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1984 in -t Haam te Hattem.

Dames an heren,gaadamiddag,hartelijk walka• hier in da
tennishal van 't Haam in Hattem.
~ij kunnen U halaas niet een batare accomodatie aanbieden
dan deze, tengevolge van aan aantal misverstanden,waarom we
niet in de buitensociëteit in Zwolle kunnen zijn.
Toch wil ik beginnen mat anza grota dank uit ta brengen aan
de diractie en da staf hier van 't Haem,ze hebben cos loyaal
opgevangen,nadat we toch wel in grote moeilijkheden ware~
gekoman,we hebben eerder~ goede ervaringen met 't Heem,we
zijn hier erg graag en blij dat we onze vergadering hier
kunnen houden.
Applaus.
Het ie haal erg aardig, de burga~eaater van Hattem,de heer
Ausma ia hier aanwezig en dat atellan we op hog• prijs.
Applaus.
Daaea en heren de algemene vergadering ven vandaag an morgen
ia en theorie onze a~ganieatoriacha vtrgaderi~g, en in het
najaar in deceaber hebben we dan een politieke algemene vergadering,•eer el bij het begin wil ik U toch vragen dat
niet al ta lattarlijk te nemen,omdat aargen vooral,maar ook
venevond,maar vooral dan morgen de politieke discussie centraal
zal etaan.
U hebt gemerkt aan da hand van de notitie in Vrijhaid en
Da•ocratie dat we waar aans iets anders probaren dan tot
nu toe gebruikelijk was,hat stallen van vragen aan kamerladen
en het krijgen daarop van antwoorden is verlatan,er is een
baleidenatitia,iets van verantwoording van de Tweede Kamer
fractie aan de algamana vergadering an ik zou U nu al vast
graag willen ~proepen margen de fractie positief kritisch
tagamoat te trsdan,zodat wa met elkaar een goeds discussie
kunnen hebben.
Dames en heren ik open hiermee dsza algemene vergadering
en ik wens U goede dagen toe,dank U wal.
Applaus.
Ik heb ean paar huishoudelijke mededalingen dl!l beschrij«i,ng&:,
brief voor daze vergadering werd g~public~0rd in Vrijheid an
Democratie van 20 dacamber,da afdeling9n •• 198J •• an da afdelingen zijn hierop attent gomaekt via hoofdbaatuursmedadalingen
ook nog van 11 januari 1984.
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an •oties kondan worden ingediend tot 6 februari an dat alla• werd gepubliceerd in Vrijheid an Demoeretie
van 29 februari 1984.
U h3bt stemkaarten uitgareikt gekragen aan stam ia hst
grijze formuliar,hat gala kaartja telt voor 5 stamman
en oranje is 10 stamman waard, de atambriafjaa die U
hebt g•kregan betekenen groen 1 stam an grijs 10 stammen,
als U meerdere kaarten van kleuren van lagara waarde hebt
voldoende voor hst krijgen van aan hogere waarde dan kunt
U omruilen.
Dan moet ik een stembureau benoemen en ik zou willen vragen
aan de heren Mijdam, Krijvanaar,van Vianon,v.d.Berga en
Prins om achter mij plaeta te namen.
Dan is aan de arde het agendapunt 2 het jaarvaralag van
het hoofdbeatuur over 1983.
Wie van U wil over hat jaarvaralag het woord voeren?
Mijnhaar Maiaraam.
Mijnhaar da vaarzitter,weat U haa dat warkt7??
A~enda•anten

Ja, het werkt voartraffalijk •• gaad ••
Dank U, Uw eta• zegt hat an hat is za ••
Hat jaarvaralag aan paar jaar terug heeft U al eens gezegd
ach hst ia %0 jammar dat ar zo weinig gabruik van gemaakt
wordt,ja moet ja omvang enigszins baparkan,taracht,maar
das al niet te ~in is ar na dia opmerking toch iets uitgegooid en ik dacht dat wa de samenstallar van dit verslaf
mogen complimenteren voor het werk dat ar is gadaan,dat het
jammar zou zijn dat het zondar enig woord de hamer paaseerde
gezien alla werkzaamheden ook in aan zo vroeg stadium
als in dit jaar moest geschieden en van de gelegenheid
misbruik makend zou ik dan tevens de penningmaaster willen
complimentaren die misschien ongeweten van een vraag van
nog langer geleden om nou warkalijk eens aan rekening en
verant~oording te publiceren toch heeft ingehaakt en dat
dit kesr werkelijk heeft gedaan en ik dacht det beide stukkan
ela zodanig al een compliment vardienen en dan is het natuurlijk logisch dat je er toch aan paar vragen of opmerkingen
over hebt •••
Ik zat er al op te wachten •••

J.

Ja,daar 3taat
z~

h~t

voor op da agenda ••

ia hat •••

Maar ik mocht toch wel eerst even •••
Ja,grasg •••
Accoord,blz.17 voorzitter,daar wordt gesproken van 2 congrassen van Kamercentrales, ik dacht dat U vroeger sen onderscheid maakte tus~en deelcongressen en reg6onale congr~ssen
deze 2 zijn op een hoop gegooid,ik ~een dat hst media congres
een echt deel congres was met steun van da partij en dat het
Zuid-Hollendes •isachien jam•er genoeg aan ragionaal
congres is geweest een bijeenkomst van da gecombineerde
kamercentralas uit Holland en niet een daal congres voor
maar mansen in de VVD eventueel ook buiten Zuid Holl8nd
te houdan en dat het wat jammar is dat ze samen op aan hoop
zijn gegooid.
Dan ga ik naar blz. 37-36,de commissie Polak,U heeft op de
vorige jaar vergadering iets aangekondigd in dsza richting
maar toen ik in Elseviar Magasine van augustus vorig jaar
las dat er een commiseis wa~ ingesteld met een bepaalde
opdracht toen dacht ik toch h§ •• watan wa er eigenlijk wat van?
Nou ik dacht dat we in V+D nooit wat van gehoord hadden
en dat we nu pas in hst jaar varslag erover horen en mijn vraag
is waarom wordt zoi~te als ik tenminste galijk heb dat we het
niet hadden kunnen lezen,waarom wordt zoists niet wat
duidelijker in Vrijheid en Democratie verteld,als ja in augustus
al in de pers vertelt dat de commissis er ie an de doal3tel1ingen van de c~mmissia is Qe uit de taak stellingab
is me ook wat minder duidelijk dan uit de woorden die U
op da vorige vergadering hesft gasprok~n.
Blz.40,voor de vrnuwan zag aan door de partij opgestald nisuw
c~ncept het licht,nalverwega blz.40 wia ia de ~artij dia dat
heeft opgesteld en waar ia het lieht,heb ik over het hoofd
gezien dat hat gepubliceerd is o1 staat hst nog onder de
korenmaat?Als ik h~t zo mag uitdrukken.
Blz. 48 wn~dt melding gemaakt van de brochure, de huis aan
huis krant vreda en veiligheid,aan pr~statis dat dia gemaakt
is een prastatia dat di3 i~ verspraid,maar miDschisn had er
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toch iots meer in kunnen ataan van smn valaand citaat wat
ik U ga voorl~zan •• kort ••• da kerk lijkt nog varder achter bij
da warkalijkheid dan in het begin van da z•ventia~a aauw,dat
citaat ia niet uit het jaarvarslag hoor •• althana niet uit
dit ••• toan blaaf de kerk tagan ds wetenschapsbaaefanaar Galilii
volhoudan dat aards middelpunt van het heelal was en za eisten
Vtin Galilli dat hij zijn watanachappalijka intrigitait geweld
aandaad an nu blijkt de kerk ta dankan dat Naderland het
Middelpunt van de wereld is goworden en waar is dat een
citaat van voorzitter?van do laatsta redevoering die Korhela-Altea
voorzitter in de jaarvergadering in 1981 heeft gahouden,het
had niet mat deze woorden gahoavan,maer de brochure dia
verspreid is Ie huis aan huis krant waB voor mijn smaak toch
een bastja te vaal vlees noch vie,an nie~ een heel duidelijk
atandpunt van wat de VVD hier nu eigenlijk ovar dacht,dat zou
misschien aan de ane kant wat stem of kiezers hadden kunnen
kosten als U duidelijk had gehouden maar het zou aan da anders kant toch anderen hebben kunnen aantrekkan en het zou
in ieder geval aan betara bijdrage aan de discussis zijn gewaast dan een wat wis~elvallige benadering.
Een laatsta opmerking voorzitter is niet wat er ever in het
jaarvarslag etaat,iets wat sr niet in ataat,in 75 heeft het
hoofdbastuur aan nieuwe structuur gekragen Krachtens
ra~alemantswijziging,in 79 heeft het hoofdbastuur zichzalf
gabogen over zijn aiyan functioner.ng dat was dus 4 jaar later
79 en weer 4 jaar is 83,was er in SJ misschien aanleiding
am zich nog eens te buigen over het eigan functioneren
het is aen vraag die U ook naar punt 12 kunt varwijzen natuurlijk,was er aanleiding om er nog eens over te buigen?
Zoja??Is ar dan iets over mede ta delen??
En tenslotte eindig ik waar graag met het compliment voor
de samsnstalling op dit momsnt in daze vorm, ik dank U wel.
Dank U wei •• iemand anders van U nog over het jaarverslag??
Gaat Uw gang ••
Voorzittar,ik wou nist over hat jaarvarslag apreksn,ik wou U
mada delen dat de geluidsinstallatie niat al te goed ia
wa~ d~ vera~denbaarhaid batraft althane in dit deal in de zaal.
Het draait •• hat zweeft nogal •••
Ua technici hebb~n het gahoo~d ••• na~m ik aan •••

. s.
Bakker ••
Ik ~ou niet zn zoar over jaarvsr3lag sprsken,maar ik ~is
hot punt beleid h~ofd~astuur en ik zal dus ~ijn vragen knopen
aan Uw j3arvarslag.

M~vrauw

Het beleid haofdbe9tuur is hst agendapunt 12.
Toch??Ik heb het niet kunnen vinden ••
Het stuat ••• wel •• in •••
Nou,dan zal ik er graag ••••
Dank U wel.
Iemand enders van U nog over het jaarverslag??
Niet?
Mijnheer Meijeraam heeft gevraagd naar deelcongras en naar
regiocongras banaming.We hebben het oude beeld van deel congrasaan an regio congressen varlaten sinds het maken v~n het
vurkiazingsprogremma voor het jaar 1981 toen voordat het dabet in de partij in de algemene vargadering het nodig was
hoofdatuksgawija met elkaar van gedach~sn ta wisaalan,daarna
zijn deeleongrassen of zijn congressen van kamercentralas
niet mser za genoemd en hebben wa nu allaen nog naar congraseen ge~rganiseer~ door ka~ercentralea.
De com~isaie rolak i5 inderdaad ds commissie dia ia aangekon~igd in de vorige alg3mene ver;adaring an die ia vorig
jaar gewoon aan het werk gegaan daar was dus geen verdere
aankondiging van nodig alleen dat dan slachts aan half jaar
later in de pers verschijnt dat ie niat direkt de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur vaal kan ik daar niet over
zeggen de commissie Polak doet het wer.k in grota lijnen
van datgene wat ik toen in die vergadari~g hab ~angakondigd
op detailpunten is dat toen gawij zigd, maar nia~ \vSZs:ïlij ~.
Blz,40 de organisati~ vrouwen in do VVD wol da partij is het
hoofdbestuur en bij het beleid hoofdbestuur zal de nieuwe
vaarzitter van de organisatie vrouwen in de VVD ~p dat punt ingaan.
Wa+. de bror:hure betreft dat zou ik ook willen verwijzen naar
ha~ punt baleid hoofdbeetuur,de haer Verwwyen zal dan daarop
ingaan.
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Het functioneren van het hoofdbeatuur,hat kijken daarna door
het hoofdbeetuur z~lf gebeurt niet eens per 4 jaar,maar dat
is een continuing story er ia nu een commissi~ aan het ~oofd
bestuur bezig om een volgende notiti~ voo: t~ beraiden die
is er binnenkort in het najaar zal in het hoofdbestuur in een
extra vargadering daarover wederom van gedachten wordan gewisseld maar we zijn er tot nu toe niet in geslaagd om nou
echt iots ta vinden dat zovesl beter is dan net huidige
functioneren dat we daarmee naar Uw algemene vergadering willen komen met andare woorden het is goed om kritiach over
dat eigan functiona:en te blijven denken meer concrete
voorstellen ovar verandering zijn er op dit moment nog niet.
Wilt U op een van de punten nog ingaan?Bant U tevreden?
Dank U wal •• dan zijn we bij het agendapunt nummer 3 von de
Yergadaring.
Het woord voor een korte toalichting aan de penningmeestar van
de partij.
Dank U zear,mijnhear de voorzittar,ik wou vrij kort zijn,
er zijn nog belangrijke agendapunten die ook vanmiddag
behandeld moeten wordan •• in de Vrijheid en Democratie ia aan
beschouwing varschenen,ean alga~ane financiële beschouwing
over het beleid dia dacnt ik op zichzalf wal duid•lijk is,
in de eerste plaats ia natuurlijk een uitschieter in het hela
financiële bel~ià een geweldige betrokkenheid van de leden
en ook wel in mindere mate van niet ledan van de partij in
de vorm van grote bedragen die extra binnenkomen zowel bij
de a1de1ingan als bij het hoofdbestuur van áa laden van de
partij deze betrokkenheid is een van da steunpilaren van
het hela financiële bouwwerk zowel op afdelingsniveau els
bij ~at hou~dbastuur,een tweede punt wear we misschien op
moaten ingaan en dat heeft diract verband •et da vorige
opmerking van de 8trokkanheid de vela giften dia binnenkomen
ia het contributie systeem zoals U misschien bekend is hebben
veel politieke partijen aan àontributie systeem waar een verplichting bestaat naar draagkracht dus aan aantal tebellen,U
kunt zich dat voorstellen een soort balasting •• inkomstanbelaatingsystaem waar den de mansen zelf aceten opgaven tot welke
categoris vindan dat za horen en dat moeten za dan verplicht
goed doen controle is natuurlijk niat mogalijk •• maar goed
in elk gsval dat systeem bastaat bij de2a partijen en eigenl.jk mat name ook bij het CDA en de PvdA.Wij hebben h~t systoem
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dat isderasn naar oi]an booardeling zijn draagkrocht kan
inschatten an daarnaast dus de giften kan doen aan de partij.
Ik geloof dat dit aan geweldig liberaal syata~~ io,iadernsn
moet z~lf beco=dolc~ wat ~ijn drnagkrncht ie en neer din
•
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ook, dnariJm CJI!Ilooi' ik ook dat cp d.:_ t ~Jebiod 'tJeer d<Ji.de lijk is
dat toch he~ liberale standpun~ uiteindolijk tot de beste
resultaten leidt.
Wa hebben •• misschien is het dan ook goed dat wa in dit verband nag sven ingaan op de contributie hcogts dua •• wat dan is
de reglarnantsira miniu~ contributie in wezan,de =~glementaira
minium eontributia ia betrekkalijk laeg,als U dat ook weer
vargaljjkt 11et sndere partijen dia det s,yetaem van dr~P.tgkracht
die tabellen kennen,desrnaeat een aantal dispensatie ~ogslijk
heid afdelingen kunnen dispensatie geven,dus •• niat of lag8re
contributie en zodadalijl~ zullen we bohandeler. een wij%iqir.g
in het huishoudelijk raglament artikel 64.2,waar ook de dispaneetie mogelijkheid ~p dat gebi~d wordt uitgebreid en tenslotte
is ar op de agenda van deze vergadering ook het punt ven contributie betaling in t~r~ijnen,ik gelee~ n.l. dat w~ uitarst
voorzichtig moaten zijr.,uiterst zorgvuldig moeten omsaan
met onze leden die dan in geg~ven omstandigheden toch wel eens
tot een proalaam zouden komen met het betalen van deze relatiat
laag ••• relatief laag ten opziehts van endera politieke partijen
lage contributia.ik galoot dat deze laden ons buitengewoon
welkom moaten blijvan.Ean negatief punt wat U kunt zien
vooral in de prognase,bagroting 19S4 zijn natuurlijk de g=ata
bezuinigingen van overhaidswege,%oals U wallicht bekend is
zowel de Taldarstichting ala de Haya van Somar~anstichting
in grote mate financiil afhankelijk van subsidies van het
•inisteria van binnsnlandsa zakan,deze subsidies zijn aanzienlijk gekort,daza korting hebben we allsmaal gewild,ik geloof ook niet dat wa daar tagen in moaten gaan, het is de
huidigs kortingniveau kunt U ongeveer zsggan op 25~ van de
ongeko=ta aubsidia,ik geloof wal dat e~ in dit soort kortingen
limieten zittan,dat we als we nog verder gekort zoudan wordan
en dat geldt natuurlijk ~i~t• allaen voor de VVD, dBt geldt
voor alle politieke partijen in Nederland dat je dan wel sans
zou kunnen gaan korten op de assenti$ls elementen van de
demoeratie,is toch ook de politieke partijen en het ka~ ~iet

.
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zo zijn dat als je d~za kortingen tot aan nog s~n veel hoger
niveau zou uitbreiden dat je dan de politieke partijen sn dus
dan ook da VVD op dat gebied in echts financiäla moeilijkhedan zou brangen,nog aan punt wat ~i9schien even aandacht
vareist in de prognose 1984 is een groot bedrag is begroot,
geprognotisaard als bijdrage voor werkzae~haden voor dardan
dat heeft U misachian wal gezien, wij hopsn •• door hst alge•een secretariaat wordt een groot aantal werkzaamheden varricht voor anderen o.a. de Tweeds Kamer fractie an daze badragen zouden ook door de Tweede Kamer fractie of de anderen
in rekening kunnen worden gebracht.Een noviteit in dit geval
nog op beperkte mate in de prognose 1984 is het begin van de
aanzat •• dat ar aan aanzet wordt gagevan voor het activaren
voor Naderlandars in het buitenland,twea dingen om ta gaan
etemman,waarschijnlijk bij de volgende Tweede Kamer varkiszingen zal dat stamrecht hopen wa allen wal een fait zijn en
in de tweede plaats om lid te worden van de partij zodat we
ook hopen in da toakomst aan groot aantal afdalingen in het
buitenland te zullen krijgen, we hebben natuurlijk aan aantal
zoals U weet mat name in·Dalgiä en Duitsland,maar wa hopen
dat zeer sterk te kunnen uitbreiden en ook daar zij. in deze
prognose bedragen voor uitgatrokken,tenslotta het hoogtepunt ook op fineneiel gabiad,het komende jaar de Europese
verkiazingan,U heeft gezien aan groot badrag vooruitgatrokkan
de Europese verkiezingen zullen ook verschrikkelijk belangrijk zijn ook op landeliJk nivaau,ik n••• aan dat in de loop
van daze degen nog verder over gaaproken worden en ook ~ijn
collega Varwasyen van dia kant dat ook varder nog zal toalichten.Mijnheer de voorzitter tot zover de algeaene inleiding.
Dank U wel, wie van U ~ag ik het woord laven?
Over dit agandapunt ••• Gaat Uw gang ••
Voorzittar,mijn naam is Vet,ik spreek hiar namens de afdeling
Schaik,hat betreft het financiäl verslag 1983 als varmeld in
de Vrijhett en Democratie nummer 1298 in bizondar de prognoes 1934 ten aanzien van de uitgavan vermeld onder sub.14 activiteiten en subsidies,de bmlangrijkste subsidie tot heden
was die aan de organisatie vrouwen in de VVD,de status van
daze organisatie is blijkbaar al enkale keren basprokan en
ar ia kennelijk weer een nieuw consept waarover weer gapraat

gaat worden,ik ken het niet,ik kan er dus ~oeilijk wat ovar
zeggen,echter als ik z~·n opsoNming zie van allarlai activiteiten dia gasubsidiird worden en ik ko~ daar de organisatie
vrouwen in de VVO tegen dan heb ik on~iddellijk de neiging
om het staetje verdar door te lop•n om te zoeken naar de
crganisatia mannan in de VVD edoch dia ontbreakt,misacnian
aan aan kant gelukkig want het ja3rvarslag van da organisatie
vrouwen in de VVD als varmeld in hst jaarvarslag hoofdbaatuur
onder hoofdstuk 1S sub a. wordt voornamelijk gekenmerkt door
mutatias,niet dat ik daar iats tsgan heb,het zal bast noodzakalijk wazen,echtar zo•n standsorganisatie misschien een
lelijk woord maar in feite ia het dat wal lijkt mij in daze
tijd wat overdravan,immers niemand in de VVD zal de vrouwen
rechten ontzaggun dia ze manen te hebben omdat ook mannen ze
habben,alle rechten en alla plichten in de VVD galdan voor
menaan d.w.z. voor mannen als voor vrouwan,dat is allamaal
nog benadrukt door da uitspraken ten aanzien ven emancipatie
op de algemene vargadering van 2 en 3 decaaber j.l.,ik heb
toen naast vale endaren ook al aangeduid dat groepsvorming
niets oplost en meen dat er toen wal is verstaan want de
toen gewijzigde stellingen gaven daar duidelijk blijk van
we hadden ook verwacht dat na de conclusie uit die vergadering
da organisatie vrouwen in de VVD zichzelf zou opheffan en dat
de laden zoudan plaats ne•en op de niet speciaal geraasrvcsrda
etaalen temidden van de mannelijke baatuurs-commissie-en
partijleden om ar gezamenlijk o~ toe te zien dat de
gafor.ulaarde beginselen wordan toagapast,da gareserveorde
fondsen voor da organisatie vrouwen in de VVD zouden dan
beeteed kunnen worden voor de Haya van Someren stichting an
de Taldar stichting waar za ongetwijfeld mat meer resultaat
bestaad wordan dan een onzinnig ingazondan stuk in aen dagblad van de vrouwon in de VVD dia niat met de organisatie
hebban aang~slotan,publiakalijk afstand nemen.
Ik moge dan ook voorstallen dat de organisatis vrouwen in d9
VVD zichzelf opheft en do basehikbare fondsen worden toagedeeld aan de genaamde atichtingen.Dank U.
Verontrusting ••••
Dank U wel ••• Iaderean daarmee esns777
Gelach ••
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U snijdt hat onderwerp organisatie vrouwan in de VVD
3an op een moment dat wij bijna aan het einde zijn
van een dria jaar durende discussie av3r dat onderwerp,in Vanlo 2 jaar g~leden is door h~t hoofdbestuur
een beleidsnotitia aangereikt aan de alg9mene vargadering mBt de vraag daar in beginsal mse in te
stammen om het te zien als basis voor verder beleid.
Dat is gebeurd, het hoofdbestuur zou in de algemene
vergadering vorig jaar daarover rapportaren,dat is
niet gelukt o~dat er zoals U teracht hebt geconstateerd nogal mutatie ia geweaat,ar zijn wat erganiaatie problemen geweest bij de organisatie vrouwen
in de VVD • ik ga daar nu niet te ver opin,omdat bij
het agendapunt beleid hoofdbastuur uitgabreid zal
worden garapp•rteerd over da organisatie.Hat past
derhalve niet in het beleid van de alga~ena vergedering van de VVD om nu op dit •amant bij de bespreking
van het jaarvarelag over 1983,in de begroting van 1984
de organisatie op te heffen.U zult begrijpen dat dat
wel haal ver gaat.Andere woorden,ik dank dat het hoofdbeetuur Uw voorstel nadrukkalijk afwijst en ik zou U
willen vragen da discusais over de inhoud van hat werk
ven da organisatie vrouwen in de VVD ta verlaggen naar
het agendapunt 12 als het beleid inzake het hoofdbastuur aan de orde komt.
Kunt U daarmee instemmen?
Dank U wal.
Iemand enders over hst agendapunt 3 1
Mijnheer da voorzitter,mag ik even terugkomen wat de
heer de Monchi gezegd heaft •• toan hij het had over
dia diensten voor derden,toen werkte bij ons daze
luidspreker nog niet,waarvoor onze dank an misschien
mogen we daar nog even een herhaling van habb~n,
walka diensten door derden gedaa• wordt,opdat •• wat
3 ton opbrengt.
Dat zijn diensten voor dardan dia door het algemaan
secretariaat varricht wordan en in rekening worden
gebracht aan •• dus hat is aan batenpost •••

•: 1 •

Ja,dat begrijp ik ••
~ie

vraag is ook in dia zin nearn ik aan ••

Ja ••
Het is voor een groot deel werk wat in hst algemeen
door het alge•een secretariaat wordt gedaan voor de
Tweede Kamer fractie •••
En dat ia allaan in 84 •• niet in 83 ?7
Dat ie in vorige jaren nog niet gebeurd,hat algeMaan
aacretariaat heeft in de loop van de jaren •• het is
uitgebraid •• er ie aan batara koetprijscalculatie ingevoerd,een beter inzicht in •• natuurlijk zijn de
werkzaamheden voor de Tweede KaMer fractie zoals
vaal werkzaamheden in de partij in de laatsta 2,3,4
jaar aanzienlijk uitgabraid,ar is in toenamanda mate
een beroep op da partij gadaan,of op het algemeen
secretariaat gedaan en eigenlijk het moment om dit nu
goed te kunnen kwantificeren en in overleg mat de
natuurlijk de fractie van de Tweede Kamer en in overleg moet ik ook zaggen mat de regel• dia daarvoor
gestald wordan door de rijksaccountantsdienst het is
natuurlijk heel logisch dat daar gelijke dingen allien kunnen gebeuren indien za binnen de begrotingstechniek van de y • • ~inistaria van financiin •• van de
overheid pasaan en eigenlijk nu pas wordt dat in 1984
gerealiseerd.
Ik bagrijp het, ik dank U.
Iemand endara nog?
Nie~and?

Denk U wel.
Ook dank aan ds penningmaastar.
Applaus a
Agendapunt 4 is hat varslag van da commissie van 3
leden ter voorlichting van de algemene vargadering
bij de behandeling van de berekening en verantwoording
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over Mat jaar 1933,hst onderzaak is varricht door ~e har8n
Bouwena Etti en Martin sn hst ver3lag luidt als valttJ
ondergetaksnd~,J.A.Eouwans te Amatelveen,Etti te A~etsrdam
en Martin te Delft door de algemene vsrgadcring van às
Volkspartij van Vrijheid en Democratie van 15 april 1983
benoemd tot leden reape~tievalijk pleetevervangend lid
van de commioaia van voorlichting van da algemene vergadering bij de behandeling van de rekening en verantwoording van de penningmeeeter verklaren hierbij kennis te hebben genüman van het rapport van a fabruari 19B4
van het accountantsbureau de Ton & Molsen l Co ta Leiden
betreffende da balana per 31 decambar 1983 an de rekening
van baten en lasten over 1963 van de veraniging
Volkspartij ven Vrijheid en Democratie te 's-Gravenhage.
Aan de hand van dit rapport hebben ondergatekenden de
overtuiging gekragen dat het beleid van de penningmeester
der partij in 1993 op aan juiste wijze is gevoerd,derhalva .adviseren zij U overeenkomstig artikel JO lid 2
van de statuten van de partij goedkeuring te verlenen
aan da rekening en verantwoording van hst fin3nciils beleid
van da penningmeester over hst jaar 1983 en hem d!charge
te varlenen cndar dankzegging van hst beheer van de financiën ven de partij,'s-Gravenhege 27 februari 1984,
was getekend de drie genoemde heren.
Ik nee• aan dat U dearmeo instemt.
Applaus.
Dank U wel, ik wil zeggen dat het klaar maken van deze
stukkan een ongelooflijke krachtproef is geweest went
het ia aardig o• zo'n alga~ene vergadering vroeg te plannen in verband met Europese verkiszingen maar om op 4
februari het jaarverslag eva: het afgalopen jaar al geraad te hebben,ik dank een bizondar applaus aan de heren
de Monchi en v.d.Meer van het algamaen aecratariaat
en het acc~untantskantoor op zijn plaats is.
Applaus.
Met name o~k aan de heer v.d.Maer,algamaen secretariaat.
Dan zij, we ook bij het agendapunt 5 ••
De banooming van een commissie van 3 leden ter voorlichting
van de algemans vergadering bij de behandeling van de
rekening voor het jaar 1984.
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Hst hoofdbeetuur stalt U J !edan

voor,~aar

or is

a~n

motie van de kamercentrAle Haarlem.
Is

~=

iemand var dirt

kr-tr.~ercentrals di~

een tëJs!ichtin•J

wil geven?
Mij"hsar Bakker.
0ank U wel voor~itter,achtar U hangt ~em pamflet èoan
wet nodig !a,volkomen terechte opm~rki~g,maar dat
wil niet zaggen dat wat wenselijk is dat je dat ook kunt
doen en daar slaat deze motie eigenlijk sen beetje op
als je vrij zorgvuldig kijkt naar da samenstelling van de
oude commiesi~ met plaatsvervangErs en de ni~uwe dan zie
je dat ar een lichte doorstroming plaats vindt binnen de
plaatsverv~ngars,waarbij de zittende leden en dan zitten ze nag steeds en de badoelin~ is eigenlijk meer
dat oen aantel laden v~n kascommissie een voortdurend
verandord gezicht gaat krijgen in vergelijking met het
verleden,hat ia een aanbeveling die ~ij graag aan U meegevan,wij hebban gaan concrete namen op dit mo~ent
maar we vragen wel o• daar in het vervolg aendacnt aan
te willen bestede~.
Ja,dank u. hat gebeurt in die zin dat getracht wordt
talkans 2 leden te latan zitt~n en een nieuw lid daarbij te benooaen in varband met de continuïteit dat geachiodt nu, de haren Bou~ens en Etti zijn overgablaven
en ~ijnhear Martin was plaatavarvangar,maar is in de
plaats gakomen van de heer Fortuin dia er nat voor het
emrst inz~t en ~u valt da heer Martin af omdat hij gsw~est is en mijnhee~ Fortuin krijgt een herkansing om
aanwezig te zijn in het volgend jaar daarna gaat dia dooratraming zo voort,2 zittsndan,1 nieuwe en dat telks jaren.
Stemt U in met het voorstel van het hoofàbestuur om
te beneamen de hsr~n Bou~ens,Etti en Fortuin an als plaatsvsrv3ngends leden aan te wijzen de heren Capalle van Kotan
en Meijaraam.Niamand van U daar verder het woord over?
Haarlem daar ook mee tevreden?
Dank U wel, mijnheer Bakker.
Appl~u9.

Ik talicitear de 6 en wij gaan over naar het agendapunt.
5e,hat voorstel ven voorwaardelijke contributie verhoging.
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zal
U ~i93chian v:~emd klinkan cm dat uit ~ijn ~~nd ta horen
~k bon aan p:incipi;la teganstandar v~n cantributia varhoging,ik hyb hat d3arn~t al gezagd,i~ gelcof Jat wij
J~,

~ijnha~=

buitangaw~on

je voa~zi~~ar,~~n~~i~uti~ verh~ging,h3t

voorzich~i]

saa~3n

wia ds huidige contributie al

o~baan

~st

dioJ3na voor

aan graat bodrag
is hat is toch aan 9anrt van uitgave voor deze mansen
waar natuurlijk niet direct ie~s tagenevar staat
~Bt anders wa~rdan h~t stsun~~ v~n een idaiel daal, aan
idaiel daal hat liberalis~a waar wij allan ~o ons bast
voor doen omfat vardar ta bevordsrsn sn daze mensen ook
hun haat doan o~ dat bedrag aan ons baschi~baar ts stallen.
Hst is achte~ zo dat aan contributia ver~oging allaan
'
dQor G~n alg~~ans ladanvargadar.ing k~n wordan va~tgaatald.
Het i3 U bakend ook dat aan algemene ledenvergadering
een relatief zware organi~atorischs voorbsrsiding ~areiat
ook financiäl vrij zwaar ia,zodat aan algarnana ladenv~rgadari~g een •• eigenlijk maximaal 2x par jaar gehouden
kan worcien,~ok daor •••• aan plof •••
~och

~l

w~nt

zijn bij d~ VVD ni~t alls stopp~n doorgaalagan
dan haddan ws ~e lamp uit gehad,nu is hat woord

waar

~an

G~lukkig

da

p~nnimgmaest~r •••

de voorzitt~r misschien heel in hst kort
evBn een :!sum4 ~an het voorafgaande heel kort,ik heb
q~zegd dat ik zelf aak niet een voorstander van contributie varhoging w~s,ik was U aan het uitlaggen waarom
dan wel dit v~ors~al machtiging aan het hoofdbeotuur
om eventu~al indien noodzakelijk contribu~ie voor het
j~ar 1985 te varhogan,dat is vooral aan technische raden
de tachni~cha reden ia dat alçe~ena ladenvergadering
over r.ontributia varhoging moet baslissen volgsna de regalement~n van de partij esn algemene leden vergadering
is een zware oparatie,een kostbare op. .atie kan niet
binn$~kor~ sn-- ••• binnen korte termijn bijaan geroapsn
wordan het ~ou ook ta kostba9r zijn,da~ro~ vragen wij
ols hoo,dbestuur ons deze machtiging ta gevsn opdat indien
J~,mijnha~r

er onvar.";achte situaties zouden vaordoen,onverwachts
oituaties zijn situaties dia ik op dit mement ook niet
kan voarzian,aan onv<'!rt-la:::hta situatie z:~u kunnen zijn
in de politiak tussantijd3a varkiazingen,ecn noodzakelijke
situatie in de palitiak zou kunnen zijn een snorme tsrugval
in hat ladental ik praat du9 ni3t over de accaotatia
in da politiek maar gewoon als penningme~ster waarop ik
mijn financiële beleid maat baseran,niat allaan van nat
hoofdbastuur,ik basehouw het als mijn verantwoording
ook aen stuk zorg te hebban voor da financiële sitaa~ia
van da kamercentralas en van de afdaltngen en zoals U
begrijpt in aan eventuele contributie varhoging indien
noodzakeliJk als uiterata rad•iddal qaan natuurlijk ook
de kamercentrales en de afdelingen financiel meespelen,
maar ik wil U de absolute toezagging doen dat ik als
panning~aeatar van het hoofdbeetuur in het hoofdbastuur
niet tot een dargelijk voorstel gekomen tenzij absoluut
nood~akelijk als uiterata redmiddel.lk hoop dat U als
algemene ladenvergadering aan het hoofdbastuur net vertrouwen wil geven dat men in het kader van hetgaan wat ik
zojuist toegezegd heb zou kunnen handelen.Dank U zeer.
Dank U wel.
Wie van U wil daarover het ~oord voeren?
Er zijn een aantal motiee en amendamanten ingediend,
misschien is het het beste dat wij aan de hand daarvan
kunnen discusiëren.
De eerste motie is van de afdeling Raamsdonk.
la er iemand ven dia afdaling dia aan toalichting wil
geven?
Het hoofdbastuur wil overigsns deze motie overnamen,
omdat het reeds het geval is •• maar U wil ar nog iets
over zeggen,gaat Uw gang.
Ik ben Dijker,van de afdaling Raamsdonk.
De afdeling die dus daze motie ingediend heeft,ik wil het ••
voorzittar,aigenlijk heel kort houdan,ten aarsta omdat de
afdaling mat waardering heeft kunnen kennisnemen dat het
hoofdbastuur de motie heeft ovargenomen,ten tweede omdat
nog zeer vaal sprakara zullen zijn betreffende da moties
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·Ja;:o'h :Jmdat ::l\3

nint hopsn ook nog wal

t~chniiJ::

.!.a tsn ·.vij

~at

in d3 steek kan laten sn
·J:i P<1UZ3 rUn '-'lij ·phad h:;bb3n di.s hao""'t al !ang ~p:-~oa')
Jsiuurj,ik wil da VRrgadsring ciganlij~ g~lijk aan h~t
v~a~a~al ar hat advies van het hoo?dba~tuur ve=zoeke~
om d~ motia ovsr ta na~en,zaksr galst oe he~ ca~mantaar
nf op d~ t~el:i.c'lting dat ·J112s pann~:n·JmU!JS";a::= n'.l·~ go'Jeven
haaft,hij ~noft dan wal gasch~tst dat do contributie van
unze pa~tij ~slatisf laag is,doch voor sommiga grospan
!$ dis aiaanlijk toch nog te hoog,ols we conuta~oren dat
a: op da •• of ds l~at~te ~ijd toch aan aantal !adanvorliaa
is, in som~ig~ kameresntralss loopt dat naar ~.do redan
dAarvoor honft nist altijd te zijn contributie parikalen
af financi3!e pe~ikt3len,doch niottemin an ik houd het
echt kortpik wil vrogan aan de vsrgade~ing om dsza motie
OIJSJl.' 't.:J naman ar!lda1: zij betru~~king ht1a1't juint op dia
g:oap~n waarva~r dia contributie ts haag kan zijn,dio
~ro4p~n namalijk d~ g~oep~n jonger~n ook niGt ta v~r
gatenp j~ng~ran dus met af een jeugdloon of mat holamaal
geen inkotllfln an rf'!! groap ouderen die vaalal met een Aot-/
Ma3ton r~ndkoman.Dank U wal.
~ans

~ank

U, ik d~nk dat het niet zo'n problsn~ is dat ovornemen,niemand z~l daar bgzwaar teg~n habben,dat is dan
bij d~za gebeurd.
Dnn zijn wij bij het amendement van de afdeling Arnhem.
D"tm:ovtu• 1o~ilt U nat woord voeren?Geat Uw gang.

Dnnk U wel,

da voorzitter,mijn naam i~ m3vr~uw
Lutgert,~fdeling Arnhem en hoewol ik a!le begrip heb
voor het verhaal ~at de penningmeester gehouden hssft
en ik ook da balaften heel mooi vind dat U zegt ook ik
wil geen contzibutie verhoging zou ik toch bij onze amendement willen blijven en zaggen laten we dnt helamaal
H~91Atsn on ~even ook het hoofdbostuur niet carta blanche
dat zij in eventuele noodgevallen ineens de contributia
kunnen verhogan,we hebben dat voldoende toegelicht in de
toslir.hting,ik zou alleen de vergadering willen varzoeken om nns hi~rin te staunon.
Da~

mijnhee~

is duidalijk,denk U wel.

