meer op te brengen. En het is natuurlijk erg makkelijk
om te zeggen kan daar nou niet wat van af en is dat nou niet nodig
en natuurlijk zijn er wel voorbeeldjes nog te bedenken en moeten ze
ook bedacht worden maar met elkaar levert het veel te weinig op.
En moeten we de eerlijkheid betrachten om te zeggen wij kunnen aan
die onderkant niet blijven waar we zijn. Wij kunnen het niet opbrengen. Ook daar zal een stap terug helaas noodzakelijk zijn.
Een stap terug om het mogelijk te rnaken dat diegene die een uitkering
ook werkelijk nodig hebben ook in de toekomst die nog kunnen krijgen
en daardoor een menswaardig bestaan kunnen leiden. Voorzitter
hier wou ik het bij laten.
Darnes en heren ik dank u bijzonder voor uw aanwezigheid, voor uw
inzet en uw betrokkenheid deze dagen. Ik sluit hiermee de 36ste jaarlijkse algemene vergadering.