Wis van U wil nog maar hst woord voeren?
Over dit amandamant van de afdaling Arnhem.
Gaat Uw gang.
van Tilborg 'Jit So::Jie~2m.r<!ijnh!'lr d1 voor-zi·~-t~r ;·~t is
ze dot oo!< je :1fdeling Sc'"1ied;..;rn v5.nz;~ :la~ a~.-· J~_..Jalijka
machtiging moment~al nag niet n~c~zakelij~ i3,~ij
hebben best wel begrip voor da argumentatie van de panningmeeater,maar wij v~~den dat mede gezien de bereidheid
van da leden om ~ls de partij een beroep d~et i~ Dan bapaalde penibele financi!la situatie op de ledon ~ltijd
geld ter beschikking is gftkomen det deze volmacht a~
s~luut niet noodzakelijk is en daaro~ zullan wij tegen
stemmen.
U bsdoelt voor dat amand~mant.
Ia er ismand van de afdaling Oegetgaeat?
Weesp?
Valkaniase 7
Zaanstad?
de Bilt af Diep~nvsen?
Dia mnti~~ •• of amsnda~enten v~n daz~lfie 2tr?.~~i~; hebben ing'1.1di9nd,C:ia over dit onr.larwerp het wr:~ord wil voeren
~ent dan z~u ik jat in ee~ ~akkat will~n ~ah3~dalan.
Gaat Uw gan-;. On, wilt U a ven da hlic._.,,f.-;,m ,,'l,ïlan. :mde:r:s
wor::ft het nik::J ••
!k bsn mevrouw van Limbu~g-Stirurn afrlBl~ing ~a Bilt,Bilthoven
wij blijvan bij ons arJendnm!lnt en w:.j will•:Hi a 1<;j aansluiten bij de afdeling Arnhem en SchiAdam.
Dat

be!Jr~jp

ilc,r.ank U \H!l.Gai3t Ul-J gar.•J·

Ja, namens de F.tfdelirg

r!F.:gen:"nger,St.,~:i.n

iu nijn rwam
op Ben vorig congres heb ik ook nl ean l~rw gebrr::>l:en om
de contributie niet tn verhogen en mr.lch·~ htl~ noèir:J zijn
om voor d~ uerkiezinçnn geld ~e ucrkrijçen dEn is sen
tion~jes sctie •• die brenrt gonceg cp.D~~k U.
Mijn naam is Mulder van de afdeling

~Jesep

er. :Jo i<

~·ij

hand-
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haven ons amendement, ook wij kannen nog niet de varentrusting dia de penningmeestar aardar deze middag
verwoord heaft.Dank U.
Voorzitter Markuza,afdaling Zaanstad,wij dalen aven-~in
de verontrusting van da penningmaaster en zien gaan aanleiding van standpunt te veranderen.
Afdaling Apaldoorn,~ij ondersteunen da motie van da afdaling Arnham,ik dacht dat dat valdoende was.
Ja, niet iadar. afdaling hoeft ta zaggen wat dia straks
gaa~ ata. .an,da~ wordt ••• avan tampa •• gaat Uw gang.
Niemand maar???Den •• ah mijnhaar de Haas-Winkalman.
Ja.vaarzittar het lijkt mij toch niet verstandig om tegen
het voorstal van het hoofdbeatuur te stamman dus voor
het vooratel van da afdaling Arnhem,wa moeten ona goed
realiaeren dat het hoofdbestuur aan uiterst voorzichtig
beleid vaart dat de penningmaaster heeft gezegd dat
hiJ ook tegen contributie varhoging ia maar als nou blijkt
dat in de loop van het jaar ar tegenvallers zijn dan is
zoiets onvermijdelijk an wa moaten niet aan situatie
krijgen dat de penningmaaster bij veerbaat el met
het oog op mogelijke tegenvallers contributie verhogingen
gaat voorstallen went dat n.l. de keerzijde van da medaille
als da algemene vargadering tegen daze machtigingen is
dan gaat het hoofd baatuur contributie varhogingen vooratallen dia wallacht achteraf niet noodzakelijk zoudan
zijn an dat lijkt 1Jtij aan hela elachta zaak en daarom
zal da afdaling Dan Haag voor voorstal van het hoofdbeetuur ataar.aan.
Applaus.
Dank U wal vaar dazs ondersteuning.
Het woord ia aan •• ja •• taa maar ••
van Zijl, Naarden.
Da varhoging als dia er aventusel komt,dan zijn wij nieuwsgierig of lisvar gezegd da psningmeastar van onze afdeling

is erg nieuwsgierig ~at hem wordt toebedeeld in deza
verhoging,en ik dank dat met mij nog andere penningmaastera dat zouden •• graag willen watan.Dank U.
Die varhoging geschiedt volgens de gebruikelijke verdeling dear verandert niets aan.
Maar er is toch ook een badrag wat aan V+D weggaat en zo ••
dus ••
Een bepaald percentage en als dus •• ds totale inkomaten
verandaran,varandaren dan niet de uitgaven en daar ook
niet mede het bedreg wat basehikbaar wordt ••
Nean •• het is een verdelingasleutal op basis van percentages.
En als da contributie verhoogd wordt,veranderan de parcantega badragen niet alleen d~ hoogten van de bedragen
verendaren.Parcentage getallen niet ••
Ja maar,ala je er badragen afhaalt in geld •• in guldens
afhaalt,ar ia een badrag beschikbaar voor de afdalingen
dia pareantegem die blijvan dan wel galijk en relatief
blijft hst dan wal gelijk of ten opzichte van da contributie
maar als je ar aan badreg in guldans afhaalt voor V+D
dan blijft ar wat basehikbaar is,varandart ook.
Dat wordt mij te moailijk •• da penningmeester ••
Mag ik het misschien even uitlaggan,hael in het kort ••
Het bedrag wat aan V+D ie toegawazen blijft galijk
dat wordt niet varanderd,dat ia al vaatgestald en de rest
wordt percentueel varandard,due afdaling kamarcantrales,
ondarcentrales,hoofdbastuur zouden eventueel allamaal
gelijke mate portiee •••• ah ••• iJ ~u misschien •ijnhesr
da voorzitter mag ik don even nog aan enkel woord hierover
zaggan •• ik ••• ik dacht ook dat de afdsling Dan Haag
haal tsrscht zei kijk het is een kwestie van vertrouwen
op hst hoofdbaatuur aniRat hoofdbastuur zitten vartegenwoordigera van alle kamercentralas,U heeft mij
..lf ook gehoord ik ban daar zelf ook geen voorstander
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van,van contributie varhoging ik vind het •••• ik vind
dat wa uitarst zorgvuldig moaten omgaan met mensen dis
toch wel de bataling •• da hoogte van de huidige contributie
al met moeite betalen maar dat alleen maar doen uit idmëels
overweging om het liberalisme in Naderland ts steunen,
ik vind dat aan haal groot goed,ik geloof dat het
hoofdbaatuur vanuit deze standpunt tot verstandigs baslissingen zal kunnen komen indien absolute noodzaak,indisn
als uiterata redmiddal,ik geloof dat U als vergadering
toch werkelijk Uw vertrouwen op het hoofdbastuur
kan zettan,U legt het vartrouwen niet in handen van daze
penning•eaater,maar in handen van het hoofdbaatuur en
ik geloof dat wij ala partij moaten blijvan kunnen functioneren in daze zin dat U het hoofdbestuur dit vartrouwen
geeft.Dank U wel ••••
Dank U wal •• Ik zou dan overgaan tot de ataaming.
A•and ..ant Arnhaa en ik denk dat als de ate•ming daarover geweest ia, dan de andere afdelingen hun •otiea
en e•ende•enten kunnen intrekken.
Ik zou willen vragen aan U a• de grijze kaarten •et
1 stem op te heffan sla U voor het aaende•ant van
Arnhem bent.lrijza kaarten voor.
Grijze kaarten tegen.
&ale kaarten voor •• gele kaarten tegen ••
Oranje kaarten voor ••• oranje kaarten tegen ••
Ik dank dat hat duidelijk is.
Het amendemant van Arnhem ia verworpen.
Dank U zeer voor het vertrouwan,ik v~aag de afdalingen
Oegatgaeat,Valkanisaa,Waeap,Zaanatad De Bilt,Diepenvsen
hun moties of amandamanten in te trekken.
Niemand daar tegen bazwaar.Dank U wal.
Dan zijn we bij het agendapunt 6b,voorstel van de atdeling en ondercentrale Arnhem om contributie betaling
in termijnen mogelijk te maken.
Is er iemand van da afdeling,ondarcantrala dia dit
voorstel wil toelichten?
Niet?de penningmeestar nog?
,~k

heb hala•aal geen bahoeftan,in tegendaal ~ijnhaar
da voarzitter,ik hoop dat het hal.-aal ••••• dank U wel •••••
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Niemand is ook tegan •••
ilan ia dat voorstal overgenomen.
We hoeven dan over h~t amandament 10,11,12 nauwelijks
te apreken tenzij er iaman3 van deze afdalingen is
dis daarover het woord wil voeren.
Allamaal ~ijn za ontredan,bahalve het amandament van da
afdaling De Silt,niamand daarover het woo•d??
Dank U wel.
Dan zijn we bij het agendapunt 6 c.
Het voorstal van de afdaling Goirla.
Goirle stamt zelfs voor aan contributie verlaging.
Is er iemand van da afdaling Goirle om het toe ta lichten?
Of is het duidelijk dat na het verwerpen van het amendemant Arnhem Goirle beter kan intrekken?
Iemand ven de afdeling 6oirla aanwezig?
Nientand??
lamend bahQ•fta aan stemming over dit voorstal misschien
van de afdaling Ouderkerk a.d.tJaaal?
Niemand?
Dan is 6c daarmee efgevoerd.Verworpen.
Dan zijn we bij het agendapunt 7,hat voorstel van het
hoofdbaatuur tot wijziging van het artikel &4.2. van het
huishoudelijk regalsment.
Wil de penningmesster nog aan toelichting gaven??
Haal in hat kort,mijnhaer de voorzitter,het is aan vervolg van een varzoek van de algemene vergadering,vooratel
van de afdaling Almara om aan deze vergadering voor te
laggen een wijziging huishoudelijk regelement om aan
dispensatie mogelijkheid voor lagera contributie nog
wet te verruimen en aan dat verzaak ia thans voldaan
door dit voorstal van het hoofdbeatuur wat voor U ligt.
Ook nu kunnen we da discussie het besta doen aan ds hand
van da ingadiende amendamantan,de aarsta is ven Oudar-Amstol
ia ar iemand ven die afdeling dia het woord wil voeren?
Niemand?
Het hoofdbestuur onraadt dit amandamant en als niamend
van U daar tegon bazwaar heeft dan is het verworpen •
.~t amendement van de a1dalint Driebergan,iemand uit

--
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Driebergen of iemand andere die hst woord wil v~eren?
Ook niemand,dan volgt dezelfde procedure en dan is ook
Driebergen verworpen.
aan krijgen we Naarden.Dat wordt overgenomen ••• oh U
wilt nog het woord voaren •• gaat Uw gang.
van Dullem,afdeling Naarden.

De bedoeling was van Naarden sen ander ra ••• waardoor ar
een gewijzigde batakania en strekking ontstond dat hield
in,in't begin te schrappan in het laatste geval en als
made de terminologie aan het einde te varanderen,hat hoofdbaatuur stelt voor over te nemen een andere terminologie
oen het alot daar ataa~ Naarden maa in,maer het begin
waarin wordt gezegd in het lastata geval daar zou Naarden
aan willen vasthouden en daar wordt ook in da toalichting
op het amandament van Naarden nader op ingagaan en daar
ia geen reactie op van het hoofdbestuur.
Da panningmaeatar.
In zoverre heeft U gelijk dat alleen dat laatste geval
ik geloof dat we nu erg technisch ragalemant gaan praten
dat laatste geval dat haa~t natuurlijk duidslijk betrekking op die algemene vermindering van inkomaten en de
voorgavallen,pensionering VUT dat ia natuurlijk daar vindt
geen verendering meer in de situatie plaats,want pensionering an VUT zijn gewoon regelingen die gewoon doorgaan.
Ik geloof wal dat U dat artikel natuurlijk een zodanig
ona voorstel zodanig moet interpretaren dat in ieder
geval da verlaging van de contributie doorgaat zolang
de omstandigheden blijven baateen en dat is dia term in
dat laatste geval slaat ar natuurlijk speciaal op.
Stemt U daarmee in?7Dank U wel.
..
Dan zijn we bij het amandament van de afdaling Zoetermeer.
le•and uit Zoetarmaar die dat wil toelichten?
Gaat U.., gang.
Mevrouw Dalvos,afdaling Zoata~eer.
tk krijg de indruk door gdvies van het hoofdbastuur
dat ons amendement niat helemaal duidelijk is geweest

,,
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er is een wijzigingsvoorstel van het hoofdbastuur en
dat heeft inzicht 2 idaian dat is enerzijds het uitstrekken van da ~ogslijkheid om in aan lagera betalingsgroep
ta komen als daaz radsnen voor zijn dat ondersteunen
we van harte,maar ar wordt iats anders ingevoerd dat
ia dat het hoofábastuur moet gaan beoordelen of dat
noodzakelijk is,tot nu toa is hat zo,hat nu geldende
re;ele•ent dat een varzoek van aan lid van de VVD aan
de algaftaan aserataris om o'gano~en te mogen wordan
in aan lagare groep voldoende waa,wij zagg~n dat hoeft
niet veranderd te worden.
Nog niet duidelijk???
Ja ••• ja,dank u••• evan een klein •iavaratand ••
Ik zeg U ook peinzen ••• gelach •••
Ik geloof dat de formule zoals dia nu ia voorgelegd,
principiil iets batar en juister is dan de vorige
formula,de vorige formule was verzoa~ een de algemeen
secretaris, ik bedoel dat niet negatief wat ik nu ga
zeggen,~aar in da ambtelijke afaar,ik dacht toch dat
dergelijke varzoeken ook wel in de principiële sfeer
~ouden gebracht kunnen worden en vandaar uit de beoordeling door het dagelijk~ beatuur.Hat is uiteraard zo
mevrouw dat is natuurlijk ook U duidelijk dat het dagelijks
bastuur niet al deze verzoeken zal gaan beoordelen,maar
alleen in het geval dat de algemaan secretaria zelf
twijfelt zal hij dan naar hat d.b. toekomen en zeggen
wat zal ik mat dit geval doan.En dat is eigenlijk in
dit nieuwe voorstal van het hoofdbestuur vaatgalagd.
Ja,maar dot batakant aan hele grote wijziging,want
tot nu toa was inderdaad dat verzoek voldoende en of dat
verzoa~ varder ingewilligd wordt door het hoofdbestuur
of door de algemeen aec~taria is ~iet balang~k hst
belangrijke is nu dat mensen ~yetan geen eantonen,om
aan ha~ verzoek een positief antwoord op te krijgen,dan
moet je ook aannemen dat dat op enigerlei wijze op iets
berust,dua je zal moaten toalichten waarom je meent
in
,, dit geval daar voor in aanmerking te komen.Tot nu toa
wus dat niet zo,tot nu toa lag de verantwoording bij

--.
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degene die dat aanvroeg en ik zou het heel jam-.r vinden
ala dat ging varanderen,ik denk an dat is ook onze
toelichting dat voor iemand die maant in omstandigheden
komen ta verkaren ~aarbij het noodzakelijk is om aan
te vragen aan geringara contributie ts betalan aat dat
op zich een safe werking inhoudt w~nt ik d~nk d~t U het
daar dan over ~oat gaan krijgen en dat dat yeldeende is
en ik zou het dan ook inderdaad hsel jammer vind~n
ik vind het dan oo~ een achteruitgang van de hele
con~ibutierageling als wij nu deze wijzi~in~ meteen er
made bijinnamdn dat het beoordeeld moet gaan woxdan
•aar een in~tantie,dat was niet zo en dat vind ik heel
jammer dat dat er nu bij komt.
Ja ••• dat

kom~

mevrouw ••• oh •• evan mijnheer Meijaraam ••

Ja,voorzitter ik kan me het bezwaar van de penningmeester
indenk•n,maar in Uw voorstal laat U staan het begin
op aan daartoe strekkend varzoek aan de algemeen secretaria
en dan wordt er go~dgunatig ~P beslist als sr naar
het oordaal van h-t d.b. aanleiding toa ia,dat is
d• ook nog typische juridische constructie,als U er nou
van maakt op een daartoa strekkend verzoek aan h~t dageliJks bestuur,wordt d~t leger gestald als ar naar het
oordeal van da aanvrager aanleiding toa ia,dan ia en de
penning•••eter voor da administratieve afwikkeling
an de •evrouw van het aMendement allah~i dacht ik
geholpen op aan daartoa strekkend verzoak,het dag•lijks
beatuur doet U het als naar d8 ~8ning van d~ betrokkene
aanleiding toe ia an als hat d.b. ar dan ie anders over
mag denkan dan kun ja altijd nog aan babbeltja met die
man-of mat dia vrouwpersoon maken.
Natuurlijk naar de mening van het d.b. daar aanleiding
toe ia •• die zin wilt U er toch ook nog duidelijk in
opnamen •• dua aan daartoa strekkend ver~oek aan het d.b.
en dan zou ik aan het slot willen laten staan wat er in
het huidige stond als hat naar het oordeel van betrokkene aanl~iding toe ia ••• ja •• ja •• an dan heeft U
algemaan secrataris er helemaal uit,want dis blijft er
in Uw gedachten instaan •• ja •• ok ••• an dia hoort ar volgana
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U niet in.
Ja •• ja ••

w•

Ik wil rne ~r ni~t ~e• b~moeisn,mcar dat hebben
~et
van algarnasn aserataris in d~3alijks bestuur,hst ~ij
zigir.g~ voors~al luidt indien daartoe n2ar ~9t o~~deal
van het dagelijKs bastuur en in hst oude etonà thans
varzoek aan ds algemeen secretaris.
Als~

er zich niet mes ~il be~oeien voarzitter, •• maar U
dost het wel en dan wil ik toch wel antwoorden dat als
U het goed le~st de aanhef van het artikel blijft bastaan
an daar staat nou juiet in of een daartoe strekkend verzoek aan de algemeen secretaris •• dus als U er zich niet
even ~il mse àsmoeien dan denk ik det hij het met de
penningmeester samen op een goed aceaardje kan gooien.
Ja,galach •• dsnk U zeer.
Samenspraak zachtjes •••
Natuurlijk,ik geloof dat we ~u erg moeten oplette•
dat we nu technische va~erringen over regelementsn krijgcn.ik heb goed genotaard het idee ven de heer Meijaraa~
uit Naardan d~t het erop neerkomt dat de betrokk~na
aan verzoek doet aan het d.b.deartoe nt~kkend verzoek
en indien ar naar zijn eigen mening daartoe aanleiding
ie.dan blijft natuurlijk dat de betrokkene dan dat moet
mctivaren.toelichten,wearom hij vindt dat hij in de
betreffende categorie geplaatst zou kunnen moeten wordan
en daarmee doet hij het verzoek ean het d.b.daar zit
dan tevens in verbonden met het èoen van een verzoek
kan eventueel onder omstandigheden indian absaluut.indian het d.b. zou zaggen ja maar is dat nou wal erg goed,
dan wordt eerst met betrokkenen nog contact opgenomen
daarmee blijft natuurlijk de uiteindelijke beslissing
bij d.b. liggen en ik geloof dat bij een der~ate uitbreiding van deze regeling op een aantal toch wel
gronden die direct niet zo epeci~iek zijn voorgeschreven
zoals dan de oude voorstellen was dat een dergelijke
const:uctie toch de enige juiste wes •• io •• U moet nooit
vergeten natuurlijk moeten wij met zijn allen en •• ah ••
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in de menselijke samenleving basaran op vartrouwen,
no!uurlijk als ~an lid sen brief achrijft aan het d.b.
en hij varmsldt bepaalde redenan,natuurlijk galoven wij
dat maar al:J wij on%a ;;aatschnppij basarf!n op varerouwan
moeten wij toch ergens ook da kleine achtarklep hebban
om eventuele fraude afschuwelij~ z~a~: wao~d om aventuala
fraude toch ta ~unnan baatrijdan en zaggen neen,in dit
gevdl niat, ik geloof dat dat ter bascherming van diagene
verrsweg de meerderheid van diagene dia terrecht
aen beroep :zullen doen op deze bepaling ter bescherming
van disgene noodzakelijk is om daze kleins uitlaatklep
te handhaveil.
Kortom Zoetarmoer blijft ontraden.
t4avriluw Delvos.
In de herkansing.

Een klzine opmerking.Wa
aan of ondars •aniar in

nat over ladsn dia op
prabl~an komen als de penningmeester hat neaft over de mo3slijkheid dat onza laden
frauderen,nou dat zou dan ~el kunnan,ik zou nooit willen
dat msnsan dia ~p de aan of anders Qaniar in een situatie
kornon waarin ze dit moaten varzoeken da dupa kun~en worden omdat ar mis3chian anders aans iemand is die de
b~ot mist o~ dia
er dus oneigelijk gebruik van maakt,
ik zou met kracht ons amendament nog eens willen aanb3velen aan de vergadering.
Dan gaan we
Applaua ••

heb~an

sta~man.

:1avrouw, misschian is er dan toch nog een misverstand.
Natuurlijk is het niet za,dat betreffende varzoeken
vergezeld moaten g~~n van gelegaliae~rda verklaringen
van arbaidsburaau~ of gama~nten,natuurlijk ••• - •• natuurlijk
als ar awm brief binnankorat waarin dit aannemelijk wordt
gemaakt •• natuurlijk wordt dat zondar meer gaacceptaard,
wordt ga=uisloos overgaplaatst in da batreffanda contributiagroep,ik blijf achtar a~bij dat ar toch noodzakelijk is dat in eventuele uiterata omstandighe~an
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nog een beoordelingsfactor hat d.b. w~~~ram dacht
ik een kw&stia van v~rtrouwen,~~vrouw het d.b. ~Dn toch
~och

neg oon
~r1ch

b~oordeling

nog een

z~ker

k~n

qeven of nist of wel en den

overleg kan plaats vinden net da

U no8t mij niat ZP-ggan jat ik heb
~PZ~0~ ri~t d9 leden v~n daze pA~tij zu!lan f=auderan dat
is ni8t wner,ik ~alaaf dat bij elke ragaling die gabaseard
ia op vartr~~~an een absolute gosda r~geling toch in
3ommiJe ogonblikken no~ wel nodig ia om ePn bspa~lda
atructuur te hebb~n waar nog ~en zeRf inzit.
b~tr~kk~ne,~~ar

heel kort graag.
Ik dacht yoorzittar dat de penningmeester geen spoken
moet zian,det ene 3pook dat eventueel lid zou kunnen zijn
kun j~ dan royer~n n~dat hij ~e zaak flest en ik zou
dus willen aanbevalen de ~otie of amandament Zaatarmaar
maar in de bawoordinga~. van het amendement NaRrden
wat net is aanganomen en b. met de aarsta zinsnede
die ik U heb aanbevolen en dan dacht ik dat ja Zoetermeer kon aannemen dan hee~t het d.b. de zaak in de hand
~m ovar een varzoek nag te ~raten en dan moet je geen
~poken zien en niet over fraude spreken voor een paar
tientj~s •••
Mijnheer

Meijer~am

Nean,dat is waar •• dat ben ik met U esnB ••
Voorzitter, van Vean,Rijswijk,bij een van de vorige
agendapunten heeft de algemene vargadering naar mijn
idee volkomen terecht zijn volle vartrouwen uit~espro
kan in da atheritait van het bestuur wat betraft het
machtiging varlenen om tussentijdse contributie te v•rhogen zou het nu niet op da weg van het bestuur liggen
om o~gekaerd ook vertrouwen te stallen in dia naar '~r
wachting zeer geringe hoeveelheid menaan dia de moeilijke
setp gaan doen om varmindering van contributl~
ta vragen aan het bestuur, ik geloof niet dat hier nu
nodig is om nog aan mogelijkheid van controle of wat dan ook
in deze procadure in te passen.
Applaus.
Ja, wat most je nou met zo'n applaus h• 7Ragelementen Maak
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js voor de kw~da dag an ar etaan veel meer vr~salijke
artikelen in het reqelament,wearvan je zegt tjonge •• tjonga
els het op %D~n manier moet opschrijven en ~ls je op
zo~n manier met elkaar moet omga~n met elkaar in ~en
pertij •• dat kan toch eigenlijk helemaal niet •• nou
claarom m~st naar het oordaal van het hüofdbestuur dit
zo omachrevmn worden ~aar als ja dat nou allema~l nist
wilt, wij zullen er gaan nacht van wakker liggen •• tenzij
ds penningmeestar toen stem~ing vraagt over ••••
nean,dank U wal mijnheer de voorzitter.
Dan namen we Zaet•~••r alenog ovar,mat de kanttekening
van mijnheer Meijeraam.
Applaus ••
Dan hebban wa 7 gehad en zijn we aangakoqan biJ de benoeming van laden en plaats vervangend~ ledan van de
commissie van beroep.
Er zijn geen endara kandidaten voorgesteld dan door het
hoatdbaetuur zijn voorgadragan,zodat wij de haar Polak
mevrouw Niauwanhuis en de haar Talhaamar bknoemd kunnen
verklaren en voor hut plaats vervangend lidmaatschap
kiezen w~ da heren Boa,Ham en H.C.G.L.Polak v.Rotterdam.
Applaus.
0~ organisatorische radenen zou ik het agendapunt 9
willen ruilen met het agendapunt 10.
Zodra we 10 hebben bahandold komen we dan bij 9.we zijn
bij de voorstellen van af~elingan en cantral&s.
Het eersta ia een voorstal van da afdaling Arnhem over
openbaarheid van vergaderingen.
Is er iemand uit Arnhe~ die dat wil t~elichtan7
Het hooft niet mevrouw ••
Nae~ 1 Mijnhaer

de voorzitter, dat bagrijp ik.
Maar toch hartalijk d6nk d6t U h~t woord wil~ gavsn,Arnham
is n.l. bizonder blij dat het hoofdbastuur an dat wil
ik dar. toch wal even doorgeven hiermee accoord gaat
an inderdaad toezegt zo snel mogelijk daze regalemantenwijzigingen in 84 nog op te nemen in de volgende vergadering.
Als ik het goed begrapen heb tanminsta.
Ho •• ho •• naen,dat h•eft

U niet goad begrepen •••

._..,

~::.

Uat is jam'ller •••
1-bt h<J:::lfdb3stuur :J:lt.r3adt hat voorstsl,maar Vinwijst
hat naar ds c~mmissia in warme balan~~talling ••
J~ist ••
accoor~

nou ja •• daar ga3t het mij dus
z~als

U

~st

nu

om,~a

zij~

~aarma~

v~~r~telt.

Prima de afd3ling Zoat=rmeer heeft

gevra~gd

om

03n

opinie-

pijling ovar dit anclorwerp en dat lsek ons een erg
goed idee.
Ia er iemand naar aanleiding van Zostarmeer,naar aan-

leiding van het voors~el nog het
voara en tagana ••••

~oorà ~il

voeren over
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liast Uw gang ••
Mijnheer dB voarzitte~.miJn naam is Boom uit de afdeling
Winaum,ik zou graAg willen weten waarom deze materie ~o
vftrAchrikkalijk ve~l tijd in beslaJ ne~mt,U hsbt in
Venlo in 1?32 aeze~~ d~t d~ ~a~rnissie ermae bazig
~as
en lJ :":"!'Jt rHI d., r:ommie~ie streeft ernaar i:1 de t~-.IEWde
hel~t v~n 19n4 ~~ ~dYiezan rcnd t9 krij9en,is dat een
streven n~~r cf is het zo dat de commissie ~cht met man
en ~9:ht prJbeer.t dat dit jaar neg rcnd te ~~ijgen •••
ik zau er nam~n~ de afdeling er graag op willen wijzen
dat het nu langzamerhand tijd wordt om eens een advies
:rond te krijoen.
Ik ben het van harte met U eene en daarom heeft het
hoofdbe~tuur het aMendement 20 ~an de afdsling
Arnhem ook eenbevolen,overgenomen zodat het inderdaad
op dat momen~ klaar moet zijn.
Mevrouw gaat Uw gang.
Mijnheer dA voorzitter,ale U toebant ~a~ de opinie~ijling
dan wil ik onze cpinie wel zeggen en die is dat het
onu juist 1ijl<t dat toch kand:i.èaten de vargadorin~ verlatan het k~n een pijnlijkP situ~tia opleveren v~or
zowel menaan di~ over hen spreken ale vo~r nan zelf
~ennaar dat niet zotl gebeuren mat alle ~esrdaring voor
openbaarheid.
Dank U wel.Zullen ~e den overgaan tot de opiniapijling?
Dan ken de cnmmissie in rle ~omende maanden bij de laatsta
handlegging daar nog eens zoor goed over nadenken.
Wij peilen m•t rle grijze kaarten welke efgrvaardigden
~el iets voelen voor het voorstel ban Arnhsm,dus de
afdelingen dia voelen voor volledige openbaarheid.
Grijzg kes~ten met hun gevoel voor openboarhaid.
(Zo dat is een meerderheid)wordt er gefluisterd.
Grij~e k8arten rnet hun gevnel teg6n •• cch dat wordt aardig •••
Denk U wel, gele keerten die wsl ista voelen voor
opPnbaarheid ••
Gala ka~rten die er minder voor voelen ••
0-.njs kaarten die er wel iets voor voelon,nrenje kaarten
ni~t •••
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Uitnlag van èe peiling koMt van de voorzitter van het
stemhureau.
~45 voor •• S~~ tegeG •• goed nu weet de commissie nng maar
hssl wainig •• g~lach ••• d~t kan ee~ boeiende discu~sie
woruen ••
~let amenciament van da afdalinq A~n~em is overg~nomen,
de leden van de ;ommia&ie he~ben dat goed in de oren geknoopt,dan zijn we bij het voorstel •• even zien 10b,
van de afdsling Arnhe~.
~io~and die een to~lic~ting geert??
Niemand7Iemand van de afdeling Naarden om de motie van
Naardan toe te lichtan op 10b7Mijnhear Maijeraam.
J~~•l,voorzitt•r,U

schrijft in Uw comment~ar dat het
hoofdbestuur als ik het in ~ijn eigen waardan z•g
met de~e ontbrekende tekst heal goed uit de voeten kan
•n nu had ik voor ~ijzelf genotaerd,~aar kan de pertij
dat ouk,nou heeft U daarnat bij blz.40 van de vrouwen
gazagd dat da partij dat wao het hoofdbastuur in dat geval,dus ik zou mijn vraag nu endars atallan,het hoofdbestuur kan armee uit de voatan,maar kunn•r• de afdelingen
kunnen die dat cak7Je maakt een regalement heb ik net
van U geleerd voor de kwade dag en hat gekka is dat ar
voor anders vargaderingen dan de jaarlijkse helemaal
niet staat dat afdelingen amendemanten kunnen indienen
of dot U normaal gesprokon wat U meestal uiteraard
wel doet de amendmmentan :o tijdig publiceert dat je
za ook nog in de afdelin~&n kun~ b~spreken en ik dacht
al5 je nou een leemte ziat in het regels~ent waarbij
een bepaald niet onbelangrijk iets jaarlijks tarugkarand
in december eigenlijk niet garegeld is dat ja moet zaggen
nou dan zullen voor de kwade dag daar ia aen keec aen
r~galing voor maken en dan spreek ik niet ovar
Alk~ar
dat WRS natuurlijk een ongelukkige samenloop niet z~
zeer door burgelijke cnge~curzaa~heid els we~ door
embtftlijke w~rk~'•igering en Etaking dat is sen incident
~aar in hst slgemean dacht ik dat een reial varzoek is
om ists ta ragalen voor deze soort vargaderingen dia
~iet onbelangrijk geacht mogan wordan niet allaan dat
het hoofdbestuur ermea uit da voetan k~n maar ook dat
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dR eidelingen ~n dtt VVD in haar algemeenhaid ermee uit
de voe~an k~n,ik z~u U dus willen v~agen om Rlsnog het
v~r:zoek tot U t!'! nemen en terzijner tijd vit te werken
o9 te clcen uitw~rken.
Ja, +oeh voelt het hoofdbestuur daar niet veel veer omdHt het hoofdbestuur denkt dat d~ partij rlnRr ook niat
zo ~oed mee uit de voeten zou kunnen,vryore1 ook omciat

wij diq andere ~lgemene vergaderingen niet ~~heel afgero"d ~ebben afgesproken ~et elkaar,wa hebb~n ooit een
amendement van Gelderland of een motie aanganomen waarin
werd gezegd er moet een keer par jaar behalve de jaarlijkse ook nog aan politieke algemene vergad~ng, dat
vonden we een goed idee en die zijn we qa~n org~niseren
2 degen in december,nu geen ar steMmen op oa in plaats
van 2 degen er 1 dag van te maken,ar is een politieke
algemene vergadering me~r op de v~rgedering in december
zullen we ook een aantel organisatorische zaken moeten
be~preken,àe hele discusaia,de nale •• het hals eftaeten
over die tweede algemene vergadering is eenvoudigweg niet
uitgekristalliseerd,wa weten met elkeer nog niet precies
hoe we dat in de toekomst zullen regelen zoels we deze
voorjaersvergadering ~at elkaar vast geregeld hebben
volgens een vast patroon weerop je regelem9ntan kunt
•aken,wet mij betreft zijn we met die tweede varg~daring
nog in een soort ven experimentale fase ik kan U al
aankondigen dat de vergadering van decambar van dit
jaar waarschijnlijk toch iets anders georganiseerd zal
zijn dan vorig jeer en dearo~ ontrorlen wij de algemene
verqadering om nu regelend op te treden ter zake,masr
gelet op de o~etandigheden het initiatief even aan nat
hoofdbestuur te laten.Mevrouw??
Mijnheer de voorzitter,mevrouw Stoop,efdaling Hengelo,
wij zouden niet de motie van •'~aaràen als zodsr.Jtg willen
steunen,~e zourlan de opmerking willen maken dat U,~at
slaat op de vargadering 2 en J december daar w~s
de tijd inderdaad bizonder krap voor,wa kandan de datum
wal,maar wa weten soms de onderwarpan niat,als we die
nou ook nog kennen dan zijn ~e aan heel eind verder,
dan ken je zeggen mo~t ik ar een ledenvergadering voor
bijalkaar roepen,•oat ik dan zoals wij dat dan doen dikwijls

---
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ean werkgroep bijalkaar halen en welke deskundig~eid
m,et in die werkgroep zitten,zodat we da ondsrwerp~n
direct kunnen behandelen,dan sta ja in da startbl~~~an
an dan heb ja mi3sehian in 3

het gaad ts

re]el~n

Ik vind hst

~en

in ja

~aken

~et

wel de

ka~3

o~

afd~ling.

veertreffelijk idee,ae hesr

~il3rides

ook en we neman hst ovar.
•• zullen U zorgvulaiger informeren in een ze v~oeg
mogel!jk ~t~dium.
Heeft Nasrdsn nog be~osft~ om •• of heeft ~rnh~~ nog behoefte
a~n stemming nver 10b7
Naen,dank U wal.
Heeft NsarrlRn behoefte aan etamfll;.ng?Ook niet meer •• dank
U ~al,dan zijn we bij 10c bij d~ efdelingen Den Haag a~
Groningen.Voortreffelijk idea,i9 er nog ie~and die daar
het woord over wilt voeren?Of kunnen we dat straks mat
esn fors~ hamsr.slag gaan institutionalis~ran.
Niemand?Dank U,
Dan d~ afdaling PBpend~ocht,ja •• i8Mand uit Pa~endrncht
die dat ~il tnelichtRn?~ant ~2t lij~t m~ •• ~e~ •• gs3n
behoefte??U •• n~ ••• het hoofdbe!tuur ~ntr~3dt het in hog3
ma~e •• is ar iemand die be~o~fta h~~ft 9a~ st3~~ing
ovar dit v~~r3te!?
tHamand?
Dan •• ja,U vraagt sta~mming •• wl3nt IJ bent hei; er ni~t rnes
eens,j~,dat kan natuurlijk •• dan gaan w~ At~mmen.~e gebruiken da grijz~ kaarten togun het voorstel ven P~pen
drecht •• voor moet ik ze~gen,wia iA voor Pap~ndrecht,grijza
kasrt.wis is tegen?Dank U.
Gele kaarten voor •• gela k~artan tegen ••
Orar1j a kaarten voor. •• a.ranj e kaarten t.l'lgen ••
U kunt van deze gymnasti~k kunt U in Papendrecht rapporteren •• gel~ch ••
Zwolle heeft een amendement nr Papendrecht en U ~ilt
daar iets nvar zeggen.
Ga:at Uw gang.
Oa,afdBling Zwnll~.
Ik wijs daa~hij de vergadering

~P

~~t

ess~ntiEle pu~t
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wat als nieuw punt aangabraent wordt,tanainda de basis
in de gslsgenhaid te stallen met grotsre betrokkenheid
tot meningsvorming te komen,advies hoofdbaetuur,het
hoofdbaatuur maant het mat het creëren van de huidige
discussie mogelijkheden in de partij hot rnaxium te
hebban beraikt,ik concludeer uit deze behandeling
door het hoofdbeetuur dat inderdaad hat hoofdbastuur ook
zelf naar zijn eigen inzichten da redelijkheid van het
verzoek van dit amandament inziet want het schijnt nodig
te zijn dat daza vargadering zich uitspreekt om dit dan
varder te ondarzoeken,omdat zij zelf de mogelijkheden
niet zian,vandaar dan ook dat ar gaan advies ia of te
ontraden of over te namen.
Ja, wij •• eh •• hat is zo onaardig om te zaggen we ontraden
dat,o•dat het dan nat is alaaf we niet zouden willen dat
we zoveel mogeliJk diacuaiiran met alkaar en ••t onze
vartegenwoordigara in de Tweede Ka•ar fractie om te
zeggen overnamen dan kamen we voor aan onoplosbaar prabla•• a•dat we elke waak bijna bijeanko•atan hebben
waar laden van de partij ••t ka•erladan kunnen diacuaiiren dua J••• we hebban het blad VVD axprea,waar laden
geinforaaard kunnen raken over datgene wat ar iedere
week in Dan Haag gabaurt,aaar als U nog endera id~ian
hebt •••
Mijnhaar da voarzitter,miaachian kunt U zich nog de
alotronde in Alkmaar nog harinnaren,toan hebben wa
dezelfde acta opgevoerd voor 2 heran,hat ia n.l. zo
dat nu bij herhalingen ik dacht nu wat langer overdacht
en geformuleerd wij vragen van het hoofdbaatuur niet iets
te wijzigen in al datgene wat zij op dat punt doat,
wij vragen zag,dia informatie dia zij hebban voor zover
het toegalaten ia in de besluitvorming van de partij
maar zover dat niet toagelaten ia zovar eraan mee te
helpan dat de afdalingen aanleiding vindan om over die
dingen hun mening te vormen,zonder dat dat dan consequenties moet hebben voor de afhandeling in de organioatie,dia activiteiten vragen we extra om de basis beter
tot op gang te laten koman.

•
~
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Mijnhaar Bakker.
Mijnh3er ds voorzitter,ik donk dat wo nu iats te V3e1
zitten ta vragen,amn ieder dia moeite wil doen uit
sigen initiatief vanuit een afdeling om informatie in
te winnen kan dat.
Dan hab je hst abonneren op VVD expres,ar staan een
reeks van telefoonnummars in daar kun je de verdere
informatie voor te pakken krijgan,je kunt bovendien ••
ja kunt Den Haag daar net zo goed over ballan.En ieder
actief lid kan daarmee dan tegelijkertijd in afdelingsvergaderingen in het leven roapan •• dan wel op basis
van eigen initiatief dan wal op basis van dia informatie
die den via V+D of wat vaar aan orgaan den a~k tot je
komt,dua ik dank dat het een bastja overdone ia nog meer
te gaan vragen van het hoofdbaatuur dan tot op heden
ia aangedragen.
Applaus ••
Mevrouw de Leve ••
Mijnhaar de voorzitter ik dank inderdaad dat het hoofdbeatuur geen andere structuren in het leven moet en
kan roepan,wet ik wel denk en wat ik ook toavallig
als lid van de commissie van volkshuisvesting heb gemerkt is dat vanuit commissies en ook vanuit apreekbeurten ar mogelijkheden zijn om direct vanuit dia commissies maar contacten te leggen mat de mag ik het
woord dan maar gabruikan mat da eigen achterban dat
daar grote behoefte aan is en dat het verstandig zou zijn
om de bastaande instrumenten en de bastaande contacten
dia ar zijn om dia ia nog te heroverwagen en ta zien of
aan de gedachte zoala dia in da motie is vastgelegd
misschien inhoud kan wordan gagavan door te bedenkan
of die instrumenten die bostaan ombuigbaar zijn.
Daar zij we het van harte mee esns.Da Heer Hilaridas
ia in hat dagelijks bastuur ook bazig om de werkzaamhedan van de partijcommissies te avalueren,nog voor
de zomer zal hij mat aan notitie in het hoofdbastuur
komen daarover ook al weer als voorbereiding op
de te installeren partijcom•issies na de varkiezingen
in 1986 en den zullen wa mat da door U aangahaalde
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rekening houden.
Mijnheer Bos,goede wil ia ar aan beide kan~an van U en
van mij en we kunnen natuurlijk do~r gaan met dat stukje
voor 2 heren maar ik denk dat we de zaak zo voldaendB
besproken hebben an dat U in Uw afdaling wel uit de vosten kunt als U dat wilt.
Dank U wal, dan hoaft daarover geen stemming over
plaats ta vindsn.
Dan zijn we bij de afdeling Zoetermaar 10e.
la er iemand dia aan toslichting wil gmven,mavrouw
Dalvcs?
Ja.voorzitter,het voorstel spreekt voor zichzalf.wij
dachten dat het een goede zaak zou zijn,jongelui van 16
17 Jaar die zo zich betrokken voelen in de politiek en
lid wenaan te worden van de VVD dat ook magalij~ te
laten zijn door een volledig lidaaatechap,we denken
dat het alleen maar atimulerand ia het zal in wazen niet
am zo•n erge grote groep gaan,maar een groep juist waarvan het erg prattig is dat zij dia activiteiten tentoon
willen spreiden dua daarom dachten we dat het een goede
zaak waa,tavans heb je daarmee ondervangen dat op dit
moment het zo ia dat jongelui in dia leeftijd eigenlijk
alleen maar lid kunnen worden van die JOVD als we die
statuten zoudan varanderen dan hebben zij al op dat
~amant da keuze waar zij lid van willan wordan van de
VVD of de JOVD.
Dank U wel, het advies van het hoofdbestuur lijkt ma erg
duidelijk,van de zijde van het hoofdbestuur is nauwelijks
behoefte voor het geven van een toelichting.Maar is
iemand uit de vergadering, die ar nog iata over zeggen
wil.
Mijnhaar de voorzittar,misschien mag ik toch de volgende
overweging gaven we waren niet met dit voorstal eens
Jonge mansen van aan dusdanige laaftijd die ook nog
•oeten oordalen over oudaren dia op kandidatenlijstftn
komen went dia zijn in iadar geval ouder dan zij,
dat lijkt ons onjuist dat is ook nog eens aan ding om
aan te danken ••
Gelach.,.

•
~

.37.
Wal ik ben mat U van mening dat wa dit voorgtel niet
moaton a~nneman.
Jg ar iemand dis een and~re mening he3ft,nog in cla vargadering niet dan vraag ik oh •• ja ••
Mevrouw Jiakoot,afèaling 3aarn.
De afdaling iaarn ia het volledig eens mat het atnndpunt van het hoofdbastuur niet aans mat da laatsta
spraakstar dia zegt dat jongara laden dan zoudan ~oetan
baslissen over oudara of dia nou 16 zijn of 19 het blijvan toch altijd oudara,hat standpunt ven da afdaling
laarn ia,dat menaan dia ata•garechtigd zijn ook in aan
partij hun at. . Moaten kunnen uitbrengen en niet eerder.
Applaua.
Vroeger was dat ovérigens niet zo toen kon ja al ~at ja
18da lid wordan van de partij,toan het stamrecht pas
bij 21 bagon,nu is het aamengevellen en dat vonden we
nou nat zo aardig,16,17 aspirant lidmsetschap,aardig
aanloopje,maar mevrouw Delvoe •• oh •• wet ik zag is niat
waar zegt de algemaan aacrataris •• gelach •• en hij weet
het beter ••
Mevrouw Delvoa ••
Ik wilde ar ook nog avan op wijzen dat op zich het hebban van klaaracht niet gecombineerd moet zijn Mat het
al dan niet volwaardig lid zijn van da VVD,~a hebben ook
da groep buitenlandara dia nog gaan kisareent nebben,
maar wel lid kunnen zijn •• dua ••
Dan gaan we ovar tot stemming.
Grijze kaar~•n voor het voorstal van Zoetermeer.
Grijze kaarten tagan,gele kaarten voor,gela kaarten
tagen,oranja kaarten voor,oranja kaarten tegen ••
Het lijkt me duidelijk.
Het voorstal van da afdeling Zoetermeer ia vorworpsn.
Zaatarmeer probaart hot nog esna mat 10f.
Mevrouw Dalvos wilt u•• ik wil niet zaggen durft U nog •••
daarvoor kan ik U ta goed ••
Gel~ch •• ja, ik durf nog beet.
Hat vooratel van Zootormeer behalat om het bestuur,hat
hoofdbastuur niet meer te laten beataan uit ladan uit
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àa

en Twssds Kamer fractia,het ia destijde ook
apJanomen bij de hela notitia van cu~ulatia van functies
dia hela notitie is eigenlijk niet bah •• tanminsto
is gezegd nou aat was zo'n ~assa on gohaal dat is
niet maar individuaal bakskan da ~sla zaak ia eigenlijk
sfgevoard van laat iadereen maar op wijze wijz9 bepalen
of het al of niet kon,we dachten toch dat het in dit
g. .al oa aan vrij principiile zaak ging of mansen uit
de Ka•ar fractie lid moaaten zijn van het hoofdbaatuur
wij vindan eigenlijk van niet,we vinden het heel
belengrijk dat er natuurlijk een ~shoorlijka communicatie
over en weer ia en vandaar dat aanwezigheid van de
fractievoorzitter zowel van da tersta Kamer Tweede Kamer
an nu ook van da Europese fractie dat dat een goede
bijdrage ia dat op dia manier da over en weer contact
ook verzekerd ia,maar in verband mat het optreden
van aan baatuur en een fractie en het onafhankelijk
van elkaar moet&n zijn net zo goed ala dat is bij een
afdeling dat aan fractielid niet lid kan zijn van een
beatuur,dachten we dat dat hier ook niet zou moaten,varder heeft het ook nog hat voordaal dat je op dia manier
toch maar in èe partij om ja heen moet kijken voor
manaan die geschikt zijn voor het hoofdbestuur ja kan
het niet beperken tot het kleine bekende kringetje
dat ia een bijkomende zaak maar het principiële punt
blijft voor ons dat wij vindan dat die zaken niet bijalkaar horen.
~arste

Dat ie duidalijk,dank U wel.We hebben in het hoofdbastuur gezagd,~ear die cumulatia ••• kijk
talkene sluipen bij voorstellen gan afdelingen oude
discussies weer in de partij en daar kunnen we vanzalfsprekend Jarenlang mee doorgaan,volgand jaar bedenkt
iemand iets op aan ander niveau uit die nota cumulatie
wij dachten dat de uitspraak vorig jaar ondubbelzinnig
was en dat we op dit punt niet al te veel moeten regalan,als de partij dat niet wil,dan ia de partij daar
zelf bij om ta basluiten en niet te doen.
Daarom heeft het hoofdbestuur geen behoefte aan de
diacueeis of hst aannomen van dit vooratal,het vooratel

D.2.
dat de atatutsn laat wijzigen,waarvoor overigens
een twee darde maerd3rneid voor nodig is,zoala U waet.
ls~and van U discussie ovar dit punt?
Niat?
Dan zou ik ovar willen gaan tot stammin9.
Grijze kaarten voor •• grijze kasrten ••gen ••
gala kaarten voor •• gala kaarten tagen,oranjg kaarten
voor,oranja kaarten tegen ••
Het voorstal is verworpen.
lk had U zo pas beloofd nu naar 9 te gaan.
Lijst voor het turopese parlement,ik wil U nou ook
wel varkleppen wat dia organisatorische reden is,dat de
heer Nord nag niet aanwezig is.[n ik zou nat toen wal
aardig vindan wanneer hij nadat we die lijst nsbben
vastgesteld hier even de zaal kan betraden,dua vandaar
dat ik U voorstel nu verdar te gaan mat net agendapunt 11
de commissie bizondere besluitvorming.
Mag ik de laden van de commissie vragen achter mij
plaats te nemen bij het bordje commissie.
De afdeling Amsterdam heeft gevraagd om in meer
algemene zin even van gedachten ta mogen wisselen
over dit açandapunt 11,daarvan maakt de heer v.d.losse
gabruik om in aan algemene zin aan inleiding ta houdan.
H•t woord ia eerst aan de heer v.d.Boasa.
Wat onderling gepraat.
Ja,vaor2ittar heel in het kort.da co~miasie dia zich zou
gaan bezig houdan mat procadure met batrekking tot de
bizondara basluitvorming die is in het leven geroepen
door wansen uit de elgsmana ladanvargedaring.
Wa hebben ons in eersta instantie gabogen over een plan
in hoofdlijnen en het grote karnpunt in het genaal was
de grote hoeveelheid amendemanten resolutiea,moties on
wat dies meer zij dia zoudan kunnen optraden bij het
onderhanden hebban van allerlei zaken zoals b.v. aan
verkiezingsprogramma.
Esn botte lek in het geheel is natuurlijks een korte
spanne tijd ovar het algemeen dia gagavan i3 op •• om
door aan dergalijk iets heen te wandalsn,esn ander punt
waar naar gekaken is door de commiasia dat is om de
democratische besluitvorming in ieder geval op aan voldoende niveau ta houden zodat ar in ieder geval geen
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kunnen ontstaan van dit is
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hnt i3 niet ~3er sen ?lan dan in hoofdlijnen het is
de bedoeling om als de ladenvergadering mat dit vaarstel
accoord gaat omdat uiteraard ts gaan vartalen in eon
~antal artikelen dia dan zullen worden ingebra~ht in het
huish~udalijk ragalamant.
Dat was da inleiding voorzitter.
Badenkt.mijnhear Rontaltap.
"ijnhasr de voorzittar,ook hat voorstal van Amsterdam
is natuurlijk aan aangavan in hoofdlijnen en niet bedoeld in ons voorstal om precies stap voor stap
:oals dat in de tijd aangegeven ia vast ta laggen in een
ragalamant,maar wal om galijk ts laten zien dat hst
in de tijd uitvoerbaar is an dat is aen punt w~t bij het
voorstel wat van Uw kant is voorg~legd nog in ~~t
onxeksra blijft,ar ~ordt gezegd dat hat varvolgene in
21 weken dat afgehandeld moet worden,maar of dat ook
~al kunnen en voor de instantie~ d!e U allamaal inachakslt voor de besluitvorming ovsr binnenkomende amendemanten oa. dan alleaaal voldeende tijd zullen hebban
o• daar rustig over na ta dankan dat blijkt niet uit
het voorstel en geeft enige twijfal.~oar hoo~dzaak
va" varschil tussen voorstel zoals door ~~ hoofdbestuur
voorg~lagd namens de commissie en het voorstal zoals
dat uit Amsterdam komt dan is de vraag of het democratisch
gehalte van de aaluitvorming over het programma gediend
wordt door twee nieuwe zeven in te voeren waarbij
amendamenten dis van minder betaksnis worden geacht
dan wel niet zinvol worden geacht om te beepreken
op een algemene vergadering,2 nieuwe zeven in te voeren
en daarmee hst aantal amendamenten wat behandeld gast
worden op de algemene vargadering te verkleinen of
9n dat ia het voorstel Amsterdam om te zeggen hot
aantal amendementen wat behandeld gaat worden op •an
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ve:gadu:ing kan sowieso varklaind worden
inor bij i~ ~~ls opstslling V3n hat p=o]ra~ma e~n V~~l
~rote= aantal msnsen t9 b3trekk3n n.l. mans~n di~
lid zijn van d~ l~nd~lij~s partijcommissi~s an ~over
e3n beleidsterrein niet gedekt wordt daar doo% aan bestaands cammissie dsar aen ad hoç commisaiB voor in te
schakelen,op die mani~r zouden de g:ot~ aa~tsllen amandem~ntan dis l~s komen uit de leden varw•rKt kunnan worden
door asn zser g~oct aantal ~onsen die ieder op een
bspaald baltddste::rein van ons het vertrr.~uwm11 hebben gakragen dat zij daar zinvel ovs~ kunnen nadenken,
daarvoor hadden we za in dia commissie g~zat bovendien
zijn dat comrllisaias die allaiRaal als za bahoorlijk tunctian~n en we hebben nog niets anders gehaard dat ze
behoorlijk f~nctioneren ook nau~ ovarle~ hebban gehad
11at da manaan dia zittend in de Karaa: zitten dus ook
maar een beter oordaal hebben practisch politiek werken.
Mijnheer de voorzitter dat democratisch g•halta lijkt
ons dan ettn hoge% den het werkten :-ae·t nog wnr nieuws
zave~ waarbij hst ~aar volstrekt cndaidelijk is op
welks kwaliteit de mansen dia in zo•n zeef zitten
dan in benoemd ~orden •• tweeda punt mijnheer d~ voorzitta~
dat is dat ar in het voorstal Amsterdam v~n het begin
af aan wordt aangagevan hoe de antwikkeling zal zijn
in het voorstel van da bizondere besluitvormingscommiaaia
start vanaf het moment dat het programma als ontwerp
van het hoofobastuur afko~t.
Amatar~a~ is van maning dat in do voor fasa al heel veel
laters amendementen lcunn!Jn worden voorkomen als ja de
maneen hebt uitgsnodigd initiatief voorstallen naar de
partijcommisai9a te laten toa komen waar zij •• op welk
onderwerp zij intaraaas hebban,dat is iats wat nu gsmiet
wordt en waardoor he~l dikwijls het gevoelen b3staat
bij dia ledan dat z~ pas ook wat kunnen 9aan duen
als het ont\'IS.rppro~Jramma 9r ligt, dus krijg jo !! aardoor
een 9rot5r aantal onds.rwe.rpen,mijnhaar cl$ voorzitta~,
wij dsnkan dus dat de motia van de kamercantral~ Amst~rdam eigenlijk de keuze in hoofdlijn aangemft dis
voorligt ~il Je nieuw~ zeven hebban of schakel je
bast3ands partij organen in om een zo goed mogelijk
alge~sna
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Mijnheer v.d.Bnsse.
Ja,Jank U wal, de vraag ia uitaraar~ is h~t in de
tijd uitvoerbaar??Wij als ~ommissie hebben ~czegd
hat ncat binnan die tijd er ia niet ~eRr tij~ besc~ik
baar d~n die 21 wakan en ie~~r dient zijn taek te
ve~Jullan binnen de hom toegematen +.ij1.
Dat is aan iet wat andere b~naderi"g uitarn~rd,rna~r wij
hebhen in Uw voorstel galazen dat U eenmerkelijk meer
tijd vraagt in de orde van grootte van gauw een halt
Jaar en daarbij hebban wij ge~egd dat kan eigenlijk
niat en waarom niet? een helaboel zaken ,juiet vanwege
da ~-1erklaat dia ook bestaat di!t wordt voor je uit
gaachovsn.,zo ie het vaak ook l'let varld3:dngeprogramma•s
waarbij zeker de leden van de Staten Generaal met nal'le
d8 t·~aede Kamer bet::okken zullen wo::den dan io hat
tach zo ~at tegan hst zome~rsees er ~en aardige werklast
in ds Kamer bestaat en heel vaak net zomerraces wordt
gebrui~t ~ndermeer ~m een verkiezinge~~ogramma b.v.
ovmr: ta ~chrijven.Als 1r1e nu g>!an v~rt'llachten dat een
verki~zingsprogramme

of een manifest nf wat het dan ook
ia, veel eerder geochrev~n zal kunnon \Y•.Jrden dan donk

ik d~t we daarmee de plonk miselaan.Een ander moment
wat uiteraard meespeelt in het gohaal dat is de actualiteit als js n.l. de ~rocedure met een half jaar eerder
gaat v~rlengen dan loop je het risico dnt op het mom~nt
hat stuk van de b~nd lo~pt eigenlijk dat het dan niet
helemaal actweel meer ia en je toch at~eds aan het sehrij•
ven en ~~n het bijstollen zult mo~ten blijven.
Ook de zaak van het d~mocratisch gshelte cp zich ja
dat !3 een kvre9tie van inval.!hoe~:,wij z.!!ggen,vte hebben
gez.,éJd als commissie !:Jetrek nou inderd?JI'ld d.!.e loden daarbij w~nt die lBden dat zijn eigenlijk de lidmaten van
die parti,j de menaan dia het voor het :zeggan hebben
en natuurlijk i:s het zo dat bij het tot ~t~nr.f f<cmon van
een manifeet of aan progr~mma dat daar in ieder geval
die deskundigen bij betrokken worden 1 maar het is toch
zo te~elijkertijd dachten we dat in een politieke partij

~.

?•

• 4::-.
ia

h3t lan~oto woerd ~e~b9n over de
~31m ~~ng v~n zeken,het is ni~t za d3t ~3 ==mmi~3i~ gaan
v~:tr~uw3n ha~ft g~h~d in ~v~rtu~le co~~i~si~l~~!n dia
ean ~ijir~13 z~~dsn kunnen lgve:en 3en hat ver~iezings
pro~~~mm~ en ~at zal ~ok in de t~~kJmst b3slist
~~1 blijvan ~~b~uren.
U geaft aan d~t het aan ontwe:p ie van het ~oofdbeatuur
j aw>ll ,me::~:r det ho:Jfdbeotuur heeft d5.e za: al< ui teraard
~iet zalf ge~ch~ev~n ~ant dat is een onmogelijkheid
wij h:cng~n ~en h~1~boel ~aken aan d~ ord~ in de ~l
g~mana ledenvargadering dis we in faits v~nuit allerlei
eommiaaiae vanuit de hand scribenten hebban ovor9enomen
an dan aan e•~ al;emene le~envergadering voorleggen.
Ik dacht da~ ik hiermee door het aant~l punten heon wea,
voorzitter.
led3~

uit~ind3lijk

Jent U zo tav:eèen m~t dez3 alge~sna ronde sn zullen we
dan nu amendementsgawijs gaan do~rlnpan7B~ginnends
bij de motis 24 bij de afdelin~ Soe3t.
~an kom3n we no~ terecht bij áe afdeling A~st~rdsm,~•
vro!Jtctl Siks.
J~,kamen ~e we~r

biJ

Amster~am??

Nmen,clat gaat volautomatioch.
Kijk eens oa~ •• U•• ik moet z~ggen dat ik hat bizonder
j aA1!"1W.r vind dat de l"den nle·t eerder kennis hebben kunnen nrrnusn van rhd: vo.,ret!Sl van Amste:d~m.llc kan me ook
voorstsllen dat de commisale zegt van nou wat moet~n ~ij
da&l'llli!e ";IS~t wat heeft U ~:~en jaar vr;~or nil<S! 9ewerkt.
En Ameterd~ gaet ven een hele nimuwe kent ~e zamk
bena~eran en als wij dat aerder hadden kunnen bekijken
hadden •~ misschien met alka~r d~ bezw~r~n d!o U nu
naar voren brsngt kunnen oplr;~s$~n of tenminst~ oplos•
son kunn~n aandragen,dit naar aanloidinJ vnn het voorstel
van Amst"3rda.n.
U h~aft in ••• ove~ alg9mene zaken nog svcn •• U he~ft in
U heeft e~~ tijdalimi9t vnn 21 we~en ia het de bedoeling
dat die 21 w~ken ook nog worden verdeeld in portia voor
da een en paztia voor de ander?
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Ja,indardaed m•vrouw.
Er bestaan nogal wat porties in het gahssl ••
Prima.
Dan 1aan ~• het amandamant van da afdalinq Soe8t
bespreken.
ik nog sv~n •• e~n algemans vraag stellen mijnheer de
voorzitter,Fraudhof,Voorburg,het valt mij op dat de
commissie met zijn werk ontzettend veel werk van afdelingen heeft uitgalokt dia allameel wat andere voorstallen doen en dat el die voorstellen worden ontradan,dan
is er toeh blijkbaar iets aan de hand,dan heeft de
commissie toch blijkbaar niet helemaal goed geschotan,ik
heb me afgevraagd of het niet verstandiger ware in plaste
van laat ik zeggen van al deze emandemantan alla drie
af te stemmen dat de commissie toch nog met deza hetgeen·
naar voren 3ebracht is nogmaals zijn huiswerk wat varder
doet en in een vol~ende algemene vargadering die zaak
opnieuw sen de orde komt.
Applaus.
~ag

Ik denk dat we d~t het baste kunnen l~ten blijkan aan
de hand van de bespreking van de emandament.J~??
Goed,mijnheer Gerna.tn algemene zin1of over Soest?
ik zou greeg in al9emene zin ook over dit
punt willen spraken ,ik heb U voor de var9adering daar
eigenlijk el o~ verzocht.

Voorzit~er

Ja,hoor,gaa~

Uw gang.

Mijnheer de voorzittar,leden van de v~rgadering,in hat
voorstel zoals door de commissie v.d.Bosee na~r voren
is 9ebrecht komen een heel etel positieve punten naar
voren,maar er zijn ook negatieve punten,aller~erst
een punt,het punt 3 dat is het feit dat de kandidatenlijeten zullen worden vast~esteld ne vaststelling van
het progra~ma,hat lijkt mij bizonder positief dit te doen
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w~rk~~

hebt
n~dr

s.,ort kiesverenigi"g
voor 5tet~n verkis:in]en en d~~rom lijkt mij ~otis 30
van ·~a .:~ r·Jeli:1g Z~i::t "J•Jk "l~n tz: b~vel~ .... i., di'! zin dat
we d~ taak van d3 ~ndcrcwntr~le aer~t bet9r bekijken
ook m~t het ~o~ C? fin~nciile consequentie~ di~ hun
taakv~rzw~ri~g v~n d3 ond~rc~~tr~l~ mst zich meebr~ngt.
Het inatellsn ven dtt programm.::sraad aeht H: zeer positief ta be;1orrtale:n, il< vind d<!t veel bet~r dëJn een overleg vsrga1eri~g achter gesloten deur~~ ven voorzitters
mij,,
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aen •JU~~

en ~ecretarissen van ka~ercentrales.da~ de doorlating~n
van ama,d~~entsn i~ lag~rs org~~sn,~~ ~om~issie stelt

voor om in

en kamercsntr31n met meerderhaid,gawon~ meur~urhsid van stemmen hiet tg be3luiten
zod~~n1o krij)t s=n kleine afdaling noJit cle kane ~m
ook motias ~.d. in de algemens vargederi~9 te brnngen,
ook :Jrtikel 49 li.:i 3 sub 2 v~., ''"a hu1-3ig hui~houdelijk
rag~lement
laet zie~ in die zi~ uit.
Tenslotte voorzitter bagrijp ik dat hier haal punten
ten ~anzien van deze bealuitvormingsprocadu~e liggen ik
wenn dan •JOk .,a'; ba'J+.tlU1' veftl succes tos am dit agendapunt te behandalon.Dank U.
~n~arcantrele

Positicvo op ~ich daa~ ~al ik nu niat ~P ingaan.Wij
hebben dia z~lf ook onderk~nd dat dis naaal ••• d~t sr
nogal w~t pouit!evo punte~ inzitt8n,ik wilda wol 3Ven
ingaan ~p do neg~tiuv3 punten daar U gano3~d,U zegt
de onde:cant:a!e,inac~akaling van da ~ndarc~ntral3
dat beo,Jr:b-3lt tJ als negatief, rnaer :!ia ct1dorcentr3le
ap :tich die ho'3i"t ri.Jt w11rl< r1iot alleen to 1ae'l dia 1<3n
eventueel afspraken maken ma~ andere ondarcontrolus en
er a~aat ovarigens co~ in de huidige bizonder bosluit-

vcrmingss;..r;:.cedurs en we wa.r:sn van plan
in f;:it:r: i.!
~"C·î~

~~~3I

ü:iö.~:rv::•.·.;'""·Qf" =::.::::-

'iE!·t

ornaat

st-~lL:'!

:'s:r:h.-;id '.Jij .:3f-::ieli'"1-,:cr., '(l!:i -!::

vcor
vc..n ::t.:n ga-

3 fr:i:.!li·,-;-~!'1

minder

h=e ~at zal lopen ~n als het zo i3 ~et kleine
af=alin;en ,aen kan3 zouden zi~n nm hun am~~~emcnt erdo~r t~ krijgen ~~n dsnk ik dat h!t ~clJ~,~~ geb~urt en
~at is toch iets wat heel vaak gebeurt in onze partij
ook,dat kleinare afdelingen zull~n ga~~ ~~menkl~nteran
en zullen ga~n proberen bij !lks6r steun te vinden voor
de amend2mantsn.~enk U wal.
ko~st

Dank U wel.Heel kort 1 ~tJant ik wil ;r~ag evergaan tot
de behandeling ven ~e ~mende~entcn.
ik voorzitter,maar alE ~c toch met gewone meerd•rheid zullen beoluiten krijgen ~a in een bepaald stadiua
dat je amendementen worden geciishuJ.lieUeerd :ar: dan kun
je hatgeen w~t don a~n de orde ia niet m~~r ~eadocn ••
EJlo ja anendmmnt g~diskw.:.lificeer."l is.ritm ben je uit•
DBSchakeld.t~n eonzien van het prog~n~~a wat dan speelt,
een volgend jee~ kun je het misschien ~eer probEran
maer op dat mement ia het fini.
~egrijp

Dank IJ we1,dun zijn

\ole

bij t:.:a motie van da afdtding Sceat,

iamuncl uit Socut diu de motie wil tnelicht5n7
Jawel mijnhee~ ds voorzitter,mijn noem is Vfln Wuikhui:en
de afdeling Soest di~ trekt haar ~otie in t3n gunsta
v~n motie 25 van de kamercentrale Huerlam.Dank U wel.

Dat ma~kt het g•rn~kkclijk,donk U wel.
Jan zijn we bij m:~tie 25 .l<cr.~e.ccentrnle Hna:=letl het woord
is a~n nevrouw 5ika.
Mag ik o=de vragen???
MiJnh••~

Rontaltap.
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Mijnhaez de voorzitter. het lijkt mij voor da orde
van da baaluitvorming aan juiata gang van zaken ala
we eerst ona uitapreken over de motie van de kamercentrale A~eterdam waarin aan andere richting wordt aangagevan, tal':\dj 1 in de n,oti!J 25, kam!'l'l:contt'~lo h:.t ::rlom
b!l!'!l•.d +.•torrnirl!J en ef' d"it

n~u

ah •• i. !I

ia-J~:c

~7UI'<ï1.

voor

Amsterd3m ~oat ;~~eu~~, :~ ~f neen
is ::1fh"'l!"'l~~J!.i5'< Vë:n ·dllen ·re in dP. en~ ::i::!hti,g de
bi "?.:'Jndere beslui tv'J!:'T.l.i.tHJ lü1:'1n dcnr1nr:on :-,-f' 5.n da andere.
rle

knmere~ntr~l~

Ronteltnp ~ogscn via
U dat de •otia 2S van de kamercentrale ~~n~lem met
punt f tcch de r.mgalij J~heid 9esf~; om over hat vooratel
van Amsterd~m te spr~ken,dsarin wordt n.l. ~ez~gd
lotsn hJB o~ even ov!.'tr praten ••

Vonr~ft+.er,mag

ik a3n

mijnh~ar

Ja •• dat is els U er ell~en no~ m~a~ over wilt ?raten ••
of els U wilt mot het hoofdbastuur om nu peilin~an ta
nemen die dooralaggev~nd zijn vnn: hot we~k ven da
commissis

v~r~ar.

ncu net ~n dia mc~ie v~n ~~ knmercentrala
HRArlc~,laten ~e erover r=~ten vnnnf h~t bo~i, ~n
dAn terugk~men ••
M~ar

dRt

~!et

maer m!jnhaer

Hllterlem

Ate~t

vr~~gt

Rnnteltap??(z~gt ~e vc~rzittsr)

doorgaan

~t

niet

do'=ir\jaar.,ê!f te zien van

begluitvorming ~n Al'llsterrlêlm w:U een andt:~re be:d.ui twornting.
ik denk dat h~t ver~tandi; i3 cm aerat Höarlem ta n. .en
en

~!!In

Kul'tt U

.-mgtardam.

instemme.., mijnht'!e.-r
liat nofJ verdrietig ....
Al~

-:l!!ar~ee

Rr,r.telt~p1

de vertza!cletl'i!'lg f:le~l<:'teor: !--~oft '"'rez: H2.:;:rlcl"i

l:Jtï!'n we zeggen in

lle~êe:t"htdd vol~cn V'l

l-1•

an

Ha:: :-:l2;~~, en

zegt

pr2ten,dan ia
h~t preten cve:,over al di: volger~~ r~ntE~ •• ja •• ja •• in
de eer~te pl~~ts !~ het ~x9 vrijblijvend ~e~ordan an in
de tweede plaat~ i~ dan h~t p:rat~n met ~E~~ nv8r de

vanda~q ~~~r besluit~~r~in~,~lle~~

mm~r
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ondardelan op andere amandemen~an dia nog ingediend
zijn op ha~ vooratel van de commissie wordt dan heel
dubieus.
~~aur al:.~

A':l:Jterdam zau wardun S3;1:JanrJ;1:3TloH~n; ~oofdtiteatuur

ei a. ~o::1!lli3sia ZiJgt a. 1 1\.-r~;,·.:arJ 'ir.l .;;c~t L. >h· 1::l.:.n

z,:,:,;t
lat~n ~u ~r ~a~~ ~v~~ p~atdn cv~r ~aiden ~~~~ V3ndaag
gean bealuit~n neman,dan denk ik ,L.Jt :n~t ~et·~:: is om ee.zoat
dtl aa.:.:J i~ :~ •• ~litei~~ 11-Jn d<J clis~:.Js:Ji.l 'J~Jt te atollen
voord.:~t we ZC'J:J:.Sil ,-.a bt~.:.luit:Hl ::;var ~~.i:, :!s:,!< dat dat
vardur gaat •• j3 •• ~ijnha~z Mnije%aam ~ia J3sft da oplossing.

Ja, voürzitt~z,juiat •• juist l':lo·tis 25 gaa·n de gelegenheid o~ ovar hut v~orstal A~9tezdam in obda:dJlen
van g~da.;htan ts wiast~lan,J.it ituat ArRst.s::d•n !lig-.lijk
Oïlla~faea •ani; anders Wt':rdt 2S Qf in ;:ij i1 t.;.·tali tai t
aangsnort~en of in zijn to·,aliteit ~e..tw::Jrpan,he·~ laa'bta
zou ik Jammsr vinden en als wa 25 aanna~an dan is
het ean vrija discuaaie cp cind~rdelan,werr~ ta verkiezen
bovan all1!S of ,licJt.s.
Als ud.J ;<~:nlir ;•;ö.l.i.j ~:raam nou

O•Jk

.1og

~e.la

Jr::r•.: i:J ,mijnheer

n~.;tel tap

•••• ~al'"'ch ••• mijn~leax ::l:.ntal t.SjJ i.J r:u door
1 mJ.
'J .'1 h e~r ..,•;:::J.'j e.=a:::.r•••;!El 1 .::.::: h •••
.. e l<i"'J.~~n,u::-~;; u W:J~
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'le gaail dF.I;l .1u .ls di.1r.~s:de h~bi:li~il :Nar Ooi

van

.j~ :<arl!l!rc:!n·~rale

Ha.irla:n,.nav:::Ju·~

Voorzitter.d~ acht~xgrond va~ d~z~

:ólctie 25,

Siks.

motie is

~3wseat

er is een aizondar• ~aaluitv~rming èi: ~~et ~=gans over
plo•ta vinden het i~ wver rssoluti~s ~ve~ varkiezingspro Qra.11ma 's, j f:s ~r..:111~t aan hat ~eg i;·, ba~innz:n z:;-; dat ia

ik natuurlijk wal ~eale~f mat cle ~o~miasia bi•
zondere beslui tv :u:a~ing die zijn he Jonnon haliiG.:t'WIIge
els êille a;1:r-.:nd:~m~nten al ,·;ve~· o••s l-uJsn zijn goko:nfJn
en daarom zeg~an wij c~~mis~ie l~te~ ~a met elkaar
p::::aten 011•r hoe ws i·.o~.t wille1, :1eba!tn en /;.:.nt J dan terug
hoaw~l

~.v.

naja~rsverg&je~i~~ ~at ;on~rst~ vvor3t~llen.

~ijnhaar R~ntelta~.
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kemareentrele Hearlam,dat een ana in aan elga•ana
valgando vargadering vaargelegd •aat wordan aan procadure die alle onderdalen bavat,dear ziJn we het
van harte ... aana,o•det we in het voorafgaande gadaalta
dat wat nu niet aan da orde ia gako•an nog aan
eentel aogalijkhadan zien om den hot tweede daal van
de procedure vlotter te laten varlopen van aan hoger
daaocratiach gehalte ta laten zijn,U begrijpt dat wij
met het aarsta punt haal maailiJk kunnen laven went als
wa vandaag niet op ankale hoofdpunten van dia globale
opzat baaluiten namen dat we dan ale vargadering
wel erg in tijdnood ko~en om de resultaten van
de cammieaia tijdig om te zatten in regalamantaira
vooratallen zodat we die bij het volgende progra.ma
dia aak warkalijk kunnen toapaeean.
Zo ia het praciaa.
Mijnheer v.d.lae.
Ja,dank U voorzitter.
Ja,halvarwaga bagonaan,zagt U, daar kunt U galiJk in
habban,•aar de opdracht van de c ...iaaia waa_
te
kiJken naar de bizondara bealuitvormingaproeadura
en niet aan de atukkan te kijken naar de atukken dia
daaraan vooraf oaan,dat ia n.l. het uittangapunt gawaaat
waar de ca.aiaaie ••• bazig ia geweaat.

a•

Mag ik even???
Maar da opdracht van de algemans vargadering van en nou
maat ik even apiakan •• 81 of 82 was een endara.Den heeft
U van het hoofdbaatuur aan andere opdracht gakragen
dan wat wij in dar tijd als algemene vargadering mat
alkaar hebben afgesproken.
Dat kan ik mei ternauwer
(

)

nooit voorstellen •••

Ah •• ah •• ik heb zo'n papier,maar ik wil da manaan
niet bazig houden dit allamaal voor ta lazen,zou ik het
U gaven?
Ja,voortreffalijk.

1.2

.so
Mijnheer lakker.
Voorzittar,ala ik daar wat aan mag toavoagan,eerst
aan reactie op mijnhaar Rcntaltap,hij zegt op aan gageven moment wa moaten oppasaan dat we niet in tijdnood
gaan koman,want anders halen wa hst niet maar om het
hela proces tot an mat ragelamanten aan toe om het zaakje
op poten ta zatten,dat varwijt vind ik op zich niet tarecht in 1981 ia ar al om gavraagd,wa zitten nu in 1984
en dan vraag ik ma af van wie dat varwijt gari8ht ia
ik dank dat ik dan aardar terugkijk naar da commiaaia
ale ze wat aarder waren geweest dan waren we wal op
tijd geweeat,dat ten aarata,tentwaada ik denk dat de
aatia ven de ka•arcantrala Haarla• miaachian ook nog
een vaaruitziende blik heeft gahad,in die zin dat
enerzijde wordt hier gevraagd o• de totale procadure
in beeld te brangen,dia ia dacht ik op dit mement zeker
nag niet aan de orde,ar ia slacht• het tweede daal
van het ha~ procaa ia zij het dan in aan aantal
vooratallen in kaart gebracht,•aar dia vooratellen
hallban kannelijk al aan aantal reacties opgeroepen
en dia zijn ane nu al eigenlijk aan drietal waken bekend
an dia zoudan wal eens aanleiding kunnen zijn om
te bezien in coaaieaia varband 1 •isachian naar aanleiding
van de diacuaaie nu hier om ta bezien of daar niet aan
aantal aa•envoagingan mogelijk zijn of dat aan aantal
alemanten uit het vooratel van da commiaaia galli•inaard wordan dan wel aangevuld wordan wat dan ook ••
ik denk dat dat hela varhaal hier in diacuaaiavarband
gelat aak op de nieuwe vooratallen dia aan da orde zijn
dat die da revue peaaeran dat daarover gaan besluit•
va~ming plaatavind~,.aa~ dat daar de ccm•iseia haar
gedachten over laat gaan en dan werkelijk 11at aan afga~ond vao~atel kan komen made gelat op de opmerkingen
dia hiar naar veren toe zijn gebracht.
MiJnhaa~ v.d.loaaa.
Ik heb neg even vluchtig nagaslagen voorzitter wat
ar in aan andere algemene vargadering naar voren
ia gabraeht en daar staat dua ondarmaa~ in dat daze
procadure en deze procadure dat alaat dan uitaráard
op dia bizonde~e baaluitvcr.ing in alla onderdelen zou
wordan gelvaluaerd en op grond daarvan aan aan volgende
\'
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algemene vergadering de nodige wijzigingsvoorstellen
voor te laggan,maar nogmaals de bizondara basluitvorming dia bagint naar de mening van de commissie paa
op hat moment dat het betreffende atuk ter tafel
komt,dan vangt de bizondere besluitvorming pas aan.
Voorzitter,voorzitter,het ia varvalend om in het
verleden te blijven vroeten,maar volgens de mening van
da algemene vargadering destijde begon de bizondere
baaluitvorming ergens endara want het zou gebeuren op
baaie van vooratallen van de ondercentrale &ouds
an op dia baaia zou U aan het werk gaan en in Uw
entwaard zegt U aan die vooratellen heeft het hoofdbeatuur,de co..iaaia treedt niet op in de eaand..anten
het heofd~aetuur heeft daaraan gaan baodachap,aear
de uit.praak waa op baaia van vooratallen va~ de ondercentrale louda an dia tint in allerlei onderdelen wat
vardar en nv ook aan uitgewerkt vooratel van AmsterdaM
hab~n ligten geloof ik niet dat we de vargadering moaten
ophouden aet procedur..l te praten wat er nou wal en wat
er nou niet onder valt,maar ta kijken waar we wazenliJk
over moaten praten an dan kun Ja niet baginnen
mat te veronachtzamen hoa je aan een conseptprogramma
koat en paa beginnen als je de stroom van amendementen
uitlokt,daaz moet Je zoals de heer Rontaltap gezegd heeft
zorgen door een goede procadure vanaf de aanvang
vanaf de we~kelijke aanvang dat ja het aantal amendamenten
bij voo~baat binnen de pe~ken hpudt,van een redelijkheid.
Ik zou zaggen Haarlem geeft gelegenheid om over allsa
ta praten maa~ sla we allaan over 25 Haarlam blijven
p~atan dan wo~dt het wat laatig/ala ws dis nou aannamen
en da. kunnen we varder an dan kunt U peilen en opinies
krijgen ova~ allee wat U nodig haaft.
Maijeraam,hat spijt me maar ik ban het niet
•at U aana.Hat is on•ogaliJk om nu een ragalemant ta
ontwerpen waarbiJ behalve da baaluitvorming in da
-partij voor alla mogelijkheden waarover basloten moet
wordan da voorwaarden in dat regalement te vatten.
Ik bedoel dit als wij aan verkiezingsprogramma ech~ijvan
Mijnhae~
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komt dat consept op een heel andere wijze tot stand
dan wannaar het liberaal manifest opnieuw wordt
gaschravan of de beginaalverklaring wat aangapast of
laten we maar iets badanken waarover allamaal nog maar
kan wordan gaaproksn,waar het omgaat is da wijze
waarop da partij basluit over datgans wat wordt voortgebracht,want talkans zal zijn bij beginaalverklaring
bij manifest bij varkiazingaprogramaa zal die besluitvoraing zal het amandemant,zal da motie zal de hela
behandeling door da partij da democratische kwaliteit
zal wal galijk moaten zijn,maar de aard van het stuk niet
an dearaa denk ik dat da caamiaeie de juiste weg heeft
~ehanda14 en dat ze terecht spreekt over de bizondere
~..luitvoraing in de partij an niet aan wat er vooraf
taet.
Dat ia een.Twee ia dat wij vandaag aseten peilen
of baaluitaft over datgene wat de commissie voorstelt.
lan ding aoatan wa in elk 9eval an dat ia zorgan dat
we voor dat wa volgend jaar beginnen over de besluit•
varaint over het verkiezingsprogramma zekan·habben gedaan aet alkaar.Of het nu peilen ia of baaluit vormen
datgene wat nu voorligt an waarover moties an amende.. ntan
zijn ingediend ia da baaia voor de vardara uitwerking
van daze commisais en de volgende vargadering zullen
wa ..t alkaar baaluiten moaten namen omdat we andara
volledig in de aiat zullen garekan in het najaar van
191.5 ala da bealui tvoning in de partij plaats vind-t.
Over dat conaapt varkiazingaprogra..a af het nou peilen
ia of baaluitvor.en ik denk dat we daar niet langer
•••aan over moaten trekkan ik wil er bast aan stemming
over houden,aaaz het maakt in de praktijk voor de
caamiaaie niets uit ala een concrete tot in da puntjes
uitgawerkte regeling voozligt,korto• ik stal U voor
voort te gaan op da wag van de commisais waar het gaat
oa het tijdstip van instappen dua da besluitvorming
en niet wat ar aan vooraf gaat en toch in basluit
vor.ande zin te apraken met alkaar,ik zou dan ook nu
da aotia van de kaaarcantrela Haarle• gesplitst in
at.-.ing willen brengen, aan ia, af te zien van de
baaluitvorming ia dua baaluiten of peilen en 2 ia
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feitelijk •• de •• oh •• dat is motie 26 ja ••
ja wa hebben het over de moties 25 en 26 feitelijk,ja ••
dus 25 is baslissen of peilen en 26 is ook de voorgeschiedenis dus of alleen de basluitvorming,wel ••
we gaan dan stemmen over 25 peilen of besluiten,
het hoofdbestuur is van maning dat er zaken gedaan
moaten wordan,kamercentrala Haarlam vindt dat de
algemene vargadering zich op dit momen~ nog niet moet
vaatlegven heb ik het zo goed verwoord,•evrouw Siks??
Dank U wel.
Den gaan we de grijze kaarten voor de motie van de
keaercen~rale Haarle• dua voor peilen.
Wie ia voor peilen?
Denk U wel.
Wie ie tegen peilen?
Gele keerten voor peilen,tegen peilen ••
Oh,wet wordt het lastig ••
Oranje kaarten voor peilan •• oranje kaarten tegen ••
Nou moeten we opnieuw gaan stemman en haal earieua
gaan tellan,neamt U mij niet kwalijk.
Grijze kaarten voor de motie van de kamercentrale
Haarlem,dank U wal,grijza kaarten tegen ••
Dank U wel,gela kaarten voor.
Gele kaarten tegen.
Oranje kaarten voor het amendaaent.
Oranje kaarten tegen.
Goed omhoog houdan graag.
Uitslag van hat atsmburaaua 423 voor-438 tegen voorzitter.
Dua ia da aotie Haarlam verworpen.
Mijnheer de voarzitter,Heafkana,kamarcentrala Leiden.
Ik denk toch da~ het mat zo~n krappe meer ••• vare~hil
eigenlijk he~ ene wordt varworpen dat U toch eigenlijk
maat ate. .ingen ••• dua gewoon ••• daar vraag ik toch
eigenlijk wal oa ik vind dat •• er kunnen toch wel een
paar fouten gemaakt worden mat het tellen en ik
denk toch dat U hier met di~ kleine varschil ~och
eigenlijk moet etem.an even ••
Ja.
Ale U dat wilt,ik vind het baat,maar waar praten wa
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nou aiganlijk toch over
?Over basluitvorming of
peilan,da commi39ia gaat op dez~ basis van deza
moties an amandamanten nou vardar an als nou da slga~•n• vargadering in decambar dan toeh weer anders vindt,
dan nu be~loten is dan gaat het acht waar op da kop ••••
Oh,ala det het geval ia,dan komen wa wel terug weer ••
gelach ••
Ja,dat is vanzelfspraJand •• dat kan toch niet anders
WIJnt •••
ok ••
We krijgen straks aan totaal pakkat van baaluitvormingen ••
Ok,dan trek ik mijn verzaak in •••
Ik dank dat eh ••• goed dan zijn we bij 26,de motie van
da kamarcantrala Haarlem over da aard van de werkzaamhadan van da commissia.Hat hoofdbaatuur de commiseis interpreteert da wa~kzaamhadan als het zich baparkan
tot da baaluitvorming over datgaan wat voorligt omdat
gaan ragelamanten ta maken zijn over alle varman van
baaluitvorming ah •• ella varman van voor productie, dat
naamt niat weg dat hst haal goed mogeliJk ia o1 zel1e
gewenst dat het hoofdbeatuur ••t da elge•ene vargadering
overlegt par te behandelen onderwerp op welke wiJze
dat tot stand koat dat ia vanzalfsprekend dat ia in de
loop van da geschiedenis ook altijd gebeu~.
Mall1' o• ha" i_n ragelamanten vest te laggen van voor dia
en dia datu• •oat baalaten worden enz. dat is volstrekt
afhankelijk van de aard VIJn de discuaaia,van da aard
van het te behandelen anderwerp en daara• onmogelijk en
onwenselijk om ook dit nog ta willen ragala~.~ortom het
hoofdbaatuur vindt dat het zich zover niet maat uitstrakkan
an ~a motie van da kamsrcantrala Haarlam ia dank ik duidelijk daar wil man starten mat da bealisain~ van de
algemene vargadering over da principiële en praetiacha
opzat van hst te ontwarpan programma an ik heb al
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eengageven waarom dat zo moeilijk is.
Kunnen wa overgaan tot de stemming,mijnheer Rontaltap?
Nou, wat mij betreft wat •• nadat eer~t dan als motivering
gegeven is wst ik niet zie dat in motie 26 bij kamercentrale Haarlem gevraagd wordt,wat U nu zegt,dat dat in
regelamenten v3etgelegd moet worden en dat dat evenzeer
niet het geval is in het voorstel van de kamercentrale
Ameterdam,ook daar zijn wij ervan uitgagaan dat daar
allsen maar werk afspraak over gemaakt wordt maar niet
wordt vastgelegd in ragalamentan,meer wel doordat je
wat Je wal vastlegde precies over baaluitvorming in
rageleMant,dat je daarbij rekening houdt mat dia werk
afspraken die ongetwijfeld gemaakt zullen worden over
het eersta gedeelte ven de tot stand koming van mat name
het verkiezingsprogramma.Kijk en zoals U zalf zegt
dat zal het hoedbestuur zeker doen op aan algemene vargedering,nou ik vind dat zeker al aan hela sterke
uitapraak van U dat U dat aan de orde stalt op de al~emene vergaderinq hoe het voor proces in zijn werk zal
gaan,ik zou ar niet op tegen zijn,maar ik zou me ook
kunnen voorstellen dat dat ook buiten de algemene ver9sdaring om garegeld kan worden,maer dat uitd%ukkelijk
met een idee van hoe dat werkproces in de voorfase
in alkaar zel zitten,coneequentiaa gatrokken worden
over wat ragelementair vastgelegd moet worden avar
de besluitvorming.Dua daarom vind ik haeft die noch 26
te ontraden noch dat gedeelte van d• motie Amsterdam
verdar te ontraden want die vragen niet om regelementaire vastlegging.
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Ja,ik denk dat wa enigezins lange alkaar haan spraken.
Als de com~issia in de werkzaamheden maat maanamen
da aardare faaa en maat badanken welke soorten
faean,walka soorten behandelingen ar kunnen zijn,
dat is gaan redelijke vraag aan de com~issie.
De commissie ksn •• ah •• let op •• da commissie apraakt ••
Mijnhaar lugtevald ••
J•?
Voorzitter het bezwaar ia natuurlijk toch dat ala Ja
de ••tie ven de ke••~entrala zou aannemen en mat na••
aak dat ja A•aterdam zou aannamen wat de haar Rontaltap
zegt dat je in zeer belangrijke aata wel dagelijk vaatlegt de wijze waarop het h~ofdbestuur gevolg kan geven
aan arti~al 48 van het huishoudelijk regelamant.
Dat bagrij~ niemand , althans ik niet.
Kunt U h•t nog even ~dar toelichtan,mijnhaer lugtavald?
Ja •• nou het gebruik maken van artikel 48, huishoudelijk
regalement daartoa besluit het hoofdbestuur en het ia
toch zo als je het amendemant van de ka~arcantrala
Haarlam en Amsterdam en je gaat allemaal toch ~in of
maar afspraken maken over ~a llala procedure dia aan dia
hela bizondara basluitvorming voorafgaat,dan ia de
vrijheid van het hoofdbaatuur ~• al ~en niet van artikel
41 gabruik ta ~aken dia komt ~en een beetje in de lucht
ta hangen.
Mevrouw Sika d•nkt dat de comMissie het verkeerd begriJpt.
Ik bagrijp ar nieta van.Dua det •• galach ••
Waar begrijpt U niets van1?7Dat mijnheer lugteveld zegt??
Van artikel 41,maar er wordt geloof 6k al gageapen naar ••• eh.
wat bedoelt mijnheer lugtavald met artikel 48 •••
Het gabruik maken van de bizondere, ••
Ja •••
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Daar praten we over ••
Ja,ja •••

Kijk het gaat hiarom,els ik het senv •• kijk •• eh ••
we hebben te maken gekregen in de afgelopen jaren
met een ~eweldige discussie in de psrij over het
liberaal •anifeat over beginselverklaring over
V~rkiezingeprogramMa's,toen nebben we vastgestald
dat dat zo niet kon,dat er andere ragels moestsn komen om
die discue~ie te lat•n varlopen,~et hoofdbestuur
zegt nu dat ale het hoofdbestuur ean dergelijke
discussie aankondigt of als da algemens vergadering bee!uit om het liberaal manifast te g~~n harschrijven om
maar ea~ iets te noe•an,dan is het onmogelijk nu
om in ragels vaet te leggen am afspraken te maken
om nu vast te leggen of om de eommiasia ta laten vaat•
leggen hoe dan dat liberaai manifest af hst verkiezingaprogramma nu in al omvattende regsla moet worden geproducgerd,wAt w~l kan is •• ha •• walk stuk ar dan ook
komt en op welke wijze dRn ook,dat stuk in ds partij
wordt behandeld daar haaft dft commissis aan gewerkt
en liggen voor~tellan voor ••• we aoet3n •r niet aan
beginnen oa ook die voorbereidingsfase ta trachten in
ragals te vatten omdat dat eenvoudigweg niet lukt.
Nou,afgezien van 48 en noem maar op is denk ik dit de
karn waar we over apreken met elkaar,daaro~ vindan wij
vindt het hoofdbeetuur dat de algemene vergadering
ontraden .eet worden o• ook in di• voorbereidende tese
regels te stellen terwijl het hoofdbestuur toazegt
zoele dat' algemeen gebruikelijk ia in het verleden
met de algeMene vergadering of door middel van mededelingen van het hoofdbeatuur op welke wijze dan ook
met de partij te overleggen hoe het product uiteindelijk
tot standkomt.Det is ook gebeurd mat de beginselvarklaring en •st het liberaal manifest en ook altijd mat
het verkiezingsprogramma,kortom er is geen behaafte
aan motie 26.
Gaan we nu over tot da stemming.
Wie is voor grija •• voor de motie van Haarlsm,motia 26?
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Grija voor derhalve.
Wia ia tagan?
Gala kaarten voor •• gala kaarten tagan ••
Oranje kaarten voor •• oranje kaarten tagan ••
Daze motie is verworpen.
Dan zijn~· bij motie 27,kamarcantrala Amatardaa.
Mijnhaar Rontaltap.
Yoorzittar,in da raactia haaft de haar van da Boaaa
gazagd dat ah •• da voorstal van Amatardam zou leidan
tot aan aardara vastetelling van hat varkiazingaprogramma dat ia inderdaad ook onze badoaling,wa willen haal
graag hebban dat hat progre-.a vaatgaatald ia
voordat da verkiezingsraad bij alkaarkomt ca da volgorde van da lijat van kandidaten te bepalan,dua ze
willen ook inderdaad erg graag hebban dat in nov..ber
da alge.ane vergadering bijalkaarkoat o• dat varkiazingaprotra. .a van ana vaat te atallan.la arguaant tegen gabruikt,ja, ..ar dan aia Je de aenaluiting actualiteit,
ik dank aijnhear de voorzitter dat dat een punt ia
wat wiJ biJ het aaken van een varkiezingaprogra..a
toch juist aeer aceten benadrukken dat het varkiezingaprogr...a dat baakwerkJe wat ar altijd uitko•t nou
juiat nou niet za zeer gaat oa de actualiteit dan wel
de actualiteit voor 4 Jaar vaoruit,dua ala Ja aan actueel
progra... wilt hebban voor • Jaar vooruit dan kan het
niet van wezenlijke batekanis zijn of dat programma
3 .. andan aardar dan wal 3 maandan later wordt vaatgaatald,actuael wil zaggen actueel voor baleidaliJnen
voor 4 Jaren an daarbij behoort dan ataeda aan hoa
later U een verkiazingaprograama vaatatalt daa ta maar
wordt de vargiaaing bagaan dat man dankt dat het
varkiazingaprogramma ook tegelijkertijd hat prcpagsndamatariaal ia voor da partij,naan,dat zijn duidelijk gaachaidan zaken da kauza van da top van da varkiazingakaravaan van walka onderwarpan zwaar baklamteend aoetan
wordan aat welke alogene dat gebeurt op baaia van
da efaren strekking van het varkiazingsprograaaa aaar
zit niet zelt in aat dia woorden in het varkiazingaprog~a..a,aiaschien het allerlaatsta
wat dat nog zou
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habban,dat ia da titel van Uw program~a,saman aan het
werk, dat kan wal deg•lijk nog een belangrijk punt zijn
in hat varkiazingsprogramma,maar dat is dan ook iets
dat U bast heel laat kan voorstellen.
Mijnheer de voorzitter U zegt de laden moaten het
laatsta woord hebben,in hot voorstel Amsterdam hebban
de laden het laatsta woord,ja zelfs zij ha•b•n het
eereta woord nog ook, zij mogen initiatief vooratellen
indianan.In Uw voorstal wordt tot tweemaal toa het
woord van nat lid om zeep gaholpan,bij de ondercentrale
en bij de programmaraad.Daar wordt het lid uitgeschakeld
terwijl wij zeggen nou laat dat lid •aar naar de partijcoaaiaeie dia deekundig ia op dat terrein inpraten
zoveel ale aogelijk praten die partijcommiaaiea ook terug,
naar die aanaan toe,en dan krijgt het hoofdbaatuur
ateeda ter bealiaaing,want U ontraadt ona vooratel
aet het ia niet da•o~ratiach,de bealiaaingen koaen bij
partijco. .iaaiea te liggen,nee,de partijco. .iaaiea doen
al het voorbereidende werk,U krijgt ala hoofdbaatuur
in earate aanleg de aogalijkheid a• op al die punten
te bealiasen zoala U het aan de ledenvergadering wilt
voorleggen en algemene vergadering beslist en gaan enkel
ander orgaan,U zult bagrijpan dat wij dat zeer warm
aanbevelen aan deze algemans vergadering.
"iJnhaar v.d.Boaaa.
Ja,dank U wal,voorzittar,wij zien toch nog wal wat problemen met dia aardare fase waarin een programma
of een manifest of wat dies meer z•J,zou moeten worden
vaatgestald want dat batakant n.l. dat ja in da orde
van grootte van ruimschoots aan jaar tavoor bezig bant
met het conaapt op zich.Wij •••
Heer Ronteltap ••• nou dat vind ik niet erg plezierig dat
U dat nou zegt,want nu haalt U de voorfase erbij
terwijl we net uitdrukkelijk besloten hebban dat wat
de regaleaantering betreft allaan de besluitvorming
aan de orde zou zijn en Je maat dua het tijdetip vergalijken van baaluitvorMing in hat vooratel Amaterdaa met
Uw *ijdatip •• an dat ia 2-3 maanden verschil.
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Heer v.d.Bosses dat zit in Uw tijdschema dan het consept ••
Dan is hat een kwestie van geen half jaar ~aar
sen maand of 3,4 maar tegelijkertijd moaten we daarbij
rekening houdan mat het fait dat in de maanden
juli en augustus practisch de zaak dood is.
Een andere zaak is,U zegt gabrak aan actualiteit
daa~ galooft U niet zo zaar in,•aar tich is het zo dat
in al dia vlugschriften bepaalde zaken tot het laatsta
•••ant i~ ieder geval wordan bijgastald,hat ia aan kwestie
van optiak,waar ga Ja n.l. vanuit,U vindt dat in Uw
vooratel da laden het laatsta woord hebban dat zal ik
inderdaad niet ontkannen,•aar tegelijkertijd ia het zo
dat door gabruik ta maken van de divaree nivaaux binnen
da partij leden atap voor stap da zaken kunnen volgen.
U zagt dat da laden of da inspraak van de laden
in feite om zeep geholpen wordt in de ondercentrale
an in de programMaread,nou,ik dank dat dat nou Juist gaan
juiata invalshoek ia op zich omdat dia laden
ook hun vartegenwoordigars in dia ondercentrale
banoemen,da programmaraad die is samengestald uit var•
tegenwoordigara uit de kamarcantrala.Dan geeft U aan
dat da partijcommissies op zich aan grote inbreng moaten
hebban in het varkiazingsprogramma.Op zich ia dat
natuurlijk wal Juiat,•aar ik dank dat da partijco••isaias
allaan niet •aatgavand zijn voor het gahaal.
En dat U daarbij dat U daarbiJ inderdaad ook de partij
nodig heb •••

d•

Voorzitter
haar Rontaltap heb ik twaa kaar horen zagten dat da partij aan varkiazingaprograama voor 4 jaren
maat makan,aan verkiezingsprogramma zal altijd enkele
ale•antan bevatten die afwijken van het verkiezingsprogra••a van 4 jaar geledan.Op het moment ik va uit van
da verkiezingssystemen zoals die op dit moment bastaan
daar is ook de afdeli"g Amsterdam vanuit gegaan.op het
moment dat een jaar voor da verkiezingsn een entwerpprogramma wordt gepubliceerd en zeker vanaf hat moment
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een h•lf jaer voo~ de varkiezingen dat de partij dat
varkiazingsprogra••a vaststelt,hebben we te ~aken
mat een situatie voor de Tweede Kamer fractie dat
ar een programma is dat endare alamsntan bevat dan
weervoor die op dat mo•ent zittende Tweede Kamer fractie
is ingehuurd en het systeem van de afdeling Amsterdam
beperkt daardoor de Tweede Kamer fractie in sen aantal
•ogelijkhedan waarvan wij als commissie nog geprobeerd
hebben dat zoveel mogelijk te •eidan en als U daar een
oplo9aing voor zou weten dan zou ik U dankbaar :ijn.
Mijnheer Haafkana.
Mijnheer de voorzittar,wa praten due over motienummer 27
en deze motie bevat eigenlijk 2 anderdelen we hebben
eigenlijk voornamalijk over 27 sub 2 gapraat en dat
is de procedure die Amsterdam voorstelt •••
Kammtaga

1

in 28 ••

Haafkensa
Wat.zsgt U,in 28 ja ••• en dia dus een heel aantal sympatiek• alsmanten omvat waar wij als kamercentrale Leiden
denk ik voor een groot daal ons wel in kunnen vinden,.
Amsterdam heeft echter ook nog in 27 1 achter een stukje
eengekoppeld en dat slaat eigenlijk meer op de procadure
zoals nu door de coamisaie wordt •• eh •• het hoofdbeetuur
en de camMissie wordt voorgeeteld n.l. het inschakelen
van ean ondercentrale biJ da bealuitvoraing,ale we due
zoudan kiezen voor de aethode zoals dia nu voor ons ligt,
het ia •erkwaardig dat een kamercentrale Amsterdam
die tevens ondercentrale an tevens afdeling ia maant
te kunnen oordalen of ondercentralas al af niet
aan sluis zoudan kunnen vormen voor amendementen.
De kamercentrale Leidan heeft 8 ondercentralas we zijn
dus wat dat betreft wat maar ervaren op dat gebied en
we kunnen du~ weten dat je dua in aan kamercentrale
dia aan dik in 50 afdelingen heeft vaak in da problemen
komt met het groot aantal amendementen.
Ik zou dan ook willen vragen afgazien van het punt 27 2
wat straks bij 28 nag aan de orde komt om ieder geval 27
indarda~d het hoofdbeatuur te valgen en dan zaggen
deze motie wordt ontraden omdat we daar els eventueel
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de kaua zou vallen op hst ayataam wat het hoofdbastuur
nu vooratalt de ondercentrale aan wazenlijk bastanddasl
aan wazenlijk daa~ zou moaten krijgen an aan wezenlijke
bijdrage zou moaten lavaren in dia basluitvorming,dank
U wal.
Maar procedureel ia nat problaam dat als 27 verworpan
wordt wat zou moeten gebeuren dat daarmee 29 eigenlijk
ook van tafel ia,want ala wij da ondercentralas an
da programmaraad bahouden dan kan de procadure in
28 vanzelfsprakend niet gevolgd •• wat inderdaad ook niet
maat gabauran,daar ban ik hat volledig mat U aana,
•aar dat ia dan waar even wat andara ••
Daarom is dit aan allarongalukkigata motia •• galach ••
Zo ia het praciaa,maar laat ik •• mag ik nog aan haal
practisch bezwaar aanvoeren tegen vooral 28.ik vind
ook dat 27 1 varworpan maat wordan oa de raden dia de
haar Haafkans ook haaft aangagevan an 2 en 28 moet dan
ook varworpan wordan en wal a• haal practisch 2 punten
ik vind dat da invloed van de partijcaaaiaaiaa bij
het tot stand koaan van da verkiezingsprogramma's
vaal ta groot ie op daze manisr.mat alla raapact voor
de partijcoaaiaaiae aaar dat wat wa in het varladen hebban gaz••n waren gawa~diga pakkatten papier en alla
partijcommiaaias vonden dat onderdaal wat zij bahendalen
zo geweldig belangrijk dat ala wij in hat varladen de
bijdragen de adviezen van da partijcommiaaiaa haddan
gabruikt om aan program te maken dan haddan wa hat
niet in aan •nvaloppa kunnen atoppan,maar dan had ar aan
pakkatje van aoatan zijn c• het bij de laden te krijgen
want dan was het vanaf de tafel zo geweest en ~iaachisn
nog wal grotar.Da juiata procadure ia dat da bijdragen
van de partijcommissies ala adviezen aan hat hoofdbastuur
moaten warden gebruikan,dua het hoofdbaatuur wat verantwoordelijk ia voor het maken van het coneapt verkiazingaprogram•a en da rol van de partijcom~iaaias is in hst
voerstal van A•atardam ta groot,is dua ook warkaliJl
onmogelijk om al in novaabar dat verkiezingsprogramma
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vaet ta otellan.want U hebt natuurlijk theoretisch
gz~at g~lijk dat hot voor 4 jaar ia en dat aan groot
bdlaidaprogramma is,naamt U mij ni~t k~alijk mijnhaar
Ru~t3ltap,in do var~iezingscampagne is dat programma
tcch zo balangrijk,dat ieders keer wordt je gepakt
deer ja p~litieke tegenstander cp wat ar uitgarakend
op blz.27 punt sub enz staat en in het verleden hebban
wij als VVD juist de aantrekkelijke positie gehad
dat wij onc programma later veel later vaststelden
dan 3nde~e partijen en het was voor on~ haal aardig
om met name de Partij van da Arbeid regalmatig aan ta
pakken op het verkiezingsprogramma dat al aan half jaar
eerder was vaatgestald en ik zou dat bizonder graag zo
willen houden.
Applaus.
Oh •• oh •• on •• miJnhaer •••
Tenslotte kort,mijnheer Ronteltap.
Ja •• ~iJnheer de voorzitter.
Dat l3atata dat had U natuurlijk niet moaten zeggen ••
Want ~la we sla grote partij ook •et andere grote partijen
op gelijke voet willen om9aan dan moeten we natuurlijk dat
kunnen doen door da andere ook te zeggen en kijk maar
hier heb je ons verkiezingsprogram •• daar staat het ••
en om noy te zeggen van dat is zo ~ardig en zo makkelijk
want wij kunnen alvast het zinnetje aanwijzen in
het programma van dia andere partij maar dat kan
die partij nog niet bij ons •• want wij hebben het nog
niet vastg~atald dat is natuurlijk •••••
Neen het gaat over de campagna •• over de actualiteit ••
Applaua ••
Ja •• maar hoor U,als de endare partijprogrammals
naar Uw oord&al zover af~ijken van actualiteit en dnt
dat uitm~akt die paar maanden want het zijn om de vraag
daar gestald te beantwoorden zijn hat in het verschil
maar 4 maandan,dan zou U eerder met een voorstel naar
ons toe moeten komen om de zcak niet zo als voo=gesteld
het ••rkiszingaprogramma vast ta stellen voordat die
kandidatenlijst wordt vastgesteld want dan is Uw
ar;uaent valide om het warkalijk haal erg laat te doen
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minstens zo laat als in de voorafgaande jaren,
maar ik dacht dat bij da vorige besluitvormingen
duidslijk was geworden dat wij als VVD vonden dat wij
oo~ in dat opzir.ht esn grote volwas~~n par~ij waren
1awordan die wal degelijk in staat en baraid ~oet zijn
oM ~en balaidap~ogramrna voor 4 jaar vooruit vaat te
leq,an zonder ~p ieder onderdeel in da actualiteit
te moaten zijn ~ent die onderdelen in actualiteit
dat is aan ~weetie V9n je propaganda ~nchine dia most
werken,het p~oblaem van dat js al een jaar tevoren voor
de varkiszingen je consept progra~a bekend maakt
dat ~ punten afwijkt van je vorige termijn,miJnh••~ de
voarzitta~ dat proalaam ia naar Uw eigen oordeal
kennelijk nidt erg groot omdat va~ de 4 meenden varschil
dia er zit in het vooratel van het hoofdbeetuu~ an het
vooratel ven de kamercentrale Amsterdam er 2 zomermaanden
zijn waarvan U zegt dat de hele zaak plet ligt,dua die
2 maandan dat kan het moeilijk wazen.
Denk U wel, ik denk dat we over kunnen g2an tot de
stemming •• het ie duidelijk dat wij stemmen over 27
en direkt daarna over 28 het hoofdbestuur onraadt beide,
hot hoofdbestuur antreadt de motie 27 en het amendament 29 zeer aterk.We gaan over tot de stemming.
Grijze kaarten voor Amsterdam.
Grijze kaarten teg~n.
Gele ~aerten voor-gele keerten tegen.
Oranje kaarten voor-arsnje keerten tegen.
27 ie verworpen.
28 grijze kaarten voor.grijza kaarten tegen,
gele kaarten-voor- gele kaarten tegP.n.
oranje kaarten voor-oranjs kaarten tegen.
Ook 28 ia verworpen en zijn we 29 de motie van de ondercentrale Snits.
Iemand uit Sneek aanwezig voor het geven van een toelichting:
Mevrouw Gerritema.
Mijnheer de voorzitter,wij namen aan dat U in Uw advies
varwijst naar artikel 48 10 van het huishouèelijk ~age
lemant en dearin wordt n.l. aan de ondereentralas de
mogelijkheid gaboden om bepaalde baaluiten gemeenschap•
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p0lijk te doen.Ons voorstal is achter een miniprogrammaraad op ondercentrale kamercentrale niveau besteende
uit afgavaardigdan van de divaras afdelingen waartoe de
ondercentrale dia tot de ondarcantrala behoren.
Dat lijkt on~ w~l s3n verbetering ten~inst3 de ~ogelijk
h~id moet daartoe bestaan,hst hoatt niat eltijd noodzak~lijk te zijn ma5: bij da kleina ondarcantralea
zal ~at zukar wel sen verbatering betekenen.
Indien 46 10 wel van toepassing in dan zou ik de
strekldngen daarvan g::a~ag verwerkt \'lillen zien in
da bi%ondsr~ basluitvorming dus dat de andercentralas
de mmgelijkhedsn krijgen om zich te verenigen.

Dank U wel. mijnheer v.d.Boeae.
Ja.voorzittar ik haà daar straks el anngegcvan dat
het uiteraard mogelijk is dat ondercentrales zich varzaMalen en da zaken behandelen dat ia een mogelijkheid
bovendien heeft iedere ondercentrele of karnarcentrale
het recht uit~raard oa adviseurs te banoaman,wa hebben
alleen aangagaven dia stappen dia wij als noodzakelijk
aehten om door dia bixondera beslui tvor1ninga procedure
heen te komen.Denk U wel.
Kartom U bent vrij om het ta daen,maar we leggen
niet vaat.

he~

S~seka [h

dat waa Juist ons verzoek of U het juist
in de tekst ~van wilde verwarkan of dat ••• in de uiteindelijke tokst.
Jn de tekst van het regelement kunnen ws het zodanig
neerzatten tiat de mogelijkheid vao msvrouw Gerritema
tot ziJn recht kamt.
f'lavrau\w G~trxi 1.stna U wo;cdt op Uw wenken bediend.
Dan zijn \'t'S bij de motie van de afdeling Zl!ist.
Iemand uit Zeist aan toaliehting77
Niat70h ••• neem ma niet kwalijk ••

toorn,uit Zaist,voorxittar we hebben deze motie ingediend
gedeeltelijk ook het probleem is net al aan da orde ge•
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waaat,omdat wij het idee hebben dat een aantal kamarcentralee dit organisatorisch waarschijnlijk niet
aankan dat het ook sommige ondercentralas helemaal
niet op dit soort \'lerkzasmheden 61' l'1Ctivi tai ten zitten
te wncht~n,rl9t di~ typisch eAn andere ~aek vaak hebben
.;lle"!n \lf~l"': C!'lJic!inl:!tiA Or" Çtebied van VClr.ninG en scholing
en np het SJI<!b:IP.d van prope=:;anda met name kleinera
ntrlalingen wij znudBn g~aag rlearvna~ !::!ver !->et ondercentrale
proble~m np zich P.~n discuesis binnen de partij willen
hebbf!n t1 h~Hsft aanr,ageven ~et het ~ow5.e3o ~:>1ellicht wel
moaelijk is dat zoud~n wij w~l grAeg v3n deze vergedering
willen weten maar er ia nat al een vooretel eangano. .n
dat inderdaad onderc~ntralea mogelijkheden kunnen
krijgen om samen te ga~n of in ieder ~~val deze problalftt!ln nemen aan te pakke~ dus dat is een van de oroblemen

die al ondervangen ia,de mogelijkheid of er een discusais ken kcmen Oberhaupt de functie van de ondercantrele
in de partij die zcuden wij toen graag aan de vargadering voor willen leggen.
Ja, dat is np zichzelf een boeiend ond9rwer~,maar dat
ia eigenlijk een ander egendapunt.
Dus ik denk niet dat wiJ dat nu hier een cle orda
moeten stellen,ik zou U willen vragen nu de motie in
te trekken en dat al~ e•n voorstel vcor de volgende
eltUI!IIene ver9aderinq te baJrde te b:en~Jen.Je?Dank U wel.
rranakar,moti~ van de ondercentrele Franeksr.
Iemand die ean toelichting ~il g'ven?
Ninend?
Dan vergelijken ~et Sneek ne~en we in dia zin op.
Dan zijn we biJ het amend~ent vsn d~ k~mercent.rale
Laid~n,32,mij~h~ar H~af~•n3.

P!ij!'lfo.eer de v:,or~.itte.r,..-.i.j
dat nu voor ds aerste klier

in :!ek'!re :dn toe
a~Jn de ondercet1trala iets
grot~re b~vo~gdh~~~n w~rden ge~~v~n dan alleen maar
co8rdinersn ~" ~~" baatje vrijblijvend met alkaar praten.
En dit zou misschien aan :eden kunnan zijn dat dia
onds~cantr~le toen wal wat beter g~et war~an en juist els we
met het grote aantal afdelingen wat we soma hebben
een wat zinvollar positie in onze partij krijgt,
wa hebben achter in de procadure die door de co•mieaie
juiehe~
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besluitvorming is cpgesteld nog een toevoeging
en dat ie dus dat wannaar ja aan ondarcantra~s hebt
weer dus de afd~l!naen goad vert~~~n~oardigd zijn
dan kame:, a.r du>J •• worden ar alle.rlai all'ondamE!!ntan opgerisp~ !ln U '<"~aBt wears~hijnlijk wal uit ervaring
dat er
vaak ~en b~el ~ijn die ~uu: v~n redactian~l• a~rd zijn.
Wa hab~t1n dus da taalpuristen dia zich enorm werpen op
een notitie of ~p een eonsept programrn~ en daze amendamanten dia dat blijkt di• ~ebben dan dia gaan hea~ eigen
laven leidan dia gaan de hele proeedure rnee iadBraen
loopt deer tsgen op en ~lka kaar moet een voorzitter
in een kamer centrale of in aan algemene verqadaring
gaan ha~aran van dit ia redactioneel,dit is van redactionele
aa~d,het is enorm r~and,wij denkan dat due de onde%centrale beat dia verantwoordelijkheid ken krijgen
Ó• ts zeggen nou dit is nou ean amendemant van puur radacti~n~la aard dat is dus vroeg in de procedure tijd
dua 81 die emendsm.nten kunnen near de redactie commissie
daze kan dua al in een hea~ vroegtijdig stadiua
kannis nemen ven de aitu~tie zoals dia is en dia kunnen
dat al verwe~kan voordgt Men dus in de parioda komt
dat men alla andere amendemanten ook al voor de vcatan
krijgt geworpen,hat hoofbaatuur heeft gezegd ja we ontraden dit of eigenlijk namen we dat mee m~t da motie
ven da efdeling Nae!'d11n, nau dqt is toch niet helamaal Wl!l!l:'
~ij de afdeling Naarden van wat ik ervan begrapen heb
die doet op een amsndement wat van redactionele aard is
aan pleistertja en zegt ven joh •• jonqena hier eon etikatja
dit is redectioneel,maar den blijft hst probleem dat dat
a . .ndement meega%~uld wordt door de kamercentrale door
p~ogrammaraadadoor de algemene vergadering.wij stallen voor
aan de ondercentrele toch di~ bavoegdhaid te geven
te spliteen dus re1actionaal an inhoudelijk.dank U wal.
bizond~zq

Uw toelichting 11er!'!uidelij kt veel, ds commissis

n~5emt

Uw

auggeAtie ovPJr.
Daarmee hebhen we 32 gehad en zijn wa bij 33.
Voorzitter,dit amendament is een gedeelte van het
amendement van de kamercentrele Ameterdam,hoewal dus
helemaal niet bakend waren met hst amendemant van de
kamercentrale Amatardam,ar is n.l. aan woordje weggevallen
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het woord to~lichting hst aMendament amvat alleen ma~r
de eerste negen regels het t~aade gedeelte net het
voorstel de~ is een toelichting,een ~ogelij!c voorstel
dat •• dGar hechten we niet zo ~en,we~ ~ij wel belangrijk
vindan dot is het feit dat vo~r de verkiezingsraad
hst programma is Vo2tgest3ld.
Aangegeven is doo~ ons dat de termij~en zo~l~ U ze
gesteld hebt in feite te kr~p bemeten zijn,he~ is uiteraard ons streven om voor cle v~rkiazingsread gereed
te zijn met he~ programm9.Msar ~st is iets wat we cok
•et andere commissies uiteraard zullen moeten coördineren
en of dat allemaal preciee zal peesen dst is op dit
•o••nt nog niet helemaal duidelijk.Het hengt er ook vanaf
uit•raard wpnne•r uiteindelijk de verkiezingsraad
zal plaats vinden want nu staat er in de regelementen
d•c . .ber,mear het is best mogelijk dat dat naar januari,
feb~uari wordt geschovBn,daar moet nog over gesproken word•n in ieder geval,aen alternatief zou kunnen zijn eventueel
o• toch met een programma te komen na de verkiezingsraad
maar b.v. aan te namen in de varkiezin~srs3d dat de kvndidatuur definitief is op hot moment dat de kandideat
het verkiezingsprogram~a wat eraan kamt beoft oncierschreven.
OK ••• vaorzitter ••
U trekt dit a~endemcnt in, dank U wel.
Dan zijn we bij het amendement van de afdeling Na:rdan.
34,mijnheer Mei~eraam.
Voorzitter,ik wou toch wat ze~gan over die termijn ••
die termijn ven 21 weken,er is deernet gespraken over
het begin ven de campagne met Amsterdam,maar als een termijn van 21 weken in Uw voorstel medio september
eenvangt dan eindigt die midden i~ fabru3ri ik weet niet
of U indicatios heeft dat de v~rkiezinQsr9ad daarna
zou zijn en de gedachten dat ja het zou kunnen dnen
na de verkiezingsraad met allerlei ande=e emolumenten
erbij dat lijkt me toch hele~sal strijdig ~et de apdrecht
die het hoofdbe~tuur ook heeft om een brede uitwerking
te geve~ van cle gedachte hoe ja nou nnet regalement•ren

dat een verkiezingsprogramma tijdig gereed is.
En in dat opzicht deeht ik dat de commissie zich
het hoofd moet breken en mi9schian dan nog wot andars
br~akt over die termijn v~n 21 lilleken tarotijl men die van
Leidan ~en 26 te kart vindt.
Ik heb d~t rakenkundig daar niets v~n begrepen.
Maar ik wil van 34 wel zaggen dat dat accoord is dat
U hall overnee111: uiteraard an d•t we den op de tarmologi.a
nog wel een keer terugkollen in decemba~,Maar dat die ter•iJn •et het intrekken ven Leiden wat erg makkalijk wat
de achterkant van het teraijn betreft van de tafel is
en dat de co•Mi••ie af het hoofdbeetuur zich dsaro~ nog
zeer trondig zou .asten beraden of dat alleaaal wal kan
wat ••n denkt en endars •oat ••n toch aan de voorkant
naar voren.
Daar zullen we ons inderdaad over beraden.
Dank U wal, zijn we bij JS,van da afdaling Naarden.
Ja,mijnhaer da voorzitter •••
De ondercentrale Wastland is op zich ~alf heel gelukkig
met aan duidslijk structureren van de ondercentrale in het
hela partij gabeuran,maar ze haaft wat moeite mst
sen paar aspecten an ik dank dat ik via dit amandamant
dat het besta ka~ asnkaartan omdat his~ sprake is van
koat•n en de ondercentrale Westland ia daar dus bast gelukkig mee maar het ontbreekt haar volledig aan financiële
middelen o• ap sen duidelijke aaniar aan wat op het
ogenblik wordt voorgesteld o• daar vorm aan te gev8n,
het brengt altijd aan aantal vergaderingen •et zich •e•
je kunt de~e werkzaamheden niet verrichten els niet geliJk•
tijdiq biJ deze verplichting ook de financiila middelen
wordan varscha~t.dus ik vind eigenlijk dat de commissie
en ik weet niet waar ja dat precies ander ~oat brengen
•aar dat %OU misschien ergens bij aan verdar amand ... nt
kunnen wordan onderg~bracht ma~r dat met het baaluit om
de ondercentralee structureel in te schakelen bij besluitvorming om den aan die ondercentrales ook daarvoor de
financiële middelen te verschaffen.

.70.
Hst is netuurlijk zo dat baaparing bij een ~ame:centrala
of bij sen hoo~dbestuur die bespa:ing die kamt uitsindslijk
bij de ondarcantrala kont die weer naar ~oven •••

Ik dEJnk dat dot niEJt cp uit mement h~'t juhitP. vorm is
om daa~ov3r ~a bes!uit~n •• cvar da financiering van het
gehael,maar de krapte van de geldmiddelen die zal
zeker de nodige inventiviteit mot zich ~ccbrcngen en aan
aantal andarcont~dles nopen um samen te ga6n werken;
da vaorzittar,~a6r ondercentrales ~ia
hebben op dit mc~ant vrijwel al g~an finunciäla middelen
baschikbaar, de dingen di~ zij nu ~oeten do~n gebouran
vaal' niat omdat ~ltijd gebrak ia een financisle middelen.
Dat ia nu al het geval.
Ja,~ijnhaer

Wij hebban dit wol onderkend dat er gebl:ek is élan finaft•
ciile middelen vandaar dat we ook gepa~gd h~Lban
om da ad~inist~atievs begeleiding bij de ondercentr~la
in ieder geval weg te holen ~n die neor to legg~n bij het
algonaen secrstu4:'ieat.

Ja, moer mijnheer de voorzitter als U tot de taakv&rzwaring
van de onds=centrole koMt dan vind ik als U dat doet
maat U ook de voorwaarde schappen dat dat perfect kan
functioneren anders dan we;kt het averechts,ik geloof dat
dat U dnt ernstig most ovarwagen.
Afdaling Hengelo,mevrouw ••
Mijnhe8r de voarzitter,mag ik U v~rz~akan da achter ons
etaanda led$n ta vragen om zich wat t& matigen in hun ge•
sprckken want het is heel maailijk om je hccfd erbij te
houjan ••
Dat is aan goad idae ••
En mag ik U aan twzadc
onder:;,r~Uking •••

~orzaak

dcEn,daardocr ia •••••••
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Grijze kaarten voor,grijza kaarten tsgan ••
gala kaarten voor •• gala kaarten tagan ••
oranje kaarten voor •• oranje kaarten tagan ••
Vsrworpan.
36 afdaling Naarden.
Wordt ook ontradan,wilt U aen korte toalichting gaven??
Ja,mijnhhar da voorzittsr,hat lijkt ons een nuttigs zaak
dat het niet aan wat van maden an parzen ia dat de ondercentralas altijd ••••••
mijnhaar de voorzittar,hat lijkt ons aan goede zaak
o~ kaar voor kaar te bakijken of het noodzakelijk lijkt
om de ondercentralas in te achakalan,naar onze ••ning
•oat het niet aan wat van Maden en Parzen zijn en dat
zou kunnen batekanen dat aan ondercentrale als ••n daartoa
wordt uitgenodigd zich ook daarop kan voorbareiden en
ale hat altijd ia dan wordt het naar onze ••ning aan
zaak waar aan zware belasting voor dia andercantralaa.
We zoudan de diacuaaia blijvan houdan van wal of niet ••
ja aéhakalt da onadrcantralaa in an·ja geeft za gewicht
of ja doet dat niet wij doen dat nu wal,za ontraden Uw
vooratal ••• gaan wa over tot da at•••ing ••
&rijza kaarten voor •• grijza kaarten tagan,gala kaarten
voor,gala kaarten tagan,oranja kaarten voor, oranje kaarten
tagan ••
Verworpen.
Dan zijn wa bij 37.
Wadaro• van da afdaling Naardan en ook dat wordt ontraden.
Mijnhaar Maijaraa•.
Voorzitter ik dacht dat hat practisch waa om niet speciaal
over dit amandamant ta aprakan,ar zijn ar maar op ondercentrale op kamercentrale en ook op partij •• op programmaraad niveau over wat nu da~ocratiach ia in dit geval
van da bizondara baaluitvormingaprocadura aan gewone meerderheid of aan gakwalificaarda,ik mag in herinnering brengen
dat hat doel van da bizondara basluitvormingapracadura
is gawaaat o• het achiftan van amanda•antan te atrao•lijnan •aar dat daar dastijde uitdrukkalijk unaniem
daar hat hoofdbastuur en algemaan gedaald door de alga••na vargadering is uitgasproken dat het da•acratisch recht
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van da afdalingen ook van kleine afdal.ngan om amandamanten
in te dianan zovaal mogelijk moest wordan gehonoreerd
dat dia afdalingen niet hun toavlucht bij voorbaat moeten
namen tot lobbiin tot nat vormen van klustars of wat diaa
maar zij,an daarom is ar geweest da stalliga overtuiging
dat ja aan kaar moest zavan,zavan in da zin van amendemanten buiten da orde varklaren buiten hat ruimbaan
brengen an haal uitdrukkalijk van vale kanten de algemene
•aning dat ja dat dan ook niet •oaat doen op inhoudelijke
gronden zoals aan apraker uitdrukte aan amanda•ant van da
gakka dat •oat ja afvoeren maar voor da raat mag ••n •at
aan •••nda•ant ter alg•••n• vargadering komen en het zeven
op aan niveau van ondercentrale of op aan niveau van
ka•arcantrala •at gewone maardarhai~ van stamman
batakant naar de ••ning n••• ik aan ook van aan aantal
ander ingadiende ••enda•antan batakant dat J• aan de da•ocratia gaan goed doet •aar juiat afbreuk o•dat J• in aan
kleine kring iata al niet ontvankelijk varklaart
voor de alg•••n• vargadering dat vindan wij aan slechte
zaak vandaar dat bij dit ••anda•ant en bij aan paar
endara wiJ vooratallen o• te handhaven da aandarde dia
voldoende waa om iata door te laten daatiJda ia ar
zelfs ••t algemene inata. .ing eraan toagevoegd sn aandarde
van de afdelingen dat ia waar vardwanan.•aar dat het nu
inaane da•ocratiachar zou zijn om mat gawona meerderheid
van sta•••n mat te zaggen jij mag eigenlijk niet meedoen
an J• zit hier helamaal tan onrechte dat vindan wij aan
kwalijke zaak,vandaar dit amandamant en nog aan paar andere.
Maar het uitgangspunt bij de procadure voor de bizondara
basluitvorming ia nu nat geweest om da anorma •asaa
aan amanda•antan anz. in ieder geval terug ta brengen tot
aan werkbare hoevaalheid en ik geloof niet dat daarin
past dan specifiek het doorlaten van amandamanten
••t aan geringe ataun vandaar dat wiJ daze keuze
hebban ga•aakt.
Man kan nooit voorapallen van aan a•anda•ant in aan
ondercentrale waar daar geringe steun heeft dat ar
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misschien op de algemene vergadering wel steun k~ijgt
dat ondercentrale orgaan is niet het orgaan om dat
ta beoordelen de betrokkan afdalingen zijn er daarbij,
zijn ar bij da k~marcentrala bij de programmaraad
niet bij om het te verdedigen je dost dat volkomen ten
onrechte,ik zou als suggestie mee kunnen geven dat U
bekijkt of je zou kunnen voorstallen dat ja sommige
amandamenten alleen voor stemming aan de algemene
vargadering voorlagt,maar om za te zeven en drie keer
te zeven in Uw voorstellen met aan gewone meerderheid
van etam.an van aan niat daartoa geëigend orgaan ie niet
Juiat an ia niet overeenkomstig het uitgangspunt
van de bizondara procedure dan moet U de varalagen van de
daabatreffanda vargadering ia nalazen het uitgengepunt
waa aan gana andara,•aar ja naoat wal zorgen dat Ja
da aMendemanten beperkt door eemanvoagingan en door
redactioneel varklaren en dan ka• Ja aan haal eind.
Ja,dank U wal, maar het ia acht da bedoeling om dat
grot·a aantal anaanda•entan terug te brengen anders den
koaan we nergens in de bealuitvorming,we ontraden het
ten eterkata maar de commissie zal Uw auggastiY meenemen,
we geen over tot de atemming,grijze kaarten voor 37,
grijze kaarten tagen,gele kaarten voor •• gela kaarten
tagan,oranje kaarten voor •• oranja kaarten tegen ••
Verworpen.
38 aMendemant van de afdaling Voorburg.
Wordt ook ontraden eigenlijk mat dezelfde argumentatie ••
U wilt toch nog het woord voeren? Gaat Uw gang.
De karnzin in ona amendament is dat hat vooral moet
gaan oa kwelitaits verbatering van amendamanten en
niet aag leidan tot het onder tafel warken van minderheide voorstallan.Jk moge erop wijzen dat goede nieuwe
idalan meestal in aan klein hoekje baginnen en het ia niet
te voorapellen waar dia baginnen dua ja •oat erg oppassen
dat ja nieuwe zaken kwijtraakt en uit dat oogpunt zou
ik toch da coa•iasia willen aanbevalen om dit punt nog te
ovarwagen,ik heb dan vardar gaztan de atammingsuitslag
van ah •• ovar de afdaling Naarden, heb ik dan gsen behoefte
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om daze motie in stemming te brengen.
Dank U wal ••
Voorzitter van Vaan, Rijswijk,mijn opmerking sluit eigenlijk enigszins aan bij di~ welks mijn voorgan~'r heeft
gamaakt,wij hebban er alla begrip voor dat ar grote
behoefte is van het hoofdbastuur om het aantal amendementen
zoveel •o;alijk ta beperken gezien da verschrikkelijke
hoeveelheid werk dia eraan vastzit,wat mij eigenlijk verwondert dat ia dat wiJ alle vooratallen om organelijk bevoegdheid te geven,bapaalda amanda~antan niet door te zanden
an nargene enig apoor van critariu• ta vindan ia waaraan
zou moeten wordan voldaan om een dargelijke beslissing te
naman,wia ziJn dia organen dat ziJ za wel zullen bepalen
walka amandamenten van afdelingart erdoor zullen moaten
gaan aan welke criteria moet daar aan voldaan wordan daara.
ontbreekt het in di~ etuk naar miJn mening volkomen aan.
lehalva die amandamenten dia op redactionele gronden samengevoegd wordan of door samenvellen ven betekanis ook
samengevaagd wordan dat kan ik ma voorstallen,maar een
andere situatie daar vind ik geen criteria voor, •••
Het is onmogelijk om criteria op te stallan,hat enige
criterium is het gezgnde verstand van onze leden daar
zijn we gelukkig van afhankelijk.En dat moeten we ook zo
houden.
Applaus.
We zijn nu biJ het emenda•ant 39 van de afdaling Naarden.
Ja ar nog behoefte aan aan toelichting of kunnen we
ham ale ingetrokken baachouwan7Dank U wal mijnheer
MeiJeraam.
ZiJn we biJ 40 Lisse.
lamend uit Liaae?Mevrouw ••
Mevrouw Michale,Liasa.
Ons amendament eteat in de toalichting nogal duidelijk varwoord wat ons voor ogen heeft gaataan bij het indienen
van dit amende•ent,het lijkt ons onjuist als U punt a.
van onze toelichting in het V·iziar naamt dat een amandament
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ingediend ~P een stuk bij degene die de verantwoordelijkheid he~ft voor de productie van het stuk daar invloed
o~ uitgeoafend kan worden om het eventueel te verwerpen.
Het lijkt me dat het hoofdbestuur en ook de commissies
die det samengesteld hebben onmogelijk zich helamaal vrij
op kunnen stallan tegenover a~endemanten die inged,end
zijn op het stuk wat voorligt,tweede argument ~at bij ons
dua meeepealt ia dat zowel in de nieuwe zeef de ondercentrale els de zeef die reede beatond n.l. de ka•ercentrale
dat daar da afdelingen zalf hun amendement kunnen verwoorden ook de kleinere afdelingen hebben dan evenveel
kans ale de grote afdelingen om hun arguMentatie voor
hun eigen emend ..ent in te dianen,daze ergumantatie,deze
verdediging van een amendament kan bij de zogenaamde
prograMmareed niet ~ebeuren het lijkt mij toch
ondemocratisch ale dit doorgast.Dank U wel.
Mijnheer v.d.loaae.
tk geloof dat ik hier verder niet veel aan toe te voegen
heb,voorzittsr want het zijn argumenten dia vanavond~.of
vanmiddag al eerder over de tafel zijn gegaan,hat ia
natuurlijk een grandioos dilemma hoe mo•t ja de zaak bekijkan en hoe moet je tot je keuze zien te komsn,ik heb bij
de inleiding al gezegd het gaat om het t.aru9brengen van
die grandioae hoeveelheid aan amendementen dia hier
liggen er zijn mogelijkheden voor kleine afd•lingen om
toch tot een bepaald soort besluitvorMing te koMen met
andere afdelingen wat •• waarbij wel hun eigen inbreng wordt
gewaarborgd,Uw opmerking ten eenzien van de prograamaread die vat ik eigenlijk niet helemaal,omdat die
progra..araad is •amengeeteld Juist uit beatuurderen
althens afgevaardigden door de kamercentrales aangewezen.

Ja, daarom juist die kamercentrales hebben allemaal al
daze materia gezien ze hebben alla amendemanten al gehad
is het nu noodzakelijk dat als de kamercentrales verenigd
zijn om een uiteindslijk werkstuk ta produceren om dan
nog amandamenten te moeten wippen,het lijkt me wal
heel teracht dat amendementen worden samengevoegd en
bekeken in hoeverre ze gedeeltelijk op een lijn zitten
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het eruit halen van amendementen lijkt me
op dat niveau onaanvaardbaar.
~aar

Mijnhaer,kort graag.

Ik heb een voorstal van orde voorzitter,n.l.Schaffer,
afdaling Hangalo,in motie 4C •• of omandament 40 is spreke
van aan prograM~eraad,echter in motie 49 wordt gezegd en daar ia nag niat over besloten wat we onder
dia programmaraad varataan en hoe dia aamengestald is.
Mijn voorstal ven orde zou zijn om voor te stellen
motie 49 eerst ta behandelen dan kunnen ~e bij 40 zien
over welke programmaraad wij spreken.
Als dat ge~ekkalijker i&.maer ik denk dat 49 geen
probleem is cmdet dat door het hoofdbastuur ~ordt ovargenoman.Dua dan is dat vastgesteld ••
Dat hebben wij in dank gaconatateerd,voor%ittar.
Ja.

Dus hebbe~ we dat vastgesteld en ~• gaan door met 40.
Ik d&nk dat de heer v.d.Bossa duidelijk is geweest,
wordt ontradan,we gaan ever tot stemming.
Grijze kaarten voor •••
Voorzitter •••
Net binr•an de tijd •••
Voorzitter 1 ik wilde nog wat %eggen •••
Het ..andeaant 40 ven Liaae dat hangt nauw samen mat
araendaunt Cl,nat e11.rsta deel van Ut.:racht an ook wal
mat 47 ~~ 48 van Dan Maag.
Jn det kadsr ia net raisschian voor U verg~dartacnniach
handig ~ra ean aantal zaken ta cambuneren hiar.over
Lisse zou ik inderdaad een stuk st~un willen uitspraken
het lijkt ons heel ~.:rg lastig worden dia hela p.rog.ramma.raad,dat ~ordt een heel ingewikkeld gahasl mat werkgroepen met manaan dia daar allamaal bijkomen.jo gaat aen heel
stuk zagalgevin9 in onze partij waar introduceren
v~or iGta wat vrij simpel allemaal a1 te handelen is 1
ia het nou nodig om alla mogelijke dingen in onze pa%tij
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tot in de finesses ta gaan regalan,dat lijkt me toen
niet dat we zover moatan gaan,daarom ataunt de afdaling Dan Haag nat amandament Lisse.
En trekt in 47 en 487
Naan,voor%ittar daar zijn we nog niet aan toe.
Oh ••
••lach ••
wal duidelijk ia het nu dat wa over gaan tot stemming,
40, grijze kaarten voor,grijza kaarten tegan,gale kaarten
voor,tela kaarten tagen,oranje kaarten voor,oranja kaarten
tagan,oh •• nou wordt het laa*ig,aoaten we gaan tallen •••
grijze kaarten voar •• grijza kaarten tagan •• aven duidelijk
houdan,zodat ar geteld kan wardan ik zie daar •··•n ar is
ar ..ar aan te zian •• dank U wal.
'•l• kaarten voor,tian dank U wel, gala kaarten tegen ••
26 dank U wel.Oranje kaarten voor,16,dank U,oranJ• kaarten
tagan,ZO duidelijk.
Rui•achoota varworpan.Dank U wel.
Zijn we biJ 41,Naardan,ik dank dat dat daarbij ook •• mijnhear
Haijaraa.,zou U haal kort •••

lk dacht het niet vaorzittar,hat is galijk aan het derde
daal van 42 Utrecht en het ia waar aan ander alemant
want U zegt nou moet het hoofdbastuur na aila 3 de zeven
ook nog eens kunnen vartallen hoevaal ar maximaal erdoor
mogen,ik gaaf hat dia programmaraad te doan als ja ar
eigenlijk 300 door wil laten en het maximum ia op 250
hoe ja daar ooit uit zou moaten komen omdat earlijk te doen?
En vandaar da~ het niata te maken haaft,maar hca maar ar
ga~eafd ia en mat hoe minder gekwalificeerde maardorheid
gazaafd ia das ta mindar je aan kwantatiet aantal kunt
stallen aan iets wat naer kwaliteit zou moaten werden
bapeald.42/3 Utrecht en 41 Naardan dacht ik kunt U samen
naman,maar niat zomaar danken dat het al weg is.
Dank U wel, voordat wa verdar gaan,zou ik willen vragen
of aldagenan die aan daza zijde van de blauwe gordijnen
zijn en etaan te praten en niet luistaren achter de
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gordijnen ga~n er zijn er aan aantal di3 ~9 niet eana
horen van~ega het d~ukka 19Bprak ik zal da hoofdbestuursleden noaman,~ijnhaer da raul,mevrauw van ~~harpenbarg,
wi~ zie ik nog meer •• mijnhaer Blauw,voormalig hoofdbeetuurslid,mijnhanr,.mevrouw v~n Scharp~nbarg zou
U misschien Uw diacus~ie voor+. willan zatten aan de ~ndara
kunt van h~t blauwe gordij"??Want anders w~rden wij
zo geweldig gaatoo~d •• Hat zalfde galdt voor •• enz •••
Mijnheer v.d.Bosea?

Zou mijnhaar MaijsraAM nog ave~ ~illen harhalen wat hij
zojuist heeft gazagd,want ik kan hiar inderdaad niets
verstaan.
Jn gelijke gadachtan ale Utracht volgende amandemant,tan
der~• ben ik ta~an aan numerus clauaua o• allaan op grond
van aan aantal te bepAlen door het hoofdbeetuur na 3 zeven
dia op inhoudelijke kwaliteit zullen worden gedaan dat ar
daarna nog aana af zou lftoatlln worden getald in aan soo.-tt
r~ngachikki.ng dat je er aan aantal x ovar zou houden.
Dia bavoe~dhaid v~n het hoofdbaatuur dia is ma ten ene
male onduidelijk maar hat lij~t me ook h~t minst
democratischB nog wat er in dit voorstel nog verder inzit.
(rlaer v.d.Boss~)

Dit ia inderdaad niet zo'n democratisch middal,zo ziet
het ar ook helamaal niet uit •• ~aar wij dankan ale commisaia
dat hat toch noodzBkalijk ie om paal an perk te stallen
aan hst amntal amandamenten en we zien gaan endara
mogelijkheid dan bij voorkomende galaganhaid vaat ta laggen hoeveel amandaManten kunnen worden doorgelaten.
Maar tag~lijkartijdn~:" edrgelijka bepaling di~ zal op
voorhand aan zuivere werking hebban,echatt~n wa in.omdat
in iadar geval alle trappan dia gapaseaard wordan door die
amendemanten ar deugdelijk an dagelijk ~rven overtuigd
zijn dat zij hun werk goed moaten doen,dat het enders gaan
haalbare kaart wordt o~ de zak•• te verwerken.
Dank U wel •• gaan wa over tot da atamming.
lrijza kaarten voor •• grij~a kaarten tegen Na~~dan.
&ale kaarten voor •• gele kaarten tegen ••
Oranje kaarten voor •• aranje kaarten tagen ••
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Verworpen.
Zijn we bij het amandamant van de afdaling Utrecht.

Haor Haijeraaft= Mag ik dis oranjs tegen nag av3n :ia~,
voorzittsr,mag i~ vragen uf U ae r~st wat l~n~zamer doet?
Naamt U mij niet kwdliJk.
Grij za kaarten voor hot anusndanusnt

ds afdeling Naarden.
Grijze ~aarten tsg~n •• ~ale kaarten vaQr •• gsle kaarten tagen •• (flYisterend 3x zove•1)CranJ3 kaarten voor •• oranja
kaarten tagan ••••
Je, wilt U dat het gsteld wordt,voo: mij ia het volstrekt
duidelijk dat het varworpen is ••• ???
ve~n

Voor mijn omgeving niat,ik zou nat aan Utrecht willen
vragen,wat die ervan vindt.maar voor mij ie h~t oranje
tegen aan~ianlijk meer dan het oranje voor en dat achaalt
10x zoveel als grijs •••
Goad •• goad •• dan gaan we oranje voor haal zorgvuldig tallan •• oxanje voor?17 •• oranje tag~nlook 17 ••
Ja,vocxzitter U hebt GO stemmen van Den Haag niet maegeteld,om.at hst zo snel tfing ••
Jawel hoo~,echt wel •••
&oad dan gaan ws grijze kaarten voo~,het stembureau telt.
Grijze keerten voor •• grij2e kaarten tegen ••
Gala kaarten voor Nearàen •• gele kaarten tegen,..
Oranje kaarten voor •• oranje kaarten tegen ••
Dank U.
Uitsleg eta»b~o~reeu.
Ja,voorzitter we hebban voor 389 stemmen en tegen 374.
Gel~ch •• applaus •••
De uitslag is xo close dat de commissie àie dit onde~erp
toch uitermate belangrijk v6ndt vo~r het verder functioneren en vo~r de wijxa van behancieling in da partij
straks het kunnen stoppen ven amenda~entan zodat het
inderdaad tct een eanvaarclbaar geheel kan worclan teruggebracht,dat overgegaan woxdt tot een schriftelijke
stemming.Gelach ••
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Co varzosk v~n do commissie ~at is o~k ~emakkelijk omdat
wij dan n•J niet verdar kunnen ~aan met dit agendapunt
omdat da ande~s punten es~ directe rel~tis hebben
mat dit amendement 41,dat bete~ent dat we den de behandeling
kunnen opschorten tot mo~genochtend en wij nu over
kunnen geen t~t de sq~nde~unten 12 en 9,althene 9 el9
mijnh~er Nord er inmiddels is •• an a~dere 12,het beleid
hoofdbestuur.
Ik nees een dat U tegen deze procedure g•en bezwaar hebt ••
er werd schri,telijk gestemd thans en de mandjes komen
hier voor.De vergedering is voor enige ~genblikk~n geschorst ••
de ~lgemeen secretaris zal U zeggen op welk moment de
schriftelijke etemaing ken plaats vinden.
U hebt de pepiertjee uitgereikt gekregen,het is zo
det de qroene stembriefje~ zijn 1 atem en da grijze
10 ate~en,U zet voor •• U deooneertin het mandje met
voor mijnheer v.d.Be~q kunt U even opletten??
Er komen mandjee met eh •• voor en tegen zodat U kunt
zien waarin U Uw stem kunt deponeren.
De vergadering is voor an!ge· og,nblikken gesehoret.
!en begeleiding bij de stemBing •• in die zin U hoeft
dus niets in te vullen,alg U ~aar Uw stambriefje in
het juiste mandje deponeert;ik ben nu waeh~endg dia mandjas
en d~n is het in een zeer kort tijdsbestek gebeurd •• dua ••
eon mo•ent geduld an het gaat om stembriefje 1 en een
voorbeeld even heeft een afdeling recht op 5 stemman
den is de bedoeling dat hij 5x1 in een stemmandje
gooit of zo da afdeling daar ooit gaapli~at over heeft
gedacht den 3 in het ene mandje en 2 in het endara
mendje.zo zijn de mogelijkheden in deze partij.
Dames an he~an het stembureau heeft da telling geopend
in de zin van U kunt Uw ste~ uitb~angen,mendjee zijn
hier duidelijk voorin,alles duidelijk •• teq~n,blanco voor.
De~ee s~ heren heeft U uw stem uitgebracht??
Dan kunnen we snel door mat de vergadering ••
Nog een ko~t moment en dan worden de •endjes door het
algemeen aecraterieet meegenomen.
Ja?Isde~aen ingeleverd?Is nu het einde.
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Da vergadering ia heropend.
Msg ik U vragen Uw plaetasn in ta namen?
Aan de orda ia het agendapunt 12,beleid van het hoofdbestuur.
Als U wsQr ~ou willen gaan zittan,wQnt anJ~rs is straks
het hela jongerenbeleid gawaast met
Gsl~ch ••

dat zau goaJ

~en

h&msrklap.

zijn ••
Dames an heren het balaid van het hoofdbestuur, ia ar
in hat afgalopen jaar up gericht 9~Weüst oon aantal nog
lopa~~~ ~akan uit een a~bitiaua recent verladan u~ te
WiUken in 79 ,BU ouk al avrm daa:voo:. zijn een af!:rttal
zaken opgazat die nu bijna in aan aindfaaa zijn,wa
habben met elkaar afgiiWarkt het bahaar ten cumzien van
Vrijheid en Demoçntia, we hebban de n•titiu
aind~patelling aan U gapraauntesrd daarov~r kunr.an wa
als U dat w~nat mat elkaar van gadachtan wisselan.
Ws hebban da zeer lang slepende probls~r•.atiek avar
de organisatie vrouwen in de VVD hebben we gelukkig ook
kunnen afronden,ik zag U vanmiddag dat het hoofdbaatuur
uita~te gelukkig is
de wijze waarop
d~ organisatie
V%'~Wtiln rAat het beatuu; daarvan kon worden gawa~l<t.
Ui te indeliJk haef't r:uevrnuw var• Aaal ten da ondervoorzitter
van da parlij ;miga tijd zich zsar direct biinu~eid met
da o.rfaniaatia nadat ar een zekere onderbreking wee geweest
in d.a contine~itsit van :-tat bal"i·tuur laat· ik hat voorzichtig zaggan dat i~ doot r.ev~ouw Vän Raalten op
aan zeer voortra~fa~ijko wijze op9alo•t maar vooral
ook dank zij da ;.aar goede ~adewe~king van aan aantal nieuwe
beatuursleden van de organi~atia en da nieuwe atdtutan van
da aW:hting :zijn in Ja af'g$J.upsn week zsl fa gepaaaeerd
mevrouw :.ind de nieuwe voorzitter van de organiaatie
zal nadat ik ban uit~asprokmn nog een toelichtin; gaven
voor w3t het hoofdb&stuur betreft ia de prob~~~atiek
rcnd cla ~~gaHisnti~ vrouwen achter de rug.
we hebban het parscneelsbalsid in hst afgalopen jaar
aan de KGninginnagracht gamod2rniseerd an owk tis atate~tan
van de Liba;ol International g;oap NQd~•land •ijn door
het hocfdb~atuur vastgoateld,in procaduraw2iJn nog bezig
met ean aantal zoor bsl.angriji<a xaken,maar enkal..a daarvan
zijn toch aan een afronding toa.
Vanzalfspraktmd zijn de warkzeamhaden voor de Europese
jsnma~

••t

••t
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Varkiezingen in behandeling, vraagt erg vssl tijd
op dit momant,ik kan U zaggen dat da voorbereiding
voortreffalijk verloopt, tan aanzien van vorming an scholing ~ordt voortgagaan mat het dichter bij da laden brengen ven dé Hay~ van ~omerenstichting en we zien galukkiQ ook aan verbreding van de aealna~a aan da curauaaan
van du

stichtin~.

in voorbereiling ,in behandeling,aen balaid
ten aanzien van lt\inderhttden,hat komende Gtamrecht
van ~ninda~,haJan voor gs;naenta raadavel:'kiszingen werpt
zoals U wa~a·iö zijn s-:haduw vooruit wij zijn bezi~ met het

~e

h&b~an

maken van aan nota ~P welke wijze wij de relatie •et
da buj.tlinlandeJ:s in ons land kunn•n varbeteran in
alla opzictrt.
E:;:o is nog aan kleinigheid .uls httt jongDran ba~aid.
Wat het hoofdbeatuur in ho;• ~ata haaft baziggehouden
in het afgelopen jear heaft aan commiasis onder leiding
van senvankalijk da heet Klsin~alankanp en latar de heer
Ginjae~ hard gewerkt aan het maken van aan overeank0111s't.
tussen alla oatrokkanen in dis zin dat dat da basis zou
kunne; a zijn voor het h~ofdbeatuur voor aan verdar beleid
wat d•n witgewaard moa~ ~ard3n in nauw ovarlag mat
kame.rcant4a.laa l!tl afdelingen an ik ncssm aan dat wij
daarovar mat alkaar nog zullen opraken vanmidd~g.
Hst ~aleid en Je ~oskom4t.
Hat bela.id vtarJ.c het ~fJ.rsta halfjaar van 1964 is v~ij
omvangrijk toch er staat op hst programma een evaluatie
van ~~t instituut partijco~!ssieo,e~ zijn circa 500
lElleien van on~a pa.t'tij actiai' in die commi&siaa en
we> kunnen ona toch nia·t aan de indruk onttroKken dat we
als partiJ te weinig profijt hebban van àa vele werkzaamnadan van dia coamia~ias,da Tweede Ka~er fractie ia zaar
eontant d~ commissi~s z~~f z~jn v~or een gecicelts
ook wul ·:aiVrliclen lilt:!., het functioneren andoren veel mindar
maar ar zou toch een oplossing gevonden meeten worden
hoe wij als partij ook mesr g~~tbruik kunnan mekmn van
slle activiteiten.
Da hoer Hilaridee z&l nog voor de zomer aen ev&luatia
nota p~es&nta~an.
We hobben de COh&liasies technisch edviee,wat voor avan hebban
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we er nog over gseproksn,we hebben de eommissia dia
de kandidaatstelling, de adviezen voor de kandid.atatalling voor provinciala statsn.gemeenteraad on Europaas
verkiezingsprogramrou bohandelci en we zijn bazig met een
ve~e~ecum veer VVL buuturon.
We zij~ bezig mG~ d6 autc~ntisering van hat jaarbcak
wo~rd~~r htt ~ut minder f~~t~n actueler snellar en goedkoper
wordt g~~ro=uc~ard an ~~$t b~t n~t least varwa=hten we
voor da J:~m::r eun aft:':mcing v~n de co:nr.ds~ia Polak
v~n

cl~ wcr~:ca~heden.

En ?!st klinkt :ni:;;zc;,ian wat vra.1md sls ik U opschrik met
een !reèedeling dat al n& :la z:o10er van dit jaar da vaarbereidingen bsgin~an voor da varki•zingen van 1936 ••
Da~ ml zullen we ~oet~n b•clenken hoe we dat verkiezingaprcgramm3 ga~n maksn.Op ~elka wijze we cle ~andidaatatelling
zullen gaan doen.tk kan U vast aankondigen dat hst dagelijks b~stuur in hat vargadarsaizoen saptemaar 49a4 en ik
zal z~,gen a~ril 19e5 in snal tampg bez~a~en zal brsngen aan
d3 kamercentrales niet xoals voorheen sens in 2 jaar naa~
d~ kamarc3ntral~s,masr nu alla ~amarcantrale~ nu in 1 jaar,
o~ m~t U va~ ~adacht~ ta wia$alan over de k&ndidaatstelling OVL!.l' de v:.u:o;:mtwaoTd·Jlijl<neid dia \dj 3ls pa:rtij hebben
naa: het

~oliti~ko

polit.:.ek

t:~n aan~ion

functionaran naar Jat held p3kkat

van d'l VtS..:kie.zingan in 19B!i.

ha:.:an ilc l~an U ;;aggan da·~ de s~raenwsr:dng in het
dagelijks beatuur uit.::>t'lkund io, VOI)l! het ae.rst in zeer
vaal jarsn ia a:: 3aa• I'!IU!;atis in h9t d:J~alijks bsatuur
ia ar ,i~t iomand ji3 ~aggnat of ~~erdaran dia weggaan,
of nit:~uwen dia kom~n,ik ;noat :.J zaggen dat dat de ~ontinuiteit
uiterr:wt4 :..1o:3itiaf ba!nvloadt ..
DaMes !!·1
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De relatie tussen dagelijks baatuur.hoofdbastuur hst
functioneren van nat hoofdbastuur in zijn geheel laat
al jaren te wansanavar ar is altijd aan gevoel van ja het
zou wallicht endara beter kunnen daar wordt ook op
gaatudaard,maar ik dank dat ik gerust mag zaggen dat
op zich in daze tijd in da afgalopen pariode da
contacten de relatie de varhoudingen beter zijn geweest dan
wal eens daarvoor.
Hetzalfde geldt voor de relatie tussen het hoofdbaatuur
en da Tweede Kamer fractie ar is sprake van een uitermate
open relatie mat de fractievoorzitter de heer Nijpals
dia in het hoofdbaatuur open earlijk preciaa vertelt wat
ar aan de hand ia het hoofdbaatuur voelt zich sterk
batrokkan bij de politiek en ik kan U zaggen dat ar aan
gezond epanningavald ia tuesen datgene wat het hoofdbastuur
bewaakt,zag het varkiazingapragramma an de wijze waarop
onze Tweede Ka•ar fractie daar mee omgaat.
U markt het ook naar buiten, zaldan komt het voor dat
dagene dia in het hoofdbaatuur de politiek behandelt
en de voorzitter van de Tweede Kamer fractie op varachillenda lijnen zittan,ook tueaan Ed Nijpels en miJ ia het
overlag uitetakend en ik dank dat dat voor de partij
uiter.ata balanvrijk is.
D..aa en hazan,kort asman gevat,hat beleid van hat hoofdbaatuur in de afgalopen pariode en naar de toakomst tie is
gericht op toch waar politiek gazi•n de vaarbereiding
voor de varkiezingen van 198,,hat afwerken voor aan aantal
zaken dia nog liggen en dia nu echt •oatan gebeuren en
het opatarten van aan aantal nieuwe takan,kortaa we hebban de indruk,wij warkan in het hoofdbeatuur en in het
degelijke baat~ur met uitermate veel pleziar,wij zijn
kan ik U zaggen zeer gemotiveerd bazig,wat ons betreft
ia het een uitermate positieve situatie waarin wij voor
de partij op dit moment mogen werken.
Jk geef thans graag bij U in bespreking nat overlag over
varechillonde punten dia ik heb genoemd en andere punten dia
!U misschien aalf wilt aanvoeren.
Applaus.
Wellicht ia het verstandig wannaar wij het vernijn niet in
de staart laten zitten en maar matsen baginnen mat het
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onderwerp waarvan we weten dat het ons allemaal heel erg
bezighoudt en dat is het jongeranbeleid,oh neem me niet
kwelijk ••• ik heb mat mevrouw Wind afgasproken dat zij het
woord zou voeren voordat wij zoudan spraken over een
aantal punten.
Mevrouw Wind over organisatie vrouwen in de VVD.
Dames en neren,vorig jaar op de 36ste jaarlijkse algemens
vergadering ia aan da baaluitenlijst toagevoegd dat het
hoofdbeatuur in overlag met hst bastuur ven de organisatie
vrouwen in de VVD vooratallen zou formuleren mat betrekking tot de keuze vrijheid van vrouwelijke laden,die
zich bij de VVD aanMalden of zij wal dan wal niet in
de vrouwenorganisatie betrokken wenaan te worden.
Wal het beatuur van de organisatie vrouwen in de VVD
heeft in nauwe samenwerking 11at da adviesraad nieuwe
•••tuten opgesteld en de belangrijkata punten in
daze etatuten ziJn dat ondanks da stichtingavorm
zo'n deaocratiach •ogaliJk structuur wordt nagaatrsafd.
Voldeen ia aan de wens •et betrekking van de kauze
vrijheid van vrouweliJke VVD laden door invoering van
het betrip aangeslatene waarbij deze aangaslotene aan
positieve stap moaten ondernellen in da richting van
da organisatie waardoor de keuze vrijheid wordt gegarandeerd.
En tenslotte is zoveel aogalijka aansluiting gezocht an
gevonden bij de statuten an ragelamanten van de pertij
zalf,inmiddala zijn daze etatuten door het hoofdbastuur
goedgekeurd an via aan notaria richting Kamer van Koophandel gazondan,wal ondanks al deze garanties waarbij sen
iade~ zijn vrijheid in keuze kan •aken hoop ik achter wal
dat vela vrouwen in da VVD die positieve stap zallan onderneman,ook dia vrouwen die bewaren gaan behoefte aan da
organisatie te hebban omdat zij volledig gaintagraerd
en geaccepteerd haar partijtja in de top van de VVD
maeblazen,za zoudan eens kunnen overwegen dat de organisatie
wellicht behoefte aan hen haaft,omdat ar heel wat
vrouwen van onze partij lid zijn,dia daze stap zondar
hun hulp aan ervaring nooit kunnen maken,want alhoewel
vanuit de liberale visie mannen en vrouwen galijkwaardige
menaan zijn,zoudan ziJ ook galijkwaardig moeten kunnen
functionaran,ook liberaal dankende vrouwen zijn politiek

en of sociaal maatschappalijk v~a~ achter gebleven bij
mannen,ook liberale vrouwgn zijn nog ste~ds ondervsrtegenwoordigd in politieke functies,er %ijn nog steeds lib~rals
vrouwen die denken dat de politiek hun niet raakt,die
niet basaften dat politiek mede hun leven bapaalt,vaal
vrouw9n hebban nog steeds de drempelvrees voor dealname
aan politika activiteiten en verantwoordelijke bestuursfuncties, ondanks deze argumenten blijft het voor
een aantal maneen in de VVD zowel mannen als vrouwen
moeilijk te begrijpen dat ar nog altijd behoefte
ia aan aan a~arte politieke vrouwenorganisatie binnen
het VVD,wal de warkzee•hadan dia de organisatie door
aiddal van beatvur-en adviearaad aanpakt •amanteel
ia e~ zuiver en alleen op ga~icht op aan zo opti~ael
in gelntatreran ven vrouwen in de partij mogelijk te
aaken,fait ia dat vrouwen erg vaal voor de VVD kunnen
doen an daa~a• willen wiJ ala organisatie vrouwen in de
VVD binnen de partij zeer duidelijk maken dat politiek voor
iadereen ia en dat politiek zich in hat 9awona dagelijkse
laven aan een mans opdringt en dat je als vrouw niat
meer de lu•e kan permiteren ta onttrekkan aan politieke
atandpuntabepaling,het doen van politieke uitapraken
en het namen ven politieke beeliasingan,behalvan aan aantal
politieke vrauwenorganiaatias telt ons land honderden
vrouwenarganiaatiee van da meest uitaanlopende richtingen
•et aan aoala aan daalstallingen en mat landalijke,provinciala en plaatselijke vertakkingen,wij kunnen het
ona niet meer varoorloven daar verre van ta blijvan
dat zou aan hele slechte zaak zijn,vandaar dat da VVD
een organisatie moet bezitten waarin liberale vrorJWen
aanspreekbaar zijn,waar liberale vrouwen in daze organisaties en groeperingen zeer alert kunnen zijn en nun
liberale geluid moaten laten horen, de tijd ia allang
voorbij dRt we thuis mooi konden zitten wezan,conclude~•nd
stal ik dat anno 1984 aparte politieke vrouwenorganisaties binnen politieke partijen steeds nodig zijn.
[n alhoewel het gaetalda in het beginselprogramma en
in het liba•ael manifest en da emancipatie paragraaf
in het laatsta v.rkiazingsp~ogramma zoudan doen denken
dat een vrouwenorganisatie binnen de VVD niet nodig zou
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zijn,blijkt aen filosofie makkalijker neer te schrijven
dan dis in de praktijk waar te meken,binnan de VVD en in
h~t beleid van haar vurtagenwoordig~rs in de regering en
fractiee,nationaal,provinciaal,lokaal en europees niveau
wordt de emancipartoura invalshoek niet altijd onda=ksnd
on niet altijd goed gaintarprgtaerd en het is aan da
organisatie vrom~an in de VVD ook in daze een functie te
vervullen om te zorgen dat hat liberale standpunt
van da vrouwen wordt gehoord en in juist beleid wordt
vertaeld.tk dank U wel.
Applaus.
Denk U zeer.••vrouw Wind.
-::_-::~~- -1:Jan ia VOor de behandeling Vlln het J ongeranbalaid
thans he~ woord eon de he•r Ginjaar.
Mijnheer da voorzittar,damas en heren,jongerenbeleid ia
aan onderwerp op de algemens vargadering maar ook deerbuiten
wat de partij al sinds jaren barcert.Het is een uitermate
belangrijk onderwerp omdat hat n.l. te maken heeft
••t de paaitie van jongeren in politieke zin en mat
name liberale jongeren in politieke zin en we kunnen
toch zeggen dat voor een groo~ gedeelte de toekomst
ven ons allen van die jongaren mede afhangt.
Vorig jaar is op de algemens vergadering een notitie ter
diecuasi• ;awaest waarin werd -eschrevan op welke wijzw
de moeilijkheden die g~rezan weren zouden kunnen wordan
opgalaet,op grand van de discussie in dia algemene vargadering is ar een commissie ingastald,aen commissie dia
een rapport heeft geproduceerd aangaboden aan het hoofdbaaiuur en aan rapport wat nu in deze algemene vergedering
ter diecusaia staat,duidalijk ter discusais.
WiJ willen graag met U discuailran over de inhoud van het
rapport om aldus waar een verdere :ichtlijn te krijgen
voor aan toekoaetiga uitwerking.
Voordat ik een ko:ta toslichting wil gaven op dat rapport
wil ik aan paar kleine opmerkingen maken.
In de aarsta plaats blaak aanstands bij het functioneren
van de commissis dat de notitie dia besproken was
niet het sinds van da discussie was,veel van da discussie
dia ten grondslag lag aan hat tot stand.komen van du notitie
moest herhaald worden,de standpuntan aan verschillende
kanten waren van sen zodanige aerd dat die discussie ook
n

niet ontlopen kon worden,~at dia nodi~ was.
Dat beteken~ nog een andar ding,in de aarsta plaats de
wil van allen dia in de commisRis zaten om eruit te
komen,om inderdaad met een resultaat te koman,ondenks
het feit det toch sommige opzichten de standpunten
diaaetraal tetenover alkaar stonden.
En het is die politieke wil gewaaat,v~orzitter,demee en
haren die g. .aakt heeft dat deze notitie thans ter
tafel ligt.ik wil van •ijn kant, ik wil dat niet nelaten
te zaggan 1 dat ondanks de vaak ~oeilijka discussies
in de groep, ik toch de discussies in de groep en in de
opatelling van de jongeren iiiiÎaR de JDVD els de jongaren eontaetgroepan,de nieuwe kiezere werkgroep dat ik
die opatelling -izonder geweerdaard heb.
Wat zaggen we nu in feite in de notitie,wa zaggen in dia
notitie ~n de eerste plaats dat wa ona richten op de
wijze waarop Jongeren worden opgavangen,de vorming van
jonge~an,da scholing ven jongeren,de propaganda aan
jonteren,an ook jangaren induceren om politieke eetivitaiten te badrijven,daar gaat de notitie over.
Om dat onderscheid met een andere jongerenbeleid duidelijk
te maken stellen we ergene voor in ds notitie om te
komen tot een partij commisais jeu9dbeleid die zich
geen bazighoudan •et het advi3aren over de politieke
aspecten van hun beleid ten opzichte van jongeren.
Vor.ing,acholing,propaganda maken dat men actief ook mat
de politiek bezig gaat zijn,dat varataan we op dit •omant
ander het jangaranbeleid.
liJ h•t nagaan van de gedachten hoe dat varder moest worden
uitqawerkt, hebben wij gec~tateerd dat het nie~ mogelijk
was en ook in feite niet erg zinvol oa te trachten tot een
structuur te ~oaen,want 1" feite dames en haren ie dia
structuur nfttuurlijk maar aan hulp•iddel waar hst omgaat
zijn de activiteiten zalve.tn het was duidelijk dat over
dis structuur nogal wat meningaverschillen bastonden
en wellicht nog beataan,meer over da activiteiten
op zich zelf daar was weinig verschil over en we hebben
ona dus afgevraagd of het toch niet heter zou zijn om
dia activiteiten te anten op da bestaende structuren
deerbij tegelijkertijd een diacuaeie opende over da vraag
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hoe dia nieuwe structuur eruit zou moat~n zien,
en dat heeft geleid tot 2 aasantisla zaken,ik moat feitelijk zaggen 3.
In de •arsta plaats de saman~erkinqsovsreankomst,san
overaankomst ~aarin VVD en JOVD gezamenlijk oversenkomen
op walka ~ijza zij gazamanlijk en in vereniging gestalte gaven aBn activiteiten op ~et gabted van vorming,
scholing enz. an in de twaada plaats ook minstans even
belangrijk wordt in daze notitie aangagsven hoB die
VVD haar eigen varant~oordelijkhaid ten opzichte
van dit balaidsaapest wil harkennen an ook erkannen,als
ik mat het laatsta aapeet avan door maggaan voor2ittar?
Eaaantill ia dat wa hebban gezegd in alk baatuur ven aen
kamarcentrsla of aan afdaling of aan ondercentrale
da ••te waarin zo iata galffactuaerd moet wordan ia
een zaak van toch nog even nader bekijken maar in alk
bastuur van kaasrcantrala en afdaling en ~allicht ondercentrale wordt een •••tuurslid balast raat de beatuurdalijke
verantwoordeliJkheid over vorming,acholing,propagendal
Ten opzichte van da jonqeren,dat baatuurslid hoeft niet
ncodzakalijka~ijza ieaand benedan aan bepaalde leeftijd
te zijn.
He~ aag,hat heeft niet iemand benedan de 7.7 jaar te zijn.
Het •ag ook wat de coaMisaie batra~t rustig iemand van 65
Jaar of ouder ziJn,essentill is dat het aan regulier
baatuurslid is wat met dia verantwoordelijkheid belast wordt.
Ernaast hebban we gezegd als dat op afdelingsniveau gebeurt
els de kaaercantrale een bepaalde taak heeft welnu dan
moet dat gaco8rdineard wordan,dua par kamercentrale
aan soort commissie bestaande uit de voorzitter
dat lid van het kamercentrale hl'latuur,alemede die
bestuurelsdan van de varschillande afdalingen.
Dat kan par kamercentrale uitgawerkt wordan,daar
willen we gaan bepaalde richtlijnen voor gevan,immers
in aen kamercentrale mat vale afdalingen zal men anders
functienaren dan in een kamercentrale mat weinig afdelingen.
En in da derde plaats habben we gezegd er zou lok op landelijk niveau een dargelijke commissie moaten komen,
landelijke commissie jongeren beleid,jongaran beleid
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die in de zin van vorming,scholing,enz.
Daar wordan 2 modaliteiten voor aangagsvan,2 mogelijkheden
of wal we nemen dia 18 kamercentrale bastuursladen
met een voorzitter,zijn de Wit van het dagalijk3 beatuur
die speciaal mat deza activiteiten belast is,ofwel we
namen gewoon een groep laden uit de VVD dia deskundig
worden gaacht,dia zich daarvoor in willen zatten en
die als zodanig dis taak op zich nemen.
In dat laatste geval dient ar natuurlijk toch wel aan
coirdinatie,aen samenwerking, een afstamming naar kamarcentrales en afdelingen te zijn,maar ook dat laat zich
~•galen.

En dan tenslatte ik heb dat al gezegd,een landelijke
ca..tasie jeugdbeleid,in het gevel dia ka•t zegt de com•iaeie dan zou de nieuwe kiezers werkgroep opgahaven
kunnen warden.
Dat is een kent van de zaak.
Nu de samenwerkinga overeenkomst.
In die samenwerkinga overeenkomst geen VVD en JOVD
gezamenlijk gestalte geven aan die vorming en dis
acholing,ze gaan daar een gezamenlijke verantwoordelijk•
heid dragen dat wil niet zeggen dat alle activiteiten
gezamenlijk zullen zijn,sommige activiteiten zullen ~llaan
door de VVD worden gedean,sommige alleen door de JOVD,
eo•mige gezemenlijk,maar in elk geval zal er wal aan
afetamming moeten plaats vinden.
In dia semenwerkinga overeenkomst wordt ook nagegaan
hoe de paaitie van de JOVD •et betrekking tot partijcamaisaiea a•enda.enten e.d. in de toekomst zal zijn
tevens 11aet er in dia samenwerkinga overeenkaast
geregeld word•n het prablee• van het dubbel lidmaatschap
en de f~ancille consequenties.
~~ zal garegeld •oatan wordan de inbreng in ons aller
lijfblad Vrijheid en Democratie vaar wat betreft
de ete• van de jongeren,dat zijn zaken die in àe aamenwe~kings overeanko•at garegeld Moeten worden en op
baeia van dia aaaenwerkinge overaenko~at kan dan in da
loop van da eeret koaende 5 jaar er bovendien over
nagedacht wordan hoe die toekomstige structuur dan zal moeten zijn,dia er maat leidan dat er dia ane organisatie komt,

1.4 •
• 91.

dia ena jongerenorganisatie waarin alla liberale
jongeren zich kunnen herkannen en die politiek en
organisatorisch onafhankelijk is, want laten we ons niet
voor de gek nouden het gaat natuurlijk in wezen om
cit begrip.
Dit bagrip is a~ dit moment laat ik dat dan cok duidelijk
atallan niet oplosbaar,faitalijk en amoticneal ie ar
in de a~;nlopan jaren veel gabeurd,daardocr zijn dre•pels
opgeworpen dia niet gelijk kunnen worden overschreden.
Wa diane~ cns JOVD,jongere contact groepen en VVD dienen
in ons da ruimts ta ~cheppen zowel emotioneel als
balaidsmatig ale in de tijd.[n daarvoor een periode van

5

j~ar.

Nyg 2 opmerkingen tenslotte voorzitter.
Het is zo dat wiJ hebben gezegd als je die samenwerkingaoveraankomst echt gaat maken an dia moet ons inziens
op korte termijn gemaakt worden,dan moet je die overaankornat ook bewaken, vandaar een commissie dis die
overeenkomst gaat bawaken waaraan gerapportea~d wordt,
dia zalf ook w•er rapporteert en die toekomstige struetuur
ontwikkalt.
En de twaada plaats de positie van da JOVD ten opzichte
van d~ VVD wordt varvolgens erkend door de VVD in
aan artikel 78 4 bizondsra groep,zonder nochthans
geweld aan ta doen aan op dit moment die organisatorische
en politieke on~fh3nkalijkheid in die zin dat het voor
dia groep niet noodzakelijk is te voldoen aan een zeer
var tae%icht van de VVD inclusief het fait dat ook nietVVD leden lid kunnen zijn van de JOVD.
Voorzittar,ar is vandaag rondgedeeld een notitie van aan
jonfaran contactgr~ep Het Gooi.ik wil daar niet op ingaan,
behalve op een punt en dat is zelfs als j~ iets
prubaert, ieta uitermate zorgvuldig te formuleren dat
je dan toch vaak nog tot ~isatellingen komt en het gaat
om het volgands,wa hebban n.l. ook gsmeend dat hst in het
kader van het beleid van da VVD zou passen o~ aan die afdelingsbesturen aan die kamercentrale besturen een jongera
expliciet sen jongera baneden zeg,27 jaar aan dat beatuur
toa te vosgen sn dia jongara most gekozen wordan door zoals we schrijven de jongere leden sn niet-leden van da
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JOVD gelijkslijk.Jonger contactgroep Het Gooi leest daaruit
dat ook niet-ladan ven de JOVD mee kunnen sta~men,
neen, wat wij bedoeld hebben te zeggen die jongeren,
dat adviserend lid moet gekozen wordan door de leden,
door de jo~gare laden van de VVD,ongeacht hst ~ait af
ze nou lid zijn ven deJDVD of niet lid zijn van de JOVD.
De intarprotatie dat zs gekozen moaten wordan door
de JOVD,Haarbij dan ook niet-ladan mee kunnen stemMen
dat !a aan onjuiste intarprstatie.
Dank U z~er.
Applaus.
Dank U wel.
Wie van U ??Mijnheer Haefkans.
Voorzitter,hat onderworp jongsren beleid wat dus ook op
de agenda als eerets puntje staat van bespreking beleid
hoofdbestuur daar hebban wij du9 als kamercentrale Leiden
kennis genomen van de notitie die opgestald is op
16-2-84 en die ons zo'n beetje eind februari bereikt heeft.
Het is eon onderwerp,voorzittsr wat ook in ds kamercentrale
Leiden nu en dan gevoelig ligt,bepaalde opmerkingen reaul•
teren soms dat sommigs mensen els door een wesp ~eataken
plotseling gaan reageren en nu ~e de notitie %ien
dis we dus eigenlijk in hst kort h~bben •• wservsn we wat
hebben kunnen lezen en er is natuurlijk tijd te kort
weeat om überhaupt met afdelingen vooral met afdelingen die
met het Jongeren probles~ te maken hebben,om eigenlijk
nog door te spreken hos kamt dat nou over ••• en U heeft
op de agenda etaan om er dus discussie over te voeren,
ik denk mat •en beetje goede wil dat ja hier inderdaad
heel uitgebr9id over kan praten maar ik •• ~h •• de ka•ercentrale Leiden het beatuur ervan vraBgt zi~h eigenlijk at af
h:t überhaupt zinval is •• wij stallen ons zelf voor als
kamercentrale Leiden om in een commisai~ t~ benoe~en
waerin ~us zittan JOVD vertegenwoordigera en ook vartegenwoorddig~rs van d~ jongeren groepen die wij in hnt
k3Mercentral~ Leiden gebied hebb~n om sa~en met vertegenwoordigers V3n het kamercentrale bestuur d~ze notitie els
basis te nemen om de problematiek vanuit ons,onze kamer•
centrale door te spreken.
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Wij zoudan eigenlijk willen voorstellen om dia discussie
vandaag daar betrekkelijk kort over ta houdan,wannser
we dus een verhitte discussie zouden kunnen gaan krijgen
dat is bast mogelijk ~et dit cnderwarp,Ginjaar heeft dat
ook aangagevan,dan ga ja misschien ciinçan zs~gen an dan
vragan wa cns af wat er O~arhaupt de batskanis an
da zi~ daarvan ia,wij st•llan •igenlij~ vua= dat da partij
zich voorn~amt om deze notiti3 in hat ko~anda ~alf jaar
ta bahandelan,missc~ian in hat najaar sen baalissing ta
namen,de haar Ginjaar zegt natuurlijk dat moet inderdaad
op korte termijn, daar ~oet iets gabeuren,rnaar gezien de
strekking en de verregaande gevolgen avantuaal voor
voorstallen geloven we toch dat aerst de partij goed
maat kennis nemen van wat de commissie nu op tafel heeft gelegd,wij stallen ook eiganlijk voor dit punt vardar
voor kennisgeving aan te nemen,maar hard äan hst werk
te gaan.Dank U wel.
Applaus.
Mijnhaar Hurink.
Yoarzitt~r,namena de kamercentrale Urante aan paar opmerkingan, ik wil ook n~st al ta diep op da nota i~;aan
wiJ onders~rupan dat het gaat om activitaitan en niet
structuren,ik dank dat mat structuren sr niet uit t•
komon valt althans voorlopig nog niet,hat oelangrijkste
in daze nota is dan ook dia sa~enwerkingeovareankomst
ik dank dat daar haal Jard aan g•~•~kt moet worden •• da
vorige vergada~ing h•b ik ook al gewdzen op he~ foit
dat de JOVD ean onafhankelijke organisatie oost blijvan
en daar staat de kamercentrale Drents nog ataads achtar
an dan rijmt dat niat erg met de opmerking dia ~aar staat
dat hot atrsva~ maat zijn na 5 jaar dat da liberals jongeren
lid zijn van zowel da VVD als da JOVD,ik wil nuu niet
hel~maal voor de JûVJ praten,maa• ik dank tüch dat hat zo
zal zijn dat wanneer de JOVD mat al haar orva:ingen op het
gebied van vorming an scholing,op het gaaied van propagenda het daalnemen aan politi~ke acti~f;~itan,dat dia in
staat moetan zijn om de jongeren dia lid zijn van de JOVD
daarin mea te nemen en ik twijfel er niet aan dat wanneer
men dat goed mesneemt dan venzalf lid wordt van de VVD,
maar ik vind het niet juiat omdat ala een scort voorwaarde
te stallen.
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Mogelijk ia het zo hat ia een suggeatie,vaorzitter en daar
wil ik het ook bij latan,als het zo is dat ar jongere
contactgroepen zijn in afdelingen dan betekant dat aak
dat ar aan vrij groot aantal jongaren zijn, anders zou Ja
ook geen jongera contactgroep habben,ik denk dat het
dan ook aan da afdalingen moet zijn om deze mensan aan
grote rol te l~tan spelen en dat in overleg via die samenwerkingaovereenkomst mat de JOVD aan activiteiten kan worden
daelgenomen.Dank U wal.
Dank u •• geat Uw gang.
Ja, mijn naa~ ia Mijram 1 ik ban van de afdeling Huizen
ik ben de opatallar van het zoëven door mijnhaar Ginjaar
genoemde stuk van het VVD jongeren cor.tact Het Gooi.
In de aarsta plaat& even iets rechtzattend,het stuk wat
mijnhaar iinjaar in zijn bezit heeft is niet door ons
uitgedaald ik heb vanachtand de heer v.d.Broek daar een
axeaplaar van gageven,ik heb gezegd dat wij eventueel
aan de hand van de discussie dat ding zouden willen uitdelen dat ia dus nog niet gebeurd.
Tweede punt, het lijkt aij niet zinvol om venmiddag in te
gaan op de inhoudelijke kent aan de ons gepresenteerde
notitie zoals U bakend kunnen daar een hoop argumenten
voor aan hoop arguMenten tegen gebruikt ~orden,op dit
.aMant zou ik Me an ik geloof dat ik dan namens een grote
Meerderheid van de hier aAnwazige jongarencontacten mag
apreken niet aan dia discussie willen wegen,ik zou U
willen varzoeken kom in de verg~dering van decambar mat
aan concrete invulling van het door U vuorgaet~làe punt
78/4 laten we in dia tussentijd de gelegenheid krijgen
het door U voorgastalde artikel 73/4 in tegenstelling
tot dit atuk ta amanderen,te ~ijzigan deer moties
op in te dianen,kortom de normale procadure te volgen
en varvolgene dit stuk in onze algemene vargadering te
behandalen,dan kunnen ~• aan standpunt innamen.twaede
punt wat ik graag naar voren zou willen brengen is toch
aan klein be*tja inhoudelijk, ik denk dat U niet uit
het oog mag verliezen en dat mis ik toch aen beetje in
daze notitie 1 dat een hoop jongaren die lid zijn van
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de VVD graag in dia afdeling als VVDer politiek zich willen ~anifestoren,~o zijn de jo~garen opgekomen en ik zou
dus voor willen plaitan dat da orgAnisatie l~ggen bij
de afdelingen en niet ven b~van~f ~an structuur pe~n
opleççz~ di~ b~llicht hier en d~~r knellend ia en op
an~ers p!Gkk~n t~vrijde~rl ~~n werksn,~ln de af~~linaen
d=ar ;:ol f en· a tuk vrij hdd ir: I: rij r;sn heP1't i cde=een
de ~~ogclij kt~~id ~·.et 5 :mg"renl:.eleir: in 'te <::'alen op een
wijzE ~in ~cm of hePr eanstnat,z~rd~r en daar zou ik ook
ean lsns VLor willen brek~n het gevaar dat ~ij naar buitsn
zouden trE~an als een p~rtij die ~var 2 jengeren organisatieu beechikt,want de~r willen we g~~n van ~llen
nAar tos.denk ik.
Applaus.
Dank U we! •• Gaat Uw

qa~g.

v.d.Vor~,Dordrecht.

Voorzittarthet husft mij ean beetje bevreemd dat
na da d~3cussie die in april vorig jaar is gehouden dat sr
dan eiganlijk een so~rt gelijke notitie uit de bus is
ge~oman aln het stuk we~ tnen tar tnfal lng,ik dacht dat
ar tcan uit d~ ve:gnd~=i~g een aant~l c~~~ische ~~
markingan wn~ ;e~aakt ~n toen d~ t~anmaliga vnor~ittar
van ~e JOVJ d~t wi3selt nogal ~eg~lma~ig,de toen~aliqe
vocrzitt~: van d~ JOVD z~i d~t ar eAn con~ansus was , toen
~3S er al;emen~ hil3rit~it,i~ vinrl in dit ni~uwe ~tuk eiqe~lijk ge~n eleme"t3n V3n da dis~us~i~ die toen gevoe~d
ie, de afdeling Dordr~cht van de VVD vindt dnt het insluizen
v~n cat~gor3ls org3nis~ti~~ in d~ vvry t~gangaca~n most
worden,ze h~eht ar~~n ~3t de ~ateg~=~l~ 'rg3nis3ties
die i;, •,11.;:r.en pres3ie ftJ:~ctias verv.Jllert dat zij dat
do~n van buiten do p~rtij en ik rle~k dat da inv1~3d vsn
U~ ~rg~nisatie~ V3n buiten de p~rtij Op hat li~era3l
beleid groter ka, zijn dan ~an~eer dat gabe~rt wanneer
dez~ ~r;ani~~~ies
in d~ VVD wo:den ing~3lui3d.En ik dank
den ook dat dg adviser,'!nie functia dia gs9evrJn :~crdt
oan een ~ante! joncer3n binnen be~turen op div~rs~ niveaux dat die uitsluitend het gevolg zullen hebben
det de invloed van de jongaren van dis ~ateQoral~ ~rgani-
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satias geringer wordt, en ik dacht dat dat niet juist
was en daarom pleit ik ervoor dat ar gewerkt wordt
an dat in ieder geval da onafhankelijke positie van de
liberale jongeren in Naderland dat die versterkt blijft.
Applaus.
Dank U wel •• gaat Uw gang.
Mijnhaar de voorzittor.mijn naam ia Kuiper en ik ban
lid van da afdaling Hangalo,da motie van de afdaling Hangalo is nog niet als zodanig in discussie is •• ik zou wel
enige opmerkingen willen maken,vooral omdat daar
straks de opmerking ia ge•aakt we moaten daze discussie
wallicht nog even uitetellen,afdeling Hengelo heeft sedert
lange tijd zeer goede ervaringen met aan onafhankelijke
JDVD Twante,zeer goed functionerend en wat ons opviel
dat ia dat daze discuasia ala sleept vanaf 1981,dus verdar
uitstal ia wat ons betreft ongewenst.
Tweede op•erking dia ik zou willen .. ken ten aanzien
van daze notitie over het jongaren beleid ar wordt •ijne
inziana ta vaal gapraat over structuren an dan noem ik
adviserende bastuurazetala,landalijk commissie jongaren
beleid aan co.aiasia jeugdbeleid etc. voor mij staat
voorop dat het nu tijd wordt dat ar wat gaat ••beuren
en activiteiten van vorming,acholing en opvang van jongara
leden, gezamenlijk een VVD en aan onafhankelijke jonfaran
arganiaatia JOVD den interesse kweken voor de jonge •• voor
het liberalisma •• atreka •• dit in een eersta opmerking
over da notitie zelf •• tavaal wordt gapraat over structuren
atreka te na ••t de motie van de afdalinjHangalo zou
ik daar verdar opingaan.
Dank U wal •• geat Uw gang.
Mijnhaar de voórzitter,helaas o~ misschien meet ik zeggen
gelukkig zijn de jongaren uit onze afdaling niet in
staat vanwege werkzaaahedan om hier vanmiddag aanwazig
te zijn za hebben •ij daaroM gevraagd haal kort te
zaggen en aan U ••de te dalen dat in de afdaling Bargen op
Zooa de Jongaren volkomen staan achter datgene wat door
de haar Mijland zou nat naar voren gebracht ia alsmade
wat de afdeling Dordracht naar voren bracht.Denk U wal.
Dank U wel •• mijnhaar Naijaraam ••
Voorzittar,ik zou aerat wal willen aansluiten bij da
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voor vorige spreker dia zei dat het eigenlijk tijd was om
op te schietan,maar dan moet ik toch opmerken dat we
verladen jaar te laat voor de toenmaliga vergadering
een stuk aan maand ruim ta voren hebban gakregen,maar
dat het stuk nu nog kortera tarnijn tevoren hebben galregen ,en dat het dus nist aan ma dierbaar waa,ik zou
ma sanaluiten bij de aarsta spreker dia zegt ja
kunt hier geen basluit ovarnaman,rnaer je kunt hst
zelfs niet voor kennisgeving aannaman,want ale U
doorgaat op de weg omdat dit stuk voor kennisgeving
zou zijn aanganomen dan zou da vargadering het
recht uit hendan gaven om atrake ove~ al dan niet
71/4 al dan niet Jongaren in baaturen te beraden en
uit te spraken en de gedachte te varwarpen •• da haar
Mijraa haaft •aan ik ook gaatald ja kunt ar nu niat maa
uit de voeten,het aoet uitgawerkt wordan,bij de uitwerking
wilde ik dan nog graag vragen om dan ook aandacht te
achanken aan da vraag of het antwoord op de vraag
aan welke criteria een jongaren organisatie aan politieke
jongaren organisatie moet voldoen om in aanmarki~g
te komen voor da dasbetreffende subsidie.
Het rappart staat ter diecuesis ia ar gazagd,ja dat stond
in de notitie zalf iets andars,hat hoofdbaatuur heeft baalotan da diacuaaia gehoord gaat man vardar ar staat
ook van vorig Jaar t~ mijn varwondering iets anders,
wannaar de notitie befint mat da madedaling dat het toanmaliga algemene vargadering het dagelijks bastuur had uitgenodigd tot aan nadere uitwerking te koman,dia formula~ing ia ande:a dan dat hiJ in de baaluitenlijst staat,
hat hoofdbaatuur heatt gevraagd vindt U goed dat wa
daar dan atrake nog eens op door borduren en da hilariteit
dia aan van da sprakara al heeft genoemd was ook taan markbasr.Het ia nu ook wat hilariteitwekkend ala da haar
Ginjaar zegt het zijn allaan Daar laden dia in de
baaturen ko•an,want ik laaa onder 4 toch hoal duidelijk
biJ de da:da of vierde alinea dat za gekozen moet worden
uit an door jongaren van de batrokkan organisatie niveaux laden en niet-ladan van de JOVD gelijkeliJk heel
prattig dat dit ia ingatrokkan,althana aan verschrijving
schijnt te zijn gawaaat endara bagrijp ik ar niets van ••
Naan,dan bagrijpt U het inderdaad niet •••
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Dat is dan jammer •••
Niet-laden an niet-Lldan van de JOVD galij l<alij k betakant
nog niet dat niat-ls~en van d8 VVD erin zoudan kunnen
zi ttan, het i!J alla en: ledsn van da VV •• ds heer Ginj rJar
vergiste ;tich indarc.utd zoiven in :zijn batoog,het is zo
dat in da beeturen k~nnen allaan laden van de VVD zitten ••
xowal laden van de JJVD ala de leden van de VVD ••
Ja,accoo.rd,dat bagriJp ik.maar het gaat ar ook om wis kisat
en uit en door staat hier in een adem en als men bedoelt
altiJd leden ven de 'IVD ongeacht of za wel af niet lid zijn
van de JDVD dan kan ~k maar niet begrijpan dat da
JOVD met zo'n eama~arkinge overeenkomst accoord kan gaan.
Maar bovendien een ~achtiging tot aan samenwerkinga •••
Ja •••• mijnheer Meijeraam ••• dat moet U toch wal begrijpen •••
Nou,ik ben miaachian wat hardleers op eommiga punten
dat zal kunnen •••
Maar U hebt wal vaak galijk ••• maar deze kaar niet ••
Nou •• dat is dan als compliment bedoald •• dan neem ik dat
graag aan,maar da duidelijkheid ia hier inderdaad niet ••
maar duidelijk of onduidelijk de vergadering kan naar mijn
idee op procedurele 3n ook inhoudelijke gronden zich
niet uitapraken voor of tegen en due U geen opdracht
•••geven vandeeg an ~oudt zich alla vrijheid voor
011 auaka artikel 7E/4 mat aan bizondera groep al
dan niet te ean~aarc~n,liJkt mij.
Dank lwwel,.mevrouw.
Voorzittar,ik heb aan voorstal van orda,hat is kwart over
zea,mijnheer Meijaraam sprak over de vargadering,ik weet
niet wie er nog in de zaal aanwazig zijn,hat zijn er
bizondar weinig,ik wou U voorstallan om deza discueais
nu te beëindigen of 9an stemming te laten plaats vinden
of de discuaaia op san later tijdstip hetzij morgenochtand
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af dat da hela discussie wordt uit9satald,maar hst is
kwart over zaa, we wordan keert voor acht in d~ zaal verwacht.
Ja, dat kan dan
J~,

no~

ruimsehoots •• die discussie ••

voor U misschien wol ••

Voor U ook •• want ar wordt snel geserveerd •• het eten ••
~aar??

We moeten acht even doorgaan nu mat dit punt •• applaue ••
Mijnhaar Wijde.
Voorzittar,kamercentrale &roningan,ik kan mevrouw da voor•
gaande apraker dacht ik tevreden stellen door U te
advtearen oa daze notitie zoals dia nu hier ter tafel
ligt, om de vargadering te verzoeken deze notitie ta
doen aannamen.want het is al 35 Jaar dat wij spreken over
varhouding JOVD-VVD,aindalijk hebban wij een goede
notitie hiar voor ons liggen an voor mij ook voor de
kamercentrale lroningan,voor vale afdelingen,voor vele
ondercentralee en kamercentralee een echte basis o• daar
in de toekomst ••• verder te werkan,ik zou U willen adviaaren daze notitie ta acceptaren en op deze baeia vardar
te gaan.
Applaus.
Mijnheer Smit.
Om te beginnen zou ik me daarbij willen aansluiten,
ik geloof inderdaad dat deze notitie aan uitgangspunt ia
voor volgende ontwikkelingan •• wat ik mij wal afvraag
ia er ataat dua dat ar aan aamanwarkings overeenkomst komt
mat JDVD en daarbij ook nog ••• wordt ar in artikel 78/4
daar zou worden opganomen in onze ragalamanten •• dia aamenwerkinga overaankomst die maat er zo spoedig mogelijk komen
kunt U ook aangeven wannaar U komt mat een ontwerp voor
dia 78/4 artikel?
Dank U wel.mavrauw Sika ••
Voorzittar,indardaad moet ik hat met da vorige aprak~rs
eana zij" •• dat da notitie wel wat leat binnen kwam en
wiJ hebben dat niet in da kamercentrale met da afdalingen
kunnen baaprekan,ok,muar we zijn eerder •• habben wa van U••
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een brief zoudan we krijgan •• waarin een profielschets zou ••
op tafel zou komen waaraan een bastuurslid dia zich
bezig houdt met de jongaren,moet voldoen.
Die brief kwam niet en toen hebban we op eigen initiatief
aan anquetts gahoudan dia ik U graag wil aanbieden om
nou ta kijksn wat is ar in onze afdalingen bezig •• wat
is ar aan JOVD er. jongaren organisaties en dan kunnen we
op die basis verder spreken.
Dank U wal.
Mijnhaar Gsrms.
Ja ••
Kort graag ••
Ja,voorzitter ••
Ik kan ~ij volkamen aansluiten bij de woorden van de
haar Wijde,maar dan heb ik toch aan vraag ik heb
iata niet goed ••grepen van mijnhaar Ginjaar ten aanzien
van anderacheid tussen punten 2 en 3,wat vindt mijnhaar
;injaar en hat baatuur nou het varschil tussen jeugdbeleid
en jongerenbelaid7
Dank U wel.U b~nt al gewaeat •• ja •• aorry hoor •• vardar
daar ••
Heel kort •••
tin zin •• an niet mat komma's ••
Accoord.
lk wilde U zeggen dat naar mijn mening over een bespreking
van beleid gaan stemming kan plaats vinden.
Nsan •• maar procedures bepaal ik •••
Volgende spreker graag.
Frorkal,Voorburg.
We hebben in Voorburg een zeer actieve jongeren groep
dia vaal zelf aan vorming en scholing doet an vanaf het
begin af aan hebben we een baatuurslid balast met dazo
zaken.wa hebbenaok actieve contacten mat de JDVD,ik wil
graag het standpunt van Leiden kamercentrale Leidan
onder~teunen dat deze zaak per kamercentrale moet worden
basproken omdat ar zodanige laten we zeggen organisatorische
disczapantiea zijn tussen JOVD en VVD wat indeling betreft
d~t alleen al op die gronden het helamaal niat eenvoudig
is hoe ja al~rlei zaken practisch in het vat zou moaten
gietan.Due het heeft geen enkale zin om nu te probaron
laten we zaggen daze notitie als •aatgavend te naman,dat
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moet eerst bekeken worden wat in de praktijk er is ••
het is bovendien uit recente gesprekken met JOVDers is
mij geblaken dat zij at all kost hun onafhankelijkheid willan
bewaren en ik constataar in de praktijk dat 2 soorten
jonge liberalen zijn,jonge libe~alen dia binnen de VVD
iets willen d~en en jonge liberalen dia liever onafhankelijk
van da VVD willan •• an laten we zaggen dat zijn 2 verschillande mansentypea en je kunt dat niet zondar det je dot vardar bakijkt in aan geheel bij alkaar voagan,dua dat moet
zeker plaatselijk en per kamarcantrala nader wordan bskekan,hat heeft gaan zin om te probaren nu aan soort
aanhaidarageling •••• interruptie
Ja,dank U wal ••
V•rachillanda ~anatypen •• je •• ja ••
Applaus.
Ja.
"iJnhaer tornialle.
Voorzittar,ik ban het niet mat da vorige apraker aena ••
Ik ook niet ••
[r zijn 2 groepen dia conetatering is juiat,maar juist in
de commissie waarin manaan zaten dia het vertrouwen genoten
van zowel JOVD ale van de jongaren contacten zijn tot aan
accoord gakoman,ean comp~omia •• an dat compromis ia hier
in uitgewarkt,ik vind •la ja nou varwijst naa: 2 groopan
dan moet ja ook zeggen die 2 groepen zijn in staat om
samen tot overaanatammin9 te ko~en an samen moaten ~• meer
dan dia tO.OOQ jonge leden van de VVD actief laten worden.
Za is het ••
Applaus.
&aat Uw gang.
Nijn naam is Wiarsinga,van de kamercentrale Dan Haag,
wiJ kunnen ons wal aansluiten biJ de woorden van de eerste
apraker van de kamercentrale Leidan daarnaast hebban we
nog een aantal kanttekeningen.
De kamercentrale Den Haag vindt dat de notitie vaal ta
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laat d~ afd~lingen hebben bareikt,~aardoor een goeda
bespreking binnan de afdaling onmogelijk was,~andaar
dat h~t onsinziens nu onmogelijk is om hier een goeds
diacussie o~ar t9 ~oeran,het hb.ksn onsinzisns 1iet aan
de hand van deza discu~sia v~rdar gaan met e~n verd~re
balaidsbepaliNg,inhoudelij~

willan wij nog

ea~

aantal

maegevan,de notitia is erg onduidalijk,moeilijk in
te schatten hoe cepaelde puntsn bedoeld zijn,laat staan
hoe ze uitga~arkt moaten worden,da uitzonderingen op
artik~lan 78/1-73/2 an 78/3 plus de toavoeging van 78/4
ia oneinziana aan juridisch monstrum, ~e weten niet ~at
we daar mes a~n moaten,men creiart aan bizondara groep
aet allaan rechten .aar zondar plichten mat andere woorden
dez• ~rtikalan uitzondering plus die ane toavoeging ia
volgans de ksmorcant;ala Den Haag ongawanat,da 5 ja3r ta~ijn
ia onainziana veel te lang,wij vindan binnen de aaratvolgande
vergadering,daza onduidelijke commissie notitie moet
volwens de kamercantrele Dan Haag het liefst van tzfal
wij vindan,hat hoofdbaatuur Moet durvan •• niat daar aan
com•isaia aan laten zittan,moat zalf mat da notitie komen.
Dan weten wij hoe het hoofdbestuur daarot.ar dankt,dan
kunnen wij dat avantuaal als alg~msna vargadering fiatteren.
Een tweeds optie dia wij U willen maegaven,wij vindan dat
voorlopig met daza voorliggende notitie plus de discussie
dia U hier gehoord haeft niot tot eon verdere balaidsbepaling mag wordan ovargagaan,laat staan dat tot een
uitwerking daarvan mag komen,wij vindan dat daze notitie
earat da alleraarste opmerking fia ik maakte goed binnen
de afdalingen moet kunnen woraan beeprokan,want daar haaft
het onsinziens duidolijk aan ontbrokan.Dank U wel.
dinge~

Applaus.
Dank U wal •• Niamand maar?
Dan is nu het woord aan de heer Ginjaar.
Ja •• Heaft U echt nog wat nieuwe aan te brengen??Want ••
endara zou ik eerst graag het woord aan de heer Ginjaar
willen laten.
Niet ten asnzian van het jongaren beleicl ••• neen ••
Nean •• we zijn nu bazig met hat jongoren balaid ••
Het woord ia aan da haar Ginjaar.

J.i.
10~.

Ik zal het prcbergn kort ta houden,voorzitter.
Het is i~derdaod zo dat d~ notitie dia nu voerligt
in grote dalan lijkt op da notiti~ dia vorig Jnar voorlag.
Ik d8nk ook dat U niet anders had kunnen verwacht~n,
want de moeilijkheden dis er altijd bestondan die zijn
in da notitie van vorig jeer onder do oppervlakte gob!even
en wij hebban getracht ik dank dat •• ik wil dat nog eona
aan kaar heel duidslijk beklamtonen dat die moeilijkheden
niet aanstonds oplosbaar zijn omdat ze emotioneel an
~nhoudalijk nogal beladen zijn,vandear dan ook d3t wo g~zegd
hebban latan we ons de ruimte schappan c~ niet verdar
ta polariaeren an niet te koMen dat we in een eituatia dat
we nu al met 2 jongaren organisaties zittan,maar laten we
o~a de ruimte schappan om te trachten aan zodanige positie
te crelren, mag ik zeggen ~odanige voorwaardan te schappen,typiach liberaal galuid,dat inderdaad dia ontwikkeling
kan plaats vindan,dat ia dank ik dan aaeentiël en wanneer
•• dan gezegd wordt,dat in structuren wordt gedacht,voorzittaz,den moet ik toch eent dia gedacht• verre van •ij
warpen,immere in die samenwerkinga avereenkomst daarin
gaat garegeld wordan hoe JOVD en VOVD samen inhoud geven
als een zakelijke inhoudelijke ovareenkomet,daarnaaat
steet in een afzonderlijk hoofdstuk hoe da VVD binnen haar
orgeniaatie an we praten hier op aan VVD v~rgad~ring,hoe
de VVD binnen ha~r organisatie daar vezdar nog structuur
aangaeft.~aer waar het omgaat die aa~enwerkings overaankoMst
waarin dia 2 groeperingen samen zullen streven naar
dia benedaring,naar dia gewenste benadering •• lk dank
voorzitt.er in dit varband nog even waar tot alla ~iaveratand
eruit halan.want endera blijft dat hengen een adviserend
lid biJ ean afdelingsbestuur of een kamercentrale bastuur
wordt allsen maar gekozen uit VVD leden sommige daarvan
zullen JOVD laden zijn,andaren niat,za wordan niet gekozen
uit JOVD atdelingen,za worden gakazen uit VVD afdelingan,
laat demr gsen misvaretand over bestaen,het betekent ook
voorzitter,laat dear ook geen misvaratand over besta~n
dat het beleid ik heb dat in net begin gatreeht duidelijk
te maken,het beleid er~p ;ericht m~et zijn dat jonger~n
opgevangen worden,det er vorming pla•ta-vindt,dat er scholing pl~~t2vinrlt,maar dat laat natuurlijk onvarlagd
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dat la5t totaal onverlet,hat functienaren van jongaren
binnen een afdeling in palitiake zin,daa= habban wij ons
volstrekt niet mee bezig gahouden,wa allsen gezegd za
mosttin apgavangen worjan,ar ~ost propaganda gemaakt ~~rJsn
ar moet scholing plantn vind::n, zo ::1oota klearga.,aai<t ~;Jordan
tot dat politi~ke functioneren en ala elk lid van welke
afdalingen en varschillende laden,verschillande catsgoriein
ven afdelingen dat maakt niet uit zij kunnen meedoen in
dat politieke functioneren van sen afdaling,ar ia niets
wat hsn belet dat te doan.En daarom voorzitter,omdat
onderscheid ook duidslijk ta maken hebben wij voorgesteld
te komen tot die commisaio jaugdbelaid,ar is naar gevraagd,
wat i:s hat v~rschil.Heel duidelijk commisaia jeugdbeleid
houdt aich be~ig met da politieke aspecten van ds partij
ten aanzien van jongeran,da maatachappelijke po3itio van
jongeron,b.v. jaugdwarkaloashoid,b.v. hoe kunnen jonguren
biJgeschoold wordan,omgaschoold worden,wat do•t de politiek
a• die jongsren hun plaats in da maatschappij te lnten
inna~en,het is typisch datgene mag ik het zo formuleren
wet donr de Tw~Jede Karaar fractie behartigd wordt.
Dat ia dua een odviaeranda partijcommisais zoals er zovaal
advisar3~de partijcommisaiaa bestae~,ik denk voorzitter,
dat di~ wat mij betreft ds voorndamsta opmerkingen waren.
Dank U wol, dames en hare•, ik rntlet U zaggen dat ik in het
alg ..een erg gelukkig ben Bet h&t ovargrots merendaal
van de reacties dia U hebt gagaven op dit stuk.
Ik wil aan op~a~king mak~n voordat ik ko~ tot een soort
a...nvoaging van idasin dia dan tot een st~kje beleid :z:oq
kunnen le~dan,ik wil nog even reageren op da vrij algemea"
geuitta klach~ d~t het stuk te laat i~ gekonen.
U hebt daa~in valetrekt galijk,mear neemt U a.u.b. van mij
aan dat wa dat "iet ma~ ~lezisr hahban ~edaen,dat was
uit bittare •• bittsre nood dat dat zo laat kon maar w1
Wa.l"an überhaupt al blij dat hat er gokonn is.nogmaala
het spijt m~ gawaldig.rnaar het was warkalijk niet anders
•ogelijk.
E: ia gezegd door sommig~vsn U, wo kunn~n nu g1~n be~luit
namen, eer at tnosten de afdelingen praten ,anderen hebben
gazeg~ wa ~unn~n nat niet eens voor kennisgevi~~ aannemen.
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Want eerst moaten de ksmareantrales spr8kan,damaa en
heren geen van beiden ia aan U voorgasteld •• gean van beiden
is ook aan de orda.wa hoevan gesn bssluit te nemen
vanevond,we hosvan ook niet van kennisgeving aan ta nemen,
allsen het hoofdbastuur heeft dezs notitie aan U voorgelegd om van U ta horsn,ia dit n~ een basis o~ g~ond
waarvan wij in .radalljkheid ve~dar ona beleid kunnen
makan.(l'\ dan kom ik bij mijnheer Haafkana,L.eidan an ik
kom bij mijnhaar Mijdan,an bij da haar Wijds en bij de haar
Smit,want ik dank wat zij hebban ingabracht vanavond
gaasmanlijk leidt tot een aanzienlijke stap vueruit in het
vinden avn een oploaaing van de problemen waar wij mee te
maken habban,mijnhaar Haafkans heeft gazagd,we aoaten op
baais van dit stuk nu deze affaire gaan basprekan in da partij
an in het najaar gaan baa~aaan.Hij heeft galiJk,da haar
lUjdan heeft gezegd ar ia vaal voor mr is veel tegen,latan
we nou 11iat in inhoudaliJ ka discussie op puntan an kOIIHia 'a
aangaen,hoofdbaatuur koa ma~ een concrete invu~ng in
dec. .ba• an verlies andertuesen niet uit het oog dat jon. garen in da VVD zich wil~an ~ani•asteren, sluit aan bij wat
da haar Haafkans heeft gazagd,b•apraak het in da partij
op basis van dit atuk,ko• in het naJaar mat dit voorstal
als wij van I nu an ik kriJg dat gevoel op een enkale aprakar na uit Dan Haag,Vaorburg en Bargen op Zoo~,dat U zagt
van ja •• op aan of andere wijze zoiata va~ dit zal
het toch wal moaten wordan,de haar Cornialla haaft ~at gazagd,de heer Smit haaft dat gezegd wannaar koa ja mot aan
aamanwerkingaverband en uit da JOVD horen we eek dia
geluiden,ik dank dat wij als partij daze ovaraenkomst 1 daza
aa~a .... dit bindende stuk wat daar ligt van da j onge:ran moaten oppakken en dat niet uit alkaar moaten spulan.
Da haar Smit tanalotta heeft gezegd,wannaer komt nu dia
aamanwerkingaovereenkomat,ik dank damaa en haran áat wij
nu na vandaag na dez• avond aan 2 sporen balaid moaten volgen
in dia zin,dat wij aan de kamarcantralaa an aan àe afdelingen
vragen vanaf n~ op basis van dit atuk da discysaia in de
partij aan ta vattan,ovaraankomstig het voorstal van de
heer Haafkana.
Applaus.
Ondertussen gaat het hoofdbeatuur op basis van dit stuk
warkan aan ••n concrete invulling aan het raaken v..-.11 ••n
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aamenwarkingaovareankomat zoala wa die hier in het stuk
hebban ataan.we hebban in het hoofdbaatuur ieders waak
een vergadering, iedere week wordt er in nat hoofribestuur
gerapporteerd over de vorderingen,over het oordeal,ds
visie vanuit cie rartij t&n cpzichte vc~ 0i~ stuk,els wo
met elk~a~ zorgen,dat we cle vinqer aan de pel~ houdon
3lc we zcrgan act clit b6si~8tuk cict is bedoeld om de
pertijen om de groepen to binden in plaats vr:n hen
uit elkaar te ~pelen dan denk ik tiet als het hocfctb~stuur
voldoende het oer te luister legt in de k~rne~de maandan bij
de kemarcentrelea en bij de afc!!!lingen det het d."'n mogelijk
ia in de komende meertden v~or de zamar tot P.P..'l samenwezokingaoveree"komat, een stuk te ko~en,dat dan g&zcncier. kan worden
••" d• ka.ercentral•• aan de afdelingen %Od~niy àet op
baaia ven die cor.crute semenwerkin9~overeenkom!t die de
hee~ Smit heeft gevraagd in de elgem •• enige maanden in da
portij k~n wordan ;adiscussiSrd on kan warde~ geamendeerd
voordat in de algemene v•rgedering van december tot
besluitvor=ing ken werden gckcean.Ande~s is er geen oploa•
sinç.Vercler vooruit schuiven nu nikm hier mendr.on
zeggen van det kan zn niet eerst •• maar esns over praten in
de efdelingen.dames en heren,het loopt ons met elY.aar staede
verd~r uit de hand en de laet~te ~oorden vsn ik meen •••
iemand deervendssn,mijnheer Mijden die zei we willen die
zaak bij elksar houd~n.die heeft velstrekt ~elij~.
uit de hand lopen i3 uitermate geva~rlijk en kunnen we ona
ale partij niet Ye~~orloven.
Kortom ik stel U voor het 2 sporen beleid, U g~Ët in afdelingen en kamert:antrelea op basis van dit a'iul< discussie
aen,wij houdan een ui termats -zorgvuldit;e ruç;geapraal<
met onze hoofdbestuursladan uit da kamercer.tral~~ ~n
ondertussen meekt het honfclbnstuu: een uitwerking ~en
ccmcretioering van die 3amenwu•kings'4vereenk'=!r::st zodanig
dat dat o~etrseks de zomer in de ~artij eoncrs8t in dicussie kan worden gegeven.
&aan besluitvorming nu •• goen ksnnisgeving •• aenne~ing •• gean
ja •• geen neen •• als U ons het groene lichi gelft voo: deze
wsg, dan komen we ~at alkaa~ onget~ijfsld uit.
Applaua.
tk px.·csf uit Uw applaus een broda instaraming ,r:tag ik namens
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het hoofdbestuur dat zo opvatten an op daze wsg verdar
gaan sn dan nu da vargadering schorsen ••••
Ik wou ••••
Ja •• ja ••• het is ••••
Ik wou nog evan aan c.l.ng zeggen,ik ben nat n.l. helamaal
eens mat hst V9rhaal wat U nu gehouden he~ ••
dank ü wel •• galech ••

allaan is er aan zaaKJ• wat daar aan ontbreekt volgens
mij,het gaat niat e~laen om da aamanwarkinqsavore~nkomst
ale hetgaan wat U gezegd haaft ook geldt voor dat artikel
78/4 da~ ziJn wa tevreden ••
Ja,dat geldt er ook voor ••• ja ••
Dank U.
Prima ••
Appl.aua ••
··-···---Ik kan nog niet acheraan •• ho •• ho •• groot p•oblaam •• ja ••
de na&r v.d.Barg dia gaat •• ik doe hat volgende ••
dit agendapunt wordt geschorst eveneens tot morgenocntand,
morgenochtand zetten we het bele~d van het hoofdbaatuur
voort,nu we het jongarenbeleid hebban 9ahad.maar ik
kan U nog niet aan het dinar zanden went ar is aan groot
practisch probleem,vanevond zoudan wij zo graag de haar
Nord ala lijsttrekkar het woord willen laten vosren en niet
als kandidaatlijattrekkar,formae~ zou ik nu deze lijst
•oetan laten afwerken en per plaats moaten stammen ••• oh •••

----

Voarzi·,ta~,

auggastie

U stut nu over da aarsta plaats a.ls ik U di•

~ag

doen en daarna schorst

u•••

Ja •••
Dat is toch plaats voor plaata,er ataat niet bij ••• dat je
dasrn~~darhalf uur tussen moet dasn ••
U hebt gelijk •• ik zou U dat ook precies wil~an voorstellen,
maar U geeft me neuwelijk3 ds gelsgenhsid ••• a~a wa
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nu met elkaar vaststa11an,als niemand ar bezwaar
tegen heeft dat wij de heer Nord nu al vast ale
lijsttrekkar kiszen dan kan hij vanavond als zodanig •••
applaus •••••• luid applaus •••
W~ maksn er wel een pui~hnop van mat tlk~a=.~ant dan wordt
o~k dit agendapunt geschorst en clan gaan wa j~ar morgen
mee
verder, den heboen ~c ar J voer ~o~gen •• ~aar goed •••
De heer Nerd komt binnen, ontvangt U ham mat ~en applaus ••••••••
Hans gefelicitearà,ik schors nu de vergadaring,tot •orgenochtend half tien.
Applsua.
Niet tien uur,maar half ti3n morganochtend.
Applaus ••••
Darrtas en heren •
t'.pp~aus

•••

Nog ~oorciat ik beginnen maat •••
Dames en haren in 1962 hebban wij samen als partij een
verkiezingaprcgramma gemaakt en wij waren toen earlijk en
duide~ijk,wa kondan niet doorgaan mat maar geld uitgavan dan
we met elkaar vardiendsn,ws vendan dat ar b~zuinigd moes~
Wo%den,een ~tapje terug zoux•••xxKaia~ varva~end zijn
maar ~es wel nodig,vorig jaar toen hat kabine~ n~t was
~angstred~n apraken wij op de alga~sna vergada~ing nog
over de noodzaak van de taan nag a~~ean raaar aanggkondigde
bazuinigingen,toon meesten de effoctan n~g komen vandaag
zijn dd bezuinigingen harde realiteit an weten we allemaal
pas goed wat wij in de varkiezingsprogramma's vQn 198!
en 1982 h•bben geschr.ven,iudarean in da sa~anleving
voelt nu aan de lijv• wat het is,om dat beroemd~ stapje
tarug -ta doen,ook in VVD kringen slaat so;;;ï<lige cla schrik
om het hart en klinkt wat twijfal door.da spanning
tussen wat we sorus voe~en en eigenlijk wsl wet~n dat nodig
is.enderen verwijten onze partij dat wij gaan oog hebben voor
cl~ prob~amen waarin de mansen varkaren,dat wij de pijn niet
eerlijk verdelen ever de ouderan,da gehandicapten en de
langdu~ig werklczen,demcs en heren ik wijs dia kritiek van
de hand,het is niet.waar dat verwijt is ni~t terecht,
ons drijft tot dit baleid hat bessf dat juist de zwakkeren
niets hebben san zorg e~leen voor vandaag en morgan,ons
gaqt hst e.rom juiat d!! zwakkaren ook cp langau·a teu·mijn
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starkar te makan,natuurlijk ons beginaal van sociale
racl1tvaardig~•id maakt het voor ons vanzalfsprekend
dat oak nu in daze jaren zwakkeren word~n geholpen,
soa miljoen gulden in 2 jaar ~ordt uitgetrokken voor da
eehta ~inima,ds fractie h~eft dat gevraagd 3n ook VQorstellen g3daan in het 1 juli pakket met de ?r~otst mog~lijke
voorzichtigheid om ta gaan met het inkomen van arbeideonge9chikten,maar wij komen er ook rond vooruit an wij zeggen
het met nadruk dat wij bovenal en voor eerst sen beleid
voeren dat gericht is op het wegnemen van de oor%aken van
de slechte omstandigheden van vandaaq.
Het basta sociale beleid is niet het namen van halve
~astragalen nu •• is niet het blijvan vooruitschuiven en
net doen of het allemaal wel minder kan,het beste sociale
beleid dames en haren i• wal het weer qezond ~aken van de
economie voorop zetten en ondertussen zorgvuldig begeleiden
dat vooral zij die tot de zwakaten behoren in on2• samenleving door deze moeilijks jaren wordan geloodst •
Applaus.
Déerom vraag ik de partij en vocrel àe fractie en onze bewindslieden goed het oog te houden op de zogeneeNde opeenstapalingeeffeeten voor bepaalde bevol~ingegroepen,hoe
_,
rechtvaardig iede~ maatregel op zich ook is •• rechtveardigheid en ~erlijk verdelen ven de lasten dient beoordeeld te
worden aan de hand van een volledig semenhangend beleid
of om het maar eens in mij passende beeldspraak te zeggen
we zijn het er alleMaal over eene dat we in de tijd van
grote welveert een te luxueus huie ven sociale zekerheid
hebben gebouwd,nu moet gerenoveerd worden en wel in sobere
stijl,we moeten oppassen dat tijdens de verbouwing zich
geen bedrijfeongeyallen voordoen,waardoor kwetsbare bewoners
meer dan strikt noodzAkelijk worden gstroffen,damee en heren,
knarsetandend moeten wij met elkaar vasta~a~sn dat wat wij
hoopten niet ia ~ebeurd onze westeuropeee economieën waran
aterk,maar niet zo sterk dat een zware terugval als nu
niet serdar kon worden opgevangen,ook laten we eerlijk zijn
door onze eigen schuld omdat maatr~~elan te leet werden
genomen.
Ta erkennen,te ervaren ook,dat de rak er aan de echte onderkant
eigenlijk uit is.En we willan ons in bochten wringen om te
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voorkomen dat mansen in het !enè in alle politieke partijen
echt in de grootets moeilijkheden gcrakon,rnear terwijl ws
dst watnn en daar alles v~or willen doen moeten wo de re~li
tai t onc.!k!r ogan ~i::m, wa ;.,ebben nog een santsl heel :noeilij ka
jaren voor cio ::S::;ag,onci~mks ;;ael V:JCJrzi::;ïtigs tai<~Pen v.:;n
i<ants..t"i.,g.
Jaz:sn waar!.n o;;plöziariga ~n som.l :1ar::u mölat.raç;al3n ;j:;J>H.îM9n mo&ten w~rdan an wij ~cetsn ona 3rop voorbarei~~n dames
en he=sn,aat ciat grote spanning z&l gev~n ~r. waaro~ d~an
wa dit allua ?'.faaro::~ doan wa dit alles nog mat Vêista :1Vsrtuiging ook?W~t kunn~n wa tagan da mensen zeggan?~~t i&
onza è::ijfvasr?'.1elk perspectief kunnen wij n:.t aJ.$ VVD lllat deze
bazwinigingspolitiek zoals gazegd wordt,aan da burgs:a
biaden~aaro11 kiezen in da pai.lingen da anenaon tocb w:ser
34 zatals voor da VVD?Ono parspactiaf is ~naar.
Dan het allaan maar weer gezand maken van onze aconomio,
wij gsbruiksn da omslag na 10 jaar neergang via aan sarzel.and herstel. naar een waar gezonde acanamie col<
0111 onza earaanl&v:ing anders libaralaz: in to richten.
Ruimts voor da burger nm zichzalf t& ontpl~oian,doordat
wij me:i::: va.rantwoo.-dalijkhaid govan, nanaan zelfotandiger
willan rnal(en ons liberale perspectief is tegolij k aan :.Ji tdagir.g aan de ~snssn vaor~l ds jonge rnensan om ~n de komanda jûran van harstel,~a~san te zoeken en dia kansen ta
grijp~n,cla~es en ha~wn,l~den van da partij,ka~arleden,
bawindaliadan,dat is niet een kwestie van l~nge te4mijn
wij hebban hiiGSt in cnzs llfll'll&nlsving,\va willon nu de mäat•
ragelan voor aan betera economie en dus voo~ aan ~e~r
liberals samenla~ing omdat ws ons guen generstie van
va~loran jonge mensen van vandaa~ kunnen ~armiter9n.
Ona pE~3psctief is een samenlavin~ waarin d~ verbotering
van de positie van de burg~r niet ie gericht op allean
liUiïU f.inanciiiJ. g!iwin,wij gevan voorrang a::m aan '.lerold
waez:in wij onzs lilogallj~haden onze know ho~,on::a kansen
uitouitan,ik gabruik dat woord an~o kaneen uitbuiten
om de menaan zalf als burger als individu in een be~ere
positie ts b~engan,wij zat·tcm cia gz-cei om,nia~ in een super
de luxe maar aan ijzer sterk vangnat voor da zwakkeren in
da aamanlev1.ng tan opzichte van wia wij liberalen sociale
rechtvaardigheid in onze beginsa~en hebben atüan,Hij
za"en on;.~a groei ooi< ou: in h0t stimu~a:ren hat \wearkoestaran
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van onze know how.onza tochnologischa voersprong in de
wareld.wij disnan met recht tro~s to :!jn op de braaikassen
v=n onze e~anornie,of Jat nu de hcgd school van ~:aganingan
~s ~~~r ~en JP vsl3 t~rrai~en voc.rop gact in Js •sreld,

=Qk l3id3r zijn in da

wate!cl,~f

.;Jûi'ïic:;ur.abu.ra>öOJ i;; rü,.;;t<.;..::::ié.Jl

uit h3u.l. dn ·ucrE:lci an het
h~laas

toch veer

1\flplaus ••

\tij ••

~iljoencn

net

·.1a3r ~ .•~;-;

fs~.ric~je

aan

r9lati~f

~l~i~a

heeft
anoniam

:;p:l~..:~,:i-;tsn

,;;;1r;.:;tcr

i:1 f:.r.;p;;1'n

hcog~anr~iça
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en heren,wij gebruikan onze groei om de taken van
de overheid ta varandaran,da brada discussie over daragulering,varkakaring,privatisaring an decentralisatie is
voor liberelan niet aan ~odieus varachijnaal,hat ia da
hoekataan in het veranderingaproces van onze ••••nleving.
Iadara dag wardan wa gaconfrantaard mat da varplattering
daar de ovarhaid,of hat nu ia daze waken het invullen van
het balaatingforauliar ia,of het aanvragen van een bouwvargunning,of wat dan ook,wij zullan •• applaus •• daaaa an
haran,wij zullen ala partij,onza bewindeliadan en ka~ar
fractiaa blijvan achtervolgen op daze puntan,wijzullan
niet acceptaren dat na da aabtalijka voorbereiding tot nu
toa aat vela fraaie rapporten an da politieke beslissingen
wordan vooruitgeachovan,wij willen ~indar ragals en
batuttaling,dat is ons parool.
Applaus.
De~•• an haren,natuurlijk houdt de overheid aan zeer
belangrijke taak in onze aa•anlaving,liberalan anno 1984
zullen dat niet ontkannan,aaar de burger diant ~•ar
verantwoordelijkheid te dragen voor zijn werk,voor zijn
gazondhaidszorg,zijn infar•atiavoorziening,woonlastan en
voor hat profijt dat hiJ van allerlei voorzieningen trekt,
voorzieningen dia hij wil gebruiken.
Da overheid apaalt aan centrale rol,an zal zelfs nadrukkalijker
aanwazig •oatan zijn ale hat gaat oa da baecharaing van
da burgar.Baetrijding van criainalitait,druggabruik an fraude bijvoorbaald,pasaan avanzaar in aan liberale toakoaatvieia.Er zijn ook nieuwe taken die wiJ aan de overheid
toavartrouwen an waar wa geld voor willen uittrekken.
Een t ..alijk nieuw varechijneal ale zure ragen dreigt
ona ailiau •••r aan ta taatan dan ooit vaar aogalijk is
gahoudan,ala dan is gablaken dat uitlaatgasaan van auto's
aan belangrijke oorzaak zijn,dan steunen wij da •iniatar
van ailiau als hij da benzine laadvrij wil maken an wij
willen daar aak geld aan baatadan.
Dames an haren wij gabruikan onze graai niet zoals ik al
zei in da aarsta plaats o• onze zakkan ta vullan,o• de
conau~ptia waar ta atimularan,als wij ons kannen an kunnen
opnieuw hebban gewaardaard en als wij onze positie in da
wereld an vooral in Europa hebban ingano•an in da frontlijn van de niauwa ontwikkaling,als wij mat andere Europeanen
Da~as
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da handen insanslaan en da strijd aanbindan in vriendschap,
mat da Verenigde Staten en mat Japan.als wij onszalf na
deze kabinetsperiode waar meer in een positie hebban gemanoeuvreerd weer voorop te kunnen gaan id do graai vën onze
walvaart,dan moaten wiJ da rui~te bestedan aan hst batrakkan ven zoveel mogelijk mensen bij het warkan,niat hst
schappan van nutteloze banan,maar •et nieuw elan.
De comMissie Polak,vorig jaar ingesteld zal in da loop van
dit Ja•* mat concrete liberale suggesties ko•an,wij hebban
galaard van het varladen,in plaats van da financiële ruimts
te beatedan amn maar geld in de aarata plaats voor de manaan
an vooral voor de overheid, gabruikan wij het geld atraka
dat de tachnologie,da camputara voor ona verdianan,voor
een structurele verbetering van de aamanlaving,waarin werk
verdeeld wordt onder de mansan,mannen en vrouwan,waarin
mansen maar eigen taken en verantwoordelijkheid krijgen,
niet van bovenop gelegd maar anders dan voorhaan toen da
baas alles regelde zal een gevoel geen antetaan ven ik sta
ar zalf voor.Aik zal het zalf ook moaten doan •• an ik krijg
loon naar prastatia •• Applaua ••
Dames an haran,in aan liberale toakomat ia ar gaan overheid
maar waartegen de manaan kunnen aanlaunan,aan overheid
dia 70~ van ons geld en ven onazalf in bezit ganoman haatt
er is gaan werkgaver dia varantwoordelijk ia voor alles
en van alles da schuld kan krijgen, dia ia werkgaver in aan
grote ondarnaaing,da diracteur dia ook ale werknemer van
geld verstrakkende instituten als varzakarings•eatschappijan
an pensioenfondaan en van aparende burgara functioneert,
hij of ziJ dia werkt zal zalf ook financiil een diracta
betrokkenheid aaetan vaelan,verantwoordelijkheid moaten
dragan,voor wat hiJ dankt en doat,saaen vachten voor
da continultait van de onderna•ing,ona onderwijs dames an
haren spealt daarbij aan belangrijke rol vaal maar dan da
laatsta jeran toen wij ons realisaren dat dat onderwijs
ar is om da jonge manaan voor ta bereiden op de toekomst in
de samenlaving dus ook hat warkan in die aamenlaving,wij
willen niet de middenschool als enige vorm van onderwijs
na da basisschool omdat we daar nu aan kaar tegen zijn,
applaus,wij willen •• applaua •• damaa an haren, in onze
toekomst visie past nist aan eenheidsworst van nivellering
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van kennis,wij kunnen het ons als samenleving nist l3nger
veroorloven tmlenten zich nia~ opti•aal te laten ontplooien.
Heel veel kinderen hebben geen middenschool nodigj~mdat ziJ
zo technisch of intelligent zijn,dat zij hun studie moer
gericht moaten voortzatten,gaan afschaffing van hst gymnasium
en een meer gerichte vakoplaiding voor het technisch ondar~dj e •• applaus ••
Dames en heren,dit is liberale politiek in een tijd van
opbouw van nieu~e kansen,dat ia het liberale perspectief,
wij wensen ni•t ta verzuren nu vandaag van problemen en
allanda,wij knarsatanden omdat we er niet in geslaagd zijn,
onze mogelijkheden zo te benutten dat deprasaias als
da huidige voorko•en konden worden.
Wij hebben spijt dat vaal menaan zeker ook de oudaren
in problemen zijn,maer wij zitten niet bij de pakken neer,
wij liberelan galoven in een toekomet waarin da jeugd van
nu zich aan plaats varwerft,want wat ia een asmanlaving
waard die aan zijn jonge manaan gaan perspectief kan bieden,
onze liberale toakomat visie ia vel parspactiaf •• daaro• zijn
we nu bereid de prijs t• batelan van aan achteruitgang
an aan soms wal forse achteruitgang,damaa en heren,kamarledan,
bawindaliedan,ainda eei• een jaar zet U de aarsta stappen
op de nieu~a weg, onze laden en ook onze kiezere voelen
dat,waten dat, we varliezen gaan kiezers an ook gaan
ladan,ondanks de i•populaira maatragelan en harde kritiek
ven de korte tar.ijn dankara in ona land,hat strijden voor
ona libersla idaaal van een gezonde economie an aan andere
aaRanleving vraagt volharding,doarzatten,doan wat nodig ia ••
applaua •• wiJ vragen anza bliWindelieden ga nia'\ door de kniain
voor valse profaten dia menen dat we de aoailijkhadan al hebban qehad,die menen dat bij gloren •organlicht het al volop
dag is,ik eindig dames en heren,bewindalieden met te zaggen
dat de laden.van de partij 100~ vartrouwen hebban an
volledig achter U ataan ••• applaus •••
Lang applaus.
Het woord ia aan de heer v.Aardenna.
Applaus.
Denk U wal, mijnheer da voorzitter.
Damae en haren, hst gaat wat batar in Nederland.
De werkloosheidsgroei is minder,heal veel minder zelfs.
De enorme cijfers 10.000 of meer mansen dia werkleas wordan
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per •aand,liggen achter ans.Maar ar ia nog groei.
Da badrijvigh9id neemt toa,als je ondernamara spreekt,
hebban ze vollers ordaportafeuillas d3n aan jaar galeden
en za gaan dua ook weer investeran,an investeringen zijn
nodig,voor werk voor da toakomst te scheppen. En za kunnen
dat doan,want ar wordt weer winst gemaakt in dit land,kortom
•ijnhaar de voorzittar,wij zien dat het regeringsbeleid
enige vrucht gaat dragan,maar w~ zijn ar nog niet,nog lang
niet.
Er komt maar ruimte voor initiatief,maar nog altijd hebban
we in ene land aan vaal te hoog niveau van overhaidauitgava,
collectieve uitgavan,als U wil,want ar zitten natuurlijk ook
nog sociale varzakeringen tueaan en we hebban aan vaal te
groot takort op de bagroting en we hebban vaal te hoge lasten
· dia aan de burgara en aan de badrijvan worden opgelegd.
En de winaten zijn er waar,maar za zijn nog niet op het
peil weerop za internetionaal zoudan •oeten zijn en waardoor
de inveatering ook in dit land ell..aal tot stand ko•en,
ook daar zijn we nog niet waar we Boaten zijn.
En we hebben aan extra uitdaging omdat ar in dakamanda
Jaren haal vaal Jont• •ensen en ook haal vaal vrouwen
werk geen zoeken op de arbeidamarkt,in andere landen is dat
wat die tweede categoria betreft al veel aardar gabaurd,wa
zijn wat achter mat ••ancipatia op dat gabied,aaar nu ~oatan
we ook zo~gen dat dia arbeidsplaatsen ar komen en dat moaten
we ook zorgen voor dia grote genaratie tweede na-oorlogse
geboortegolf dia nu plaatsen gaat zoekan,dat ia aan extra
uitdaging en dat atelt extra eisen aan ons baleid,want wij
moaten ervan kunnen profitaren dat ale het internationaal
wat beter gaat,ala da wereldhandel weer wat groait,zoala
op het ogenblik het geval is,dat dan ook Naderland daarven
kan profitaren en dat het niet stopt bij onza grenzen.
Want we zullen ook aan helaboel moaten verandaren in onze
economie en ook andarszina,maar ook in onze aconomia,want
natuu~lijk versehuivan ar activiteiten b.v. naar ontwikkelingelandan en ook dat ia op zichzelf een goede zaak
want ook daar,juiat daar dient da walvaart aanmerkelijk
te worden varhoogd,maar dat batakant dat wij ona waar
•oatan richten op nieuwe tachnologiaän,dia kansen ziJn ar,
wa hoevan dia niet te laten paasaran,aaar wa moaten wal zorgen dat we de •ogalijkhedan achappan,dat wiJ allerlei
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structuren verandaren,die als zodanig remmend gaan warken
en die graai tegen kunnen hcudan,ingewikk~lda regelingen dia
uit de tijd zijn,moetan clan opzij worèan gazet.
Mijnheer de voorzittar,het is daarom dat de dria sporen
van het regeringsbeleid parallel rechtuit lopen naar
een betere toakomst,drie sporen,dis ik \vat andars zou willen
bunoamen dan zij in de officiële stukkan altijd heten.
Ik zou willen zaggen het aarsta spoor ia dat de overheid
haar •igan zaken op orde brengt en zal houden en het tweede
spoor is dat er ruim baan zal zijn voor initiatief en het
darde is dat ar werk moet komen voor diegene dia het nu
nia• he~ben en ook dat dat werk eerlijk wordt verdeeld.
Wat batakant dat nu,de••• en heren? voor het beleid van
vandaag,ven de korte termijn,U heeft het el gezegd,
mijnhaar de vaorzittar,ar ko•en nog moeilijke bealiaaingen
op ona af,eok uiteraard in eerste linie op de bewindeliadan
en dan daarna op de Kamare,•ear wa zullen moaten doorgaan
met aan àezuinigingabelaid of zoals •en dat zo goed noemt
in lalgil met het ontvetten van de ovarheid •• gelach •• want
die is zegt man dan daarbij veel ta vat geworden an da~
is hier net aandar.Wa hebben, ik heb het el gazsgd,vooruitgang gaboakt,wa hebban nu in ieder geval kunnen proeven
dat een harde bagroting voor het jaar 84 in ieder geval
to~ vrucht haaft gedragen dat wij gaan problemen hebban
mat een voorjaarsnata,da~ we niet tueaantijds nog aena
aan bijstalling moaten plagen mat aan halsboel extra
bezuinigingen waar niemand zich dan maar op h~sft ingesteld.
Dat maat ook niet maer,ja kan vaal beter een harde
conservatief geraamde bagroting hebben ma~ •• dan vallAn ar
wat dingen mes en dan vallen ar ook wat dingen tegen,
maar dan hoef ja niet tueaantijds waar allerlei maatragelan
te namen op korte termijn en mat alle problemen dia dat
heeft ten opzichte van het '•rlament d4• natuurlijk ook dia
zaak wil baoordalan,de inepraak,da adviezen an al dia
andere dingan.Maer wa zullen nog wal op 1 juli de aangakon.
digda maatregelen moaten naman,ar kunnen wijzigingen in optredan,aear het reeultaa~ aoat eruit komen en we zullen ook
aan beleid voor 85 en 86 op de rails moaten zattan,want
Juist nu het beter gaat,damea an haren,moatan wa niet
varslappan in ons streven om dia drie sporen te blijvan
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vervullan,die varlolding i9 ar ~is~chien,je hoort zo
hier en da~r oak wel eens wat pleidooien van ach ~at
h~eft ~au toch niet m~er •• dat zijn 1evensgeva~r1ijka ~andsn
s~n dames en heren,daar mogen wa niet a~n toe gave!,.
Wij zijn vandaag b~gannen in de ministarra~d met d~ discu~
aie nvar de zogenaamde kaderbrief van de min~3ter van
financiin,U hea~t dat allemaal in da krant kunnen lezen.
ik betreur dat, zo'n stuk hoort pas in de krant ta ko~~n
al3 d~ ministerraad daarover heeft ~eeloten,maar in dit geval
stond die ar hel~mael in en iadereen denkt erover mee,
daar staat aan taakstelling in al voor de bezuinigingen
volgend jaMr,maar ik ga daar nie~ over sprsken,want we
hebben nog •••r aan eersta ronde gehad en ar zullen er
echt nog wel een aant&l koman,want zo eenvoudig is het
natu~lijk niet om bezuinigingen in te vullen.~aar een paar
algemene zaken wil ik wel zeggen,en dan most je ook nu
weer kijken naar w&t er op je afko•~ ~ls wij zoudan verel•ppen in onze pogingen die ik n~t echetste.Stel dat wij
er niet in zouden slagen om,natuurlijk ja kan het niet
h~t ans op het andere jaar doan,maar dat enorme tekort
terug t~ brengen tot redslijk proporties dan zullsn we
over aan jaar of 10 en daarna veel harder moeten gaan bezuinigen allaan maar om de rente te batalen.Die gaat dan wel
weer ~. samenlaving in,aaar daar kan je ueen dingen voor
doen,waaz de overheid nou net wel voor is om te doan,ik
denk dat dat voor iemand diehet velatrekt zuivere kapitalisme
aanhangt,in die zin,als je zegt het zou eig~nlijk alleen
maar rente moaten zijn dat de overheid deed,een haal mooi
vooruit4icht is,maar voor ons ie dat het niet.
Want de overheid heeft andere teken te doen,den rente te
batalen op ouds leningen uit een tijd dat man kannelijk geen
orde cp zaken had kunnen stellen.
Derhalve takort vergroting is sen verkaarde weg die mogen we
niet ingaan,tekort moet naar beneden,~n ale we ruimte willan
maken voor lasten verlichtingen en ik heb net gezegd die
maat er koRan want de lasten zijn te hoog,dan zullen we ook
daarom moeten bezuinigen,overigans damae en heren, dit
jaar en de begroting 84 met behoorlijke bezuinigingen
dat wemt U,die zijn echt pijnlijk geweast,is er een duidelijk
accent gelagd,juist op da lastenverlichting,bijna 1~ van

hst nstia~aal ink~~en, dat ia ~ngev~er J milj3rd guld~n
iG da ls•tandruk mi~d~r,fin~neierings te~ort k~~ ook wat
t~:uglap~n ~aar ciat in v~~l ~inder~ ~~te,l~9tgnv~rlichting
du~ dit jaar vac:c? gez~t voor bedrijf~lave~.~aar o~k voor
d• ~urger en daarm~a hebben we kunoen b9reik~n det onJanks
d3t ~e eiganlijk met zijn allen boven onze stand waren
;3a~ laven,dst toch de kac~kracht van de burger practisch
op peil is gabloven en voer volgend jaar zullen wo weor
e~n evenwichtig pakket moeten maken en het c~itcrium dae~bij
is voor mij, dat wij die bazuinigingen uitz~ekor. an die
wijze van bestading van die bezuinigingen,a1 zagt U ~aar
bolastingmaetregalen,laatonverlichting e.d. die het moest
zullen bijdragen tot economiacho activiteit tot groei,
waar wo in de toekomst van kunnen profitoren,wa hebban dit
jaar grote offers moeten vragen ven het overheidspersoneel
an van de uitkeringstrekkers an college Rietkerk dia in de
voorhoede gaataan haett weet er alles van,dat zijn overdrachtauitgaven an wa zullen oak in de toakomst dia overdrachtauitgavan niet kunnen ontzian,wa zullen automatisMe ter
discussie moeten durvan atellen,maar mijnheer da voorzitter
U zei het el we hebben daarbij zorg te dragen voor do uitlo;irJrking met name op .:!a zwaksten in de arunenleving en htlt
is niet voor niets dat het kabinet o~k overigens,geheel in
de lij~ van de VVD fractie voor de ecnte miniMa specials
maatregelen heeft geno~en.Applaua •••
Mijnhasr de voorzitter,ik zou bat regering$beleid eans ~illon
stsllsn in het licht van de liberale trits,vrijheid,varant•
woord~lijkhsid en sociale rechtva~rdighsid,da ee:ata twee
n~em ik sanan die kunnen niet buiten elkaar.~~ijheid in
varantwoordelijkhnid want zonder dat ia di~ v~ijhaid gaan
wars vrijhoid,wel ik heb hst al gezegd er noat ~rmslag komen
voor !nitiatief daar wsrken we aan,de overheid maat niet
alles doan.dia moet wat ta~ugtraden,dn rijksoverheid het
mnga ~ok goldsn voor d~ lagara ova~heden sn daar ligt nog
aan ta:Jl< oo!c voor onze Staten-en Aaadsladen,maar waar dia
cvarhaid ook terugtreedt ~a mag het niet do~ op nat gebied
von rachtsbeacharming en da rechtszekerheid nn de baacharming van de interna veiligheid in ons sigen land voor de
burgsr.daar is nog wel het een en ~ndar te doen.Applaus.
Het ia dan 'tJat varf'londnrlij k dc~t ar parsorganen k:d ti'Jk
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hebban op de ministar van justitie, els hij terugkarend uit
het buitenland mataan daarover sen volkomen terecht oordeal
geaft,maar hij heeft daar zalf al oJ geantwoord in een
bakend landelijk dagblad •••
Wij zullen ar verder voor moaten zorgen,en dat hoort er
ook bij dat in deze maatschappij en U duidde daar ook al op,
mijnhaar de voorzittar.de mensen hun werk doen,ook in
verantwoordalijkhaid,dat er op de arbeidsplaats zeggenschap
komt over het ~ark zelf dat zijn nisuwe vormen van medezaggenachap, anders,maar ik denk dat daar een uitdaging
ligt,voor werkgevers-en werknemarsoranieatiaa om daar vorm
aen te gaven en a. veel beter opgeleide mensen de kana te
geven a. zich daar in hun werk te ontplooian.En we moaten
zorg he8han voor ona miliau,ik ~ag dan waar iets vertallen
uit dia kabina~evargadaring van vandaag,ainiatar Winaemiua
haa~t daar het genoegen kunnen amakan dat go•dgakaurd ia
aan nota van zijn hand waarbij hij gaat aanbiedan een totaal
planning van het milieubeleid en dat ia nodig went dan
ke~ je het totaal overzien en ja kan ook de efweging maken
tatan andere activitaitan,ook hiar,wordt iata doorzichtig
gemeekt en in ~aaenhang gebracht en dat ia voor de pres.antatie van het regeerbeleid van balang,want ar gebeurt natuurlijk
ook op dat terrein haal vael.[n dan noem ik de uiteraard
voorzitter,U zei het ook al de deregulering zoele dat heet,
het achrappen van overbodig& ragela,hat verkorten van
procaduraa,maar mat bahoud van die zaken waarom het gaat,
ja zal moeten vareenvoudigen dat is heel duidelijk an je
zal het ook begrijpelijk moeten maken en ja zal ook moaten
zorgen dat de bureaucratie terugtreedt en. dan niet overheden
alkaar taganwerken,want dat ko~t ook nog wal eens voor,
zowel in de verkok,rin~ ala wel horizontaal tussen bastuuralags.fn ook da~r hebban we V3ndaag waar een stap gezet
want wo hebban een aarsta ronds gemaakt met de bespreking
van hst rapport van de commissie Galahosd,er liggen al een
aantal deragularinga voorstallen bij da Kamer,dia heeft daar
nog even mee gewacht totdat dit rapport daar ook zal liggen
met aan ragsringsstandpunt en dan hopen wij allaan ~aar
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dat de Kama~ dat ze3r spoedig ter hand zal nemen an dat
ook iederaan in zijn aig•n sector zich bewust zal zijn
dat hier een algamaan principe aan de orda is,n.l. het
doarzi~htig makon van ~9 ov9rhoi~, he~ begrijpelijk ~aken
van d3 avarhaiJ vo~r d~ bur~ar opdat daarrnaa cl~ noodzakalijka
rgg~ls ~~t~r kunnen w~rdsn nagaleafd.
Er maat vrijheid in verantwoordslij~heid zijn v~or hat
badrijfslavan,wa hebbon gastal.:i dat niat da >JVarneid zich
~sor ~o~t bem~si•n mat de arbeidsvoorwaarden an dia moa~
voorachrijvan,dat dat aan v::ij a onderhandeling :noa·~ zijn
tunsan warkgavers en warknemars,J %iet het :asultaat
do loankoatanstijging was buit~ngemean laag en ara is aan
bagin gemaakt met arbeidstijd verkorting.
H4t p~ijabalaid ia vrijgelaten ~ehalve in dia hale ankale
sacto4'on Wa<lr manopalias heeraan an dan past het in aan li•
berala over-:uiging,ook dat is deragularing, al.; h&J~ kan
moet ja het vrijlaton an moet de ovarhoid ta~ugtr3dan.
Wij hebban uiteraard ook zorg voor ds belastingwetgeving.
Daar mo•t ook nog wal het aan an ander gebauran,an het rageeraccoord ia duidelijk,ar diant te \"lorden ge!ndualiseerd maar
daarbij ~ag het draagkracht principe niet overboord wordan
gezat,dio 2 dingun horen ~ijalkaar,het is daa:orn dat in aan
Z~3r inten~iaf gavoerd overl~g mat nam3 ook met de libe~ale
klillllarfractis tenslotte staatsecreäaria l<oning, hat wets.-Jiïtwarp
tweeverdianars hseft kunnen vardedigan.ook in da Ee:sta Kamer
an ook daar het binnen heeft weten ta halen.lk wee"; da·' daarop
vesl kritiak i3,maar ik vraag disgans die kritiek hebban op
dit 3tuk watgeving,natuurlijk alle kritiek is mogelij~,
het is niet vol~aakt,maar toch ta bedanken dat dsza 2 principss andarling v~rbondan moaten zijn wil js mat oen ~echt
vaardige belaatinghef1ing komen an uverigens voe~ ik daaraan toe dat in he~ algomaan hat beleid erop g~richt Aoat
zijn o~ da diracta balsatingen ta~ug te b;ang~n.
Voorzi·!;tf.lr,ik zou hier ,want ik l,ub nou al een ean·:.al p!.n·,ttn
genoemd uit da ve%gsda~ing van vendaag nog eon i~las wil~sn
mek•n in ~ijn takst omdat we aak vandaar over var.daag
aan baaluit hebben geneman an hst ligt op ne~ fiscale terrain,
wo hebbon beoloten dat ondanka de uit5praek van da ao~~issia
VB!"\ be:rosp!3achri ftsn uit ce Twaada Karnar het in di·:. .lenC:
niet de rcgol moet ~ijn en dat het clus bij een geval moet
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blijven,dat men voor druggebruik aftrek van belasting kan
geniatan •• applaue ••••
Dames en haren, de aociala reentvaardigheid dia zsl tot
uitdrukking komen op tweeërlei wijz&n niet het betuttelen
van de ~i~g tot het graf in de roerende zorg vnn te 2V~rheid v~~z ieder mens p&rsaonlijk zo roere~d clct dis ~elfs
7.ich heler.:usl niet ker. beh'egen,rnaë'r 'IJel voc.r ~.~'!: \:leven
v~n vsote grond onder de voeten van ciie zwckstvn in èe
saMenleving ~aar ik r.et over tprak,wetande ~~t dsar ~cbeurt
het is niet zu det we niet op de hooçte zoueen :5jn von de
problemen vat1 gezinnEr. in oude stedswijker. mot slecht geisoleerde
huizen en met e~n minium inkomen,zo is het niet en deer
proàeren wij ook met onze maatregelen aan tegemoet te koma" ook•
dat is een and~re sociale zorg dan een algemene in totsal
regels gevatt~ •• misechien is die meer persoonlijk gericht,
althans op ~1eer duidelijk omechrsv!ln groepen 1 mct:t \'.lel gsbeunn~
maar dvarnaast is sociale rechtvaardigheid zorgen det
er econcmi~che groei is en dot er werk komt.want d~t is altijd no~ beter en we mostsn niet nivelleren om te ~ivellaran
als dat b.v. ia slecht is voor d~ economische groe!,w~nt
wie betaalt den de rekening?niet degene die genivell~~rd
wordt,clia weet misschien nog wel uit te wijken,maar juist
weer die zwakst~~ in de $aruenlevina.
Darnee en hsren,er is in deze kabinetapwrioc!e en .:1ok r:;:.g wel
dserna n~g veel te doer.,de ~ereld sta~t niet stil ar. èe ontwikkelingen in die w•reld ~aan bizonclar snel,~e ~oevP.~ in
Nederland in Europa de boot niet te miesen.maar ~e mc~ton
d<in bgweegl!jk zijn.we Iloaten jeu.,;riige flexibiliteit tt'lnen
en niat ingeslapen varstard,conservatiaf ezbij nearzittan
net nieuws afwerende allaan maar omdat het nieuw is en
o•dat nat r.ooi t ge~o~~eeet ie, dat inz.tcht breal<t ~ok 1n andara
partijen door,voar.zit~er,de Partij van de Arbeicl nes enige
je~an gsleden ~et de eutometiserings heffing het toonè~~ld
van C•,nservati9me laat cp dit punt nu aan ander gelui! ho:sn
en z~gt e: zit toe~ w~l wat in die nieuwe techn~!og!~!n,
b~ter lzat dan nooit,zeg ik dan.
v~athouden aan varkregen rechten past ook niat,w~ mo3tan de
kansen grijpnn dia de toekomst ong rijk zul bicden,dnor
hoeve~ wa niet benauwd over te zijn, ar ia genoeg cnd~r
d~ zon,maar we moa~on dat wel willsn.
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Ondernemers moaten het risico kunnen nemen,mear dan ook
durvsn namen an werknamars moeten de kans krijgen om varantwoordalijkhaid te dragen en die kans moaten zij danook
neman,ook zij moeten zich flexibel opstallen en de overheid
moet haar structuren an haar regels aanpassan,dat moet
gebeuren b.v. in het ondarwijs,~aar ook daar moet gericht
wordan op die kannis dia we in de toekomst nodig hebban
en dia veelvormig zal zijn,maar het moet ook gebeuren
op gabiaden zoele b.v. het madiabelaid,wa hebben nu
enige eaaaiea gehad van de media over da medianota en da
K..a~,da regering heeft een medianota uitgabracht,waar natuurlijk U ook allerlei kritiek op kunt habben,maar dia toch
aaft duideliJke lijn bevat en dia liJn ia dat ar kansen gaboden moeten worden voor het bedrijfalevan om gabruik te maken
van nieuwe technieken an daarmee via de abonneetalavieie
de deur te openen voor endara veel risico voller• tospaaaing ven de kabel e.d. en dat kan allaan maar via het bedrijfeleven en ale wij het niet doan,doet man het wel in hat
buitenland,an mieaan wij daar de boot.Die lijn heeft de ragering duidelijk in de nota uiteengezat an daar lead Hilvereu• niet onde~.Maa~ in de Kama~ ia daar vaal verwa~ring
over entetaan an hat can8er8atiama hae~t wat dat betreft in
het CDA deze kaa~ toagaalagan,man zal •• ja daarnat zei ik
in de Pa~tij van de Arbeid •• ja moet dat aarlijk verdelen,
gelach •• er zijn drie partijen in dit land, dat weet U en
twee dae~an zijn conservatiaf •••• applaus •••••
Maa~ regering w-.Ht da stemming dinsdag maar af.
Maa~ het ie heel duideliJk dat wij een va~antwoordelijkheid
heb~en,Juiat voor het openen ven nieuwe venate~a op de
toekomst ook op dit terrein.
Karto• dames en haren,wiJ ziJn op weg,het ia gaan gemakkelijke
wag,wij zijn·ean het werk en ik heb ook de indruk dat dat ga••~kt wordt in de aaaenleving,Je hoort dat wal,ook ven tagenatandare,jullie doen wat •• en dat werk ia natuurlijk niet
valaeakt,ar blijft altijd kritiek mogelijk en het is ook
niet zo dat wij dat alleen kunnen doen,dat ia volstrekt
onmogelijk en ook niet allaan samen met onze Kamer fracties
naan, dat moet gaateund wordan door U allen,ook als vartegenwoordigare in Staten en Raden an als gewoon laden
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van afdelingen en bmzoekers van vargadaringon, van centraleo
en dat batakant af en toa dat er zaken verdedigd moaten
~ordan dia ~isschian op het aarsta gezicht ~n op korte
termijn wat moeilijk liggen en toch vraag ik U dat ook
te doen,wij doen dat ook en wij kunnen dat niet zonder
Uw staun,maar ~e hebban wal damae en haran,onza aigan
verantwoordeliJkheid en dia eigen verantwoordelijkheid
epealt ook op een terrein weer ik nu els alot mijnheer
de voorzitter,tach kort nog wat van willen zeggen,det ia
het terrein van da defeneie,U least daar geregeld over
in de krant mat na•• over het vraagstuk van de Nederlandse
karntaken,ik wil daar kort over zijn,•aar ik heb er toch
behoefte aan een positie bepaling te geven.
WiJ hebban in Europa nu al bijna 40 jaar vrada,ja zou ar
haaat aan gewand raken,Je moet ar ook aan gewand raken,
want dia vrede maat blijvan,maar ja moet er niet aan gewand
raken in de zin van dat het iets vanzelfsprekende ia ••
want we hoevan niet zover terug te gaan,galukkig zijn ar
haal vaal jongeren, maar zij dia wat ouder zijn hebban tenminet• 1 wereldoorlog meegamaakt en ar zijn ar nog wel
hier in de zaal dia er 2 •••gemaakt habban,ik kijk naar de
heer Dalprattar,waren wij in dia aarsta neutraal Naar
hij weet dat zeker nog,ala arelid,2 waraldoorlogen dia zijn
behalve in da laatate waak van da tweede niet gevoerd mat
kernwapana,maar deaniettaain hebban miljoenen manaan,tientallen ailjoanen aansen het laven verloren en van ontelbare
andaran is het laven varwoest geworden.
Da organisatie van de daaocratiacha8atan in het NAVO bondgenootschap ie in 41 tot stand gako•en cm dia vrede te bewaren an dia organisatie ia nog altijd waarborg van dia
vrede en zouden wiJ het bondgenootachap laten varkom.aran
zouden wiJ ..awarkan aan hat ontstaan van aan vacuüm
dan
U da.riaico•a gaan barakanan,aaar ik dank dat za
onov..zienbaar groot zu~lan zijn en daaroM moet ook
over de karnbewapening in ona land basluitvorming plaats
hebban zodanig dat hat bondgenootschep niet daardoor wordt
verzwakt.
Applaus.
Naderland gaat ar prat op en taracht,internationaal,
verantwoordelij~heid
ta willen hebben en te dragen,maar

••t
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internationale varantwoordalijkaeid batekant ook internationale verplichtingan,wij voaran politiek gericht
op Europese aanhaid,daarvoor gaan we 1• juni naar stambus
en de heer Nerd zal ar ongetwijfeld hat eon en ander
over kunnen zaggen en ona oproepen om verdar te werken
aan Europa,maar ook Europeso politiek varplicht on3 ta
luisteren noar do sta• vaa anderen van onze bondgenoten.
Wij hebban ons lot verbondan mat dat ven de andere
democratische natias,~e hebban dat gedaan na de nachtmerria
van 40-45 toen alleen wapengeweld van buiten ons hea~t
kunnen verloaaen van het meeat abjecte systeem dat [uropa
ooit heeft gekend en dat ayataam heeft zijn kana gekragen
omdat de dameeratie zich niet had gawapand tegen dia
totalitaire badr.iging,wa hebban daarvan galaerd •• applaue •••
WiJ hebban daarvan geleard,wa hebben ervan geloerd dat wij
dat zag ik terzijde,M!jnhear de voorzitter,dat wij els
ar nu hiar an daar weer aympathialn lijkan op te komen
voor dat totaliter~ regiem of dat ayateam,dat wiJ ons daar
ten echarpata tagan •oatan varzattan •• applaua ••• maar
wiJ hebban daar ook van gelaard dat wij een bondgenootschep
moaten hebban ook. over da Atlantische Oceaan heen en
dat heeft dan ook dia bijna 40 Jaar vrede bezorgd •• appla~s ••
en nu conatatae~ ik mat zorg dames en haren,dat de waarde
ven dat bandgenootschap door aan aantel menaan en dia zijn
haal vaak goedwilland ter diacuaaie gestald wordt,aoma
axplieiet,aear ...atal gebeurt het wat verborgen b.v.
in hat onvoorwaa~lijk afwijzen van bondgenootachappelijk •• van
aan bondgenootschappalijk beal~it over het pleetaan van
karnwapens met •iddallanga dracht en zaggen dat moeten we
toch niat doen •• daar moaten we one toch wat gaan varwijdaren
van die andaran •• en dan atel Ja het dua tar discussie.
Jk zei ik h•b daar· zorgen ovar,maar ik zei ook alo bewindslieden hebben we onze eigen varantwoordalijkhaid,dat
ia ·~ verantwoordelijkheid jagana al die dingen dia er
•oeten gebeuren en dia ik aarder vanavond heb genaamd.
Maar dat moet gedaan worden,dat wark,maar daar bovan~it
ataskt dia verantwoordelijkheid voor dat bahoud van dat
bondgenootschep als waarborg voor de vrede.
En dat is iets waar wij paraoon~Jk voor gesteld staan
op dezelfde wijze waarop b.v. Churchill an Eden in da dertiger Jaren in Ingaland voor gestald werden.

-
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Man kan van ons bewindslisden niet varlangen dgt wij
gaan marchandaren met die verantwooràalijkhaid die aan
persoonlijke verantwoordelijkheid is en dat wij instammen
mat een basluit dat zou ingaan tegen onza bondgenoot ••
bondgsnootachappalijka verplichtingen,een besluit dat
Nederlands gazëg in da wereld tot een minium zou reduceren
en da oorlog en ook de kernoorlog dichterbij zal brengen.
Applaus.
Mijnheer da voorzittsr.de liberale bewindeliadan ziJn een
voor aan bereid minder populaire zaken op hun bord te
naaen en te verdedigen, en dat is niet altijd leuk,maar
het aeet wel ;abauren •• applaua ••• maar ik herhaal za zijn
niet ~~eid op het esaentilla punt van verdediging
ven onze vrijheid en deaocratie •ede varantwoardelijkheid
ta aanvaarden voor aan basliesende atap op aan neerwaarts
helland vlak,dank U zeer.
Applaus.
Luid applaus.
Dames en heran,ik heet U allen van harte welkom,maar in het
bizondar een drietal areledan,mijnhear Dalprat en ziJn echtgenote,da heer Geartaama •• applaua ••••• da heer Geartsama
en zijn echtgenota •• applaue ••• en de heer Wiegel en zijn
achtganota •• applaue ••••••••
Verdar zijn al onze ministers aanwazig en bijna alla ataatsaacratariaaen,ook U ven harte walkom •• applaua ••
Van twee andere politieke partijen zijn vartegenwoordigera
aanwazig van de Partij van de Arbeid en D66 •• applaua •••
Ik geloof niat dat daar politieke batekanis aangageven moet
wordan,maer toch aan hartelijk walko111 aan de haar Pappa.
de vice-voorzitter van de Tweede Kamer fractie van de Partij
van de A.-aid en de heer v.d.larg,d• dirakteur van de
Wia~di leck•annstichting,applaus,de haar v.d.Das de vice
voorzitter van DS~ en mevrouw Schi~mal de di:ektaur van
v~ing en scholing van D66,applaus ••
Dames en haren,ik stal U voor een telegram te verzanden aan
Hare Majesteit de Koningin,da Volkspartij voor Vrijheid en
n..acratia op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart te Hattem een
jaarlijkse algemene vergadering bijaan,betuigt trouw en
aanhankelijkheid oen U Majeeteit en Haar Huis.
Applaus ••••
Dan gaaf ik nu het woord aan da lijsttrekkar,vanmiddag heb-
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ban wij dit vaetgastald,da lijsttrekkar van onzs Europese
verkie3ingan,ds heer Hans Nord.
Applaus.
Mijnheer da voorzittar,damaa en haren,
Europa io badraigd,Eurapa is verdeeld.
[n da grootste badreiging komt voort uit zijn verdeeldheid.
Dit was de boodschap die uitging van het aarsta congras
van de luropaae Beweging in 1948,in Dan Haag.
aoo gadelataardan,waarondar vela liberalen gingen naaz
hun lenden tarwg aat da wil o• daze boodschap om te zetten
in practischa Europees palitiak.
Het Kaagaa aongrea heeft gaaahiadania g~kt,hat gaf da
ateat tot het proaas dat vaarde naar de oprichtint van
de turopaaa •••••naahsp,aarat dia voor kolen en staal en
later de EEl,hat bloedige varladen werd niet vergeten
aaar gaeublt.aerd in aan nieuw gevoel voor aaaahorighaid,
varraat zag da warald toe hoa Europa dat velen el hadden
afgaachraven uit zijn aa laak ta harrijzen,da douane
unie werd op tijd voltooid,aen gamaanachappalijk landbouw
beleid verzakarde ons aan voedaalvoorziening en garandeerde
aan da producenten aan radalij~e prija,da welvaar~ nam
mat sprongen toa,dank zij aan economische g~oei van 4~.
Da Gemaanschap werd het grootste handslablok te~ wereld,
zij ging tavana nieuwe an o~iginela vormen van aamanwa~king
aan mat een groot aantal ontwikkelingalanden en toonde
daarmede dat zij haar mondiale varantwoordalijkhedan
te~ dage baaafte,waa dit allee elachta een atrovuur,damea
an heran,ala man vandaag ovar de luropaaa &amaenachap
epraakt d. . hoort man voornamalijk van boterbargan,wijnmaren,
en kibba~arij an over finencilla bijdragen aan aan bag~oting dia nota bana •indar dan
ven het gamaanechappaliJk
bruto binnenlande product bedraagt, in plaats van gemaenechappaliJk in da gemaanschap ta blijven inveataran opdat deze
•~ veelvoud daarvan aan iadar taruggaeft,zijn sommige
lidetaten haar als aan melkkoetja gaan basehouwen
waar~iJ alk zoveel aogalijk van het rijke vocht wil bemachtigan,zondar zich verdar om het walzijn van het dier
zalf vaal ta bekommeren,of da koe bij zulk aan behandeling
op dan duur gezond kan blijven ie aan vraag dia ook laken
op dat gebied zoala ik zalf gemakkalijk kunnen beantwoorden.
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larwijl de Gemaanschap haar aerste ronde mat groot succes
heeft gabracht,raakta zij in de twaada ronde achterop.
Dit begon in da jaran 7D,toen da aarsta oliecriais da
econo~ischa kwata~aarhaid van Europa op dramatische
wijze deMonstraerda,in plaats van da crisis gezamenlijk te
lijf ta gaan,zijn da lidstaten op de solotoer gaaaan,
alsof za zich dat nog kondan parmitarsn,gavolgant
aen sterk teruglopende graai,aen te laag invastaringsnivaau
aan varzwering van balasting-en premiadruk,an aan warkeloaa•
haid dia bij ons 2x zo snel ia gastegen als in de Verenigde
Staten.
Zo ia Europa ondanka hat aanvankelijke succes van da
Ge•aanachap nog ateada bedreigd an vardaeld,wat ona bedreigt
zijn varval en ochte~uitgang tot wij nag alachta aan
auaau. van vergane glo~ia zullen zijn geworden en allasn
gazeaanlijk kunnen wiJ dit procaa karen,gaan ankale
lidstaat van da 6amaenachap ia nog bij machte geheel ~p
eigen kracht al zijn problemen op te lossen.
Onze ~egaringen weten dat ook wal,da hoer van Aardenne
heeft hat zojuiat nog gazagd,za zaggen het a~lemaal
en geregeld en toch ontbreekt het als zij bijaan zijn
aan de basluitvaardigheid om da daad bij het woord ta
voegan,het enige baaluit wat zij af en toa nemen is het
baaluit oM nieta te bealuiten,nog kort galaden haaft Koningin laatrix in aan rade to' het Europaas Parl. .ant
de diepare aarzaken daarvan aangaatipt.het ontbreekt
in da &....nschap aan democratisch gahAlta,wiJ kunnen ons
in g.... nschappalijk varband niet blijvan vaatklampan
aan aan eena~ithaid beginaal dat wij in onze eigen landen
nooit ~ouden aanvaardan,daaro• zijn de komende Europese
varkiazinten van zo'n groot balang,daarom ook is het zo
balan9Wijk dat op Partijcongrassen en andere bijeenkomsten
an ovsral in. de Gemaanschap wordt gadiacuaaiërd over hst
bale~ dat Europees an Nationaal moet wordan gevoerd.
Ja??turopees en Nationaal.want Europees en Nationaal beleid
liggen in alkaars verlangda,voo~ het overwinnen van onze
gezaMenlijke proble•en hebban wij een goed tunetionerende
Gamaenachap nodig,maar tevens ia daar voor nodig dat da
lidstaten in hun Nationale beleid ni•' in strijd handelan
wat zij Eu~apees hebban afgesproken of z•ggan na te streven.
Ook deza kaar waar. damaa en haren, gaan de Eu~opaea liberaal
damocraten sla eersten an enigen da varkiezingen in mat aan

gemeenschappelijk pro;ramma,dat in alla aangasloten pertij~n
is besprokan en vervolgens op dsmocratischa wijze gezamenlijk vaatggateld •• applaus ••
Hoe ernstig dat onze partijan hebben gonornan,blaek wal
uit de vals nondsrde amendamanten die binnenstroomden,
maar ons congres in MUnchen is triomfantelijk uit deze
uitpu•tingalag tevoorschijn gekomen mn na vele 3t~m
mingen kon hst liberaal progrem•a met algemene instemming
wordan sangancman.
Over sen paar degen komen onze regeringeleiders opnieuw
ala Eurapeaa Raad bijaen,om te trachten na da mislukking
ven Athene alenog overaenatamming te bareiken over
aan pakket van pramlemen dia de voortgang in de Sameanachap
blokkeert,zoals daar zijn de kosten van het 1~ndbouwbeleid 1
de Jritae begrotingabijdraga,nieuwe eigen middelen voor
nieuw balaid,an de toatrading van Spmnja en Portugal.
In het parapactiaf zoals onze libersl4 pro;ra~ma dat aehatst,
wordan deze problaaen oploabaer,onz• voormannen hebban
neg onlan;s op aan bijaank_oms~ in Stu~tgart bewezen dat
het vanuit aan liberaal Europose oogpunt mogelijk is tot
redelijke oplossingen te komen,momantesl nemen de liberalen
in 6 van de 10 lidstaten daal aan da regsring,moge hun aantal
spoedig groaian •• applauaa uitgangspunt is voor ons
dat wij aan Europaas Gamasnachap willen van vrije en
mondige burgara,zoals de liberalen in vroegers tijdan
hebban gastradan om de mansen van onderdanen tot burgars
ta amanciparan in aan Parlementair Demo:ratiach Bastel,
zo haaft daze strijd nu aan Europese dimenaia gekregen.
Opnieuw zijn e~ balsmmaringan op ta ruiman,vsratikkend werken
op da ontplooiinga kanaan van de mensen.
Da vardragen van Pazija an Rome hebban ene dan wel aen
ga•aan.. happalijka markt baloofd,maar zij is er nog lang
niat,wal hebban wa een douane unie,maar dat de grenzen
er no~ zijn is ons alla juist ds afgalopen weken weer schrij•
nand duidelijk gewordsn,toeb getergde vrachtrijders in
aan woade uitbarsting tegen bureaucratie en paparassen waanzin de gransovargangen gingen blokkeren,terrecht hooft
minister Smit-Kroes onmiddelliJk om een vergedering van
transport ministers gevraagd en terrecht •• applaus •••
aan vargadering dis na enige aanvankeliJke nationalistische
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moeilijkheden nu dan toch zal plaatsvinden,taracht ook heeft
onze liberale fractie in het Europees Parlement aan spoed
deoat aangevraagd om de commissie en raad da pin op da
nr.us te zettsn,een debat wat vanmorgen in Straatsburg heeft
plaats gehad.
Hst voltooien van de interne markt in de gemeenschap
is voor ons aeoncaiach harstal aan prioriteit van da allarsarata orde,meer dan de helft van onze Nederlandse productie is bestemd voor da uitvaar an maar dan 70S daarvan
gaat naar de andere EEG staten,wij neeman dat nog export,
daaas an haran,maar eigenlijk zou hat zo niet maar meien
hatan,het ia an maat zijn het vrije verkaar binnen onze
geaeenachap,allaen door het vrije varkeer van personen,
goederen en dianaten kunnen wij da induatriile basis
aan Europa gaven waardoor wij de concurrentie aet anderen
aankunnen,protectionisme hebban wij daarbiJ niet nodig,
want aan vernuft an inventiviteit ontbreekt het ons
in Europa niet,maar door het nog niet baataan ven aan geintatraerde aarkt,van aan ga!ntegrearda Europaas markt,
warkan wij voor aan deel langs alkaar haan an gaan anderen
van ons vernuft en van onze inventiviteit de vruchten plukken,aen van de sleutels tot een industriële strategie
ligt op het gebied van het onderzoak,wij gaven daaraan
in totaal maar uit dan de Verenigde Statan,maar het rendemant blijft bij ons ver baneden de maat zolang we het niet
gezamenlijk doen,op dit terrein ia gelukkig aan eerste
baseheidan maar hoopgevende stap gezet,esprit,hat Europese
onderzoek-en ontwikkeling~rogramma vaar informatie technologie
heeft na v•el gatreuzel nu eindelijk het groene licht
gekragan.zo kiijgt een belangrijks innoverende industrietak
aan kans oa te ov~rlevan an zich te ontwikkelan,de zorg
voa~ ons Europliaa 111ilieu ken per dafinitia niet endars dan
greneoverachraidend worden banartigd,zure regen en vervuilde rivieren vragen geen paspoorten aan,het ia dringend nodig
een bahoorlijk Europaas belaid te ont~ikkalen,een bouwetaan
daartoa ia da invoering van loodvrije benzine overal in de
Ga•eenachap,waar ons progra••• zich duidelijk voor uit-spreekt.
De Europese Gemeenschap ia van baanbrakende batekanis geweest
voor de varbatering ven de positie van de vrouw in Europa
en dat •ast zo blijven.
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De EEG richtlijnen op dit gebied gelijke bwloning,
gelijke kans~n en sociale zekarhaid ~asten loyssl
wordan uitgevoard.Applaus ••
WiJ hebben hier te doen m~t een ~aatachappslijke ontwikkeling van historische omvang die niet aan de huidige
economische moeilijkheden ten ~ffar mag vallen.
Men ziet,damaa en heren hoeveel kansen ar ligg•n o~ de interne ontwi~kalingan in de ge~eenachap in da goede richting
te aturan een geintagreerde markt gestimuleerd door gaz~manliJk
anderzoek en ondersteund door een gezamenlijk ~nsrgiastratsgie
en een gemeenschappelijk varvoerabalaid,ean landbouwpolitiek
dia reeds haar sporsn heeft verdiand,~aar dia aanpassing
behoeft om tinanciil bahaarsbaar te blijven.
Dit allee tasamen kan een gr~t• opleving van economische
bedrijvigheid teweeg brengen an aansporsn tot nieuwe
groei dia nieuwe werkgelegenheid schapt met name voor
da jonge generatie.
[en goed warkende Europese Ga~aanschap is hat baste
bananplan,er is gaan rad~n voor ondargangstam~i11g,wa hebban
het zelf in de hand aan onze toekomst vorm te gevsn,ocik naar
buiten most da Europass Ga~aanachap aan duidelijker eigen
gezicht gaan krijgan,de aamanwarking in da buitenlandse
politiek moet verder wordan verstevigd an ook op het terrain
van da veiligheid heeft Europa aan woordje mee ta spraken.
Als liberalan,we zijn daar nog nat aan harinnard,ala liberalen
overal in de gemaanschap zijn we trouw aan hut Atlantische
landgenootschap dat on•isbaar is an blijf~ voor onze oaza88nlijke veiligheid an voor hat bahoud van de vrede.
A~tplaua.

Maar binnen dat bandgenootschap dienen wij aan eigen Europaas
geluid te kunnen ~aten horan,het zijj niat da A•arikanan
die dat ons belattan,intagandaal,zij wachten er al vale
Jaren mat ongeduld op,ook hier geldt dat het aan una is
oa da Euzopasa zuil waarvan reeds president Kannady sprak
een hechte fundering te gevan,wij kunnan dan aan Maxi~ela
invloed uitoefenen o~ te bevorder•~ wat aan esaantiil
Europees ba:ang is,avanwichtiga,controlesrbare varmindering
van da wadurzijdGa bewapaning,tot het laagst mogelijke
nivaau.Dit allaa kan.dames an haran,hat kan als wij da
mogelijkheden van de Europese Gemaanschap ten volle benut~

ten en ontwikkelen,wij hebben gemeenschappelijke instellingen
met name een CQm~i9sie en een Par!sment,maar we hebben ze
niet de bevoegdheden gegeven die bij hun verantwoordelijkheden
passc.n,als wij willen var\•1ezan1ij ken "Jat in o~a prorJrE!mme
st~at dan zullen wiJ de gemeenschap besluitv2ardig meeten
makan.dat betekent dat wij èe centrale rol van de commisais
als initiator van b&leid in ere moeten nerstellen,het bekent ook dat wij niet hang moet!!n zijn o.n de dm.10cratie
die ene in eigen land zo dierbaar is,daarnaast ook op
Europees niveau toe ta paseen,waar dat noàiG is,besluitvorming bij meerderheid in de raad,je,meer niet alleen
besluitvorming in de raad,ook het orgean dat àe volken
rechtstreeks vertegenwoordigt dient mede~eslissend bij
de besluitvorming betrokken te zijn.
Jn tegenstelling wet sommige beweren, heeft het Parlement
zich wel degelijk invloed bevochten,het heeft zijn begrotingabevoegdheden ten volle uitgebuit,an zijn greep op het beleid
van de commissie weten ta versterken,het is een factor in
het communotaire gebeuren geworden waar rekening mee moet
wordan gehouden,~aar nat is nog niet voldoende.
Echte nieuwe bevoegdheden zijn nodig vooral op het gebied
van de wetgaving,hat is niet aanvaardbaar dat [uropesa
wetten dis onze burgars rechtstreeks binden gemaakt kunnen
wardan zondar dat de gekozen vertegenwoordigers van die
burgere daarover hebben mede beslist •• epplaus ••
In ons Europees programma van 1979 stond dat hst nieuwe
gekozen parlament v~orstellen moest uitwerken om
de gemaanschap te doen uitgroeien tot aan Europese Unie,
dia meer ter~inen zal omvatten dan de huidige EEG en mat
een systeem van baaluitvorming dat aan da noodzakelijke eisen
voldoet,dit h.. ft_hst Parlament gedaan en onze fractie
stond daarbij !n de voorhoade,we habbsn een nieuw ontwerpverdrag opgesteld, dat met sen grote meerderheid door hst
Parls~ent is gekomsn,tsgan veel conservatieve weerstand in
en dat conservatisme,damss sn heren kwam bepaald niet
allaan van rachts •• mijnheer de voor~itter,damms en heren,
eerder vanavond hebt U mij aangewezen els aanvoerder vsn
de lijst van li,eralsn die de komende maanden op àe
Nedsrlandsa vleugel van onze Europese verkiezingselagorde
zullan worden ingezet,nu mij dit voorrewnt te beurt is ge-
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vallen,moge ik U danken voo~ dat blijk van vertrouwun.
M~t ~!la kracht zullen wij opko~~n vo~r ~nn libar~la
pro1ramma,wij wo~en dat h6t e~n ~~bitieus programma is,
h.,<t zou hat ooi< <:Hl'Je-!:9 kunnon ga::ien da eno!'t:le onqav~n waarvo~r wij staa~,m~ar ook weten wij wat wij voorstaan
nnodzakalijk is en daarom zulla~ wij ov~ral in Eurona
de manaan aanspor~n om ta stenman •• om te stomman op onze
partijen dia Europ389 zowel als Nationaal ~il1~n doen
wat nodig is.Dank U.
Applaus.
O~nk

U w~l,~iJnhaar Nord.
Dan i111 nu hst uoo:rd aan de 'I<Jorzi tter van de Twesdo Kalilar
fr~ctie

Ed Nijpsls.

Applaus.
Mijnhe•r de voorzittar,bij de kabinetformatie 1992 gaf
de toengalige fractie hat kabinet hüar be~indalieclan
een aantal opdrachten •••·
De eerste opdracht die wij aan het kabinet meegavan wae
dat in daze kabinetspariade de overheidfinanciën zouden
soaten ~orden gesaneerd.
De tweede opdracht dia 'Wij meegavan 'l.•as dat dit kabinet
zich zou ~oetan inzatten voor het handhaven en van het
uitbouwen van onze rechtstraat.
Derde opdracht dia wij me~geven w~s dat dit kabinet
d• vrade,ds veiligheid zou moaten nastrev~n in bondganootachappelijk varbsnd.
En da vierde opdracht dia wij meegaven ~as dat dit kabinet
da bureaucratie en de regalgeving zou moaten aan~akken.
En ntatuu:dtjk het kabinet zit nu pas tJ jaar en het is te
vroeg om GP dit moment aan athCbalanM ~p te ~aken,~sar ik
denk dat h•t wal_mogelijk is o~ na
jaar beleid van het
kabinet Lubbar~,van Aardenne aan tussenbalan3 op te maken

1t

en ik galout ook dat onze kiezsrs er recht op h~bben om
te wetan of onze beslissing om met dit kabinet in zee
ta gaan,cf dat een juiste beslissing is geweest.
Is het zo dat da uitspraak die de kiezers op a september 82
hebben gedaan, een uitspraak die hae•"t geleit! tot een Tweede
kamer fracti~ ~et een omveng die ~• nog nooit eerder hebben
gehed,die heeft geleid tot een sterkt• ,ds eanwa~ighe!d van
liberale bswindsliaden in het kabinet die we nag nooit
in on2e oeachiadania hebban gehad,ia het zo dat die uitapraak
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op dit m01went :HJk doorwerkt in nat balaid van dit kabinet.
Maakt de VVD het vertrouwen van die bijna 2 miljoen kiezers
op dit moment waar?
Hebben dia miljoen jonge kiezers,jonger dan 35 jaar,op a
september,2 jaar geledan terecht op ons gestemd?
En bij het beantwoorden van die vraag spelan uiteraard
een antal factoren een rol,maar voor ons als liberalen
apaalt daarbij uiteraard ook een rol,wat de geloofwaardigheid is van de VVD,verdergaand wat de geloofwaardigheid is van hst politieke bedrijf,een politiak bedrijf
dat schada,ernstiga schade had opgelopen door da afwezigheid van beleid tijdene het kabinet van Agt-den Uyl-Terlouw
en laten we earlijk zijn,iedereen heeft wel eens in zijn
af haar hart gedacht, toen dit kabinet aan de start ging,
zou het werkelijk mogelijk zijn om dit regeeraccoord
uit te voeren,zou het warkalijk mogelijk zijn de overheid
in haar hok terug te dringen,zouden we er werkelijk in slagen
in deze kabineteperiade de fundaaenten van onze welveertstaat
te herzien.
En ik vind dat de WD,ik vind dat liberalen na H· Jaar
beleid op een opgeheven hoofd de kiezere recht in de ogen
kunnen kijkan,dat het beleid dat nu wordt gevoerd meer dan
ooit een VVD beleid ia,da realiteit is dat in de eersta
1+ jaar beataan dat dit kabinet regeert en meer dan ooit
door welk na-oorlogs kabinet dan ook ingrepen zijn gedaan,
op tel van maatschappelijke terreinen.
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Ingrepen,waarvan onze voorzitter Jan Kamminga vanavond
heeft gezegd dat geen enkele groeparing,geen enkele
burger in da samenleving gaspaard is gabl~ven,ingrepen
waarbij uiteraard pijn wordt geladen,waarbij ~ensen boo5
zijn,waarbij mensen verontwaardigd zijn om d9 maatragalen
die worden getroffen.Het beleid ook uiteraard dat niet
alti~ door iedereen,ook niet door iedereen in onze eig~n
achterban wordt begrepan,of omdat man het niet bagrijpen
wil,of omdat de regeringsfracties of kabinet er niet in
slagen duidelijk te maken waarom sommits maatregelan
onvermijdelijk zijn.
Ik dank daarbij,dat U zich waleens argert,dat U zich wel
eena ergart als voor de zoveelste avond weer opnieuw op
het televisiescherm nia~we maatregelan wordan aangekondigd,
het ia net~urlijk ook zo dat het er eigenlijk op lijkt
alaaf ar iedere bazuinieings~aatregal in ons land mat alkaar
wel 4x beleven.Een keer op het mo~ent dat ze uitlekken,
een kaar op het moment dat het kabinet za officieel preaenteert,aen keer op het moment dat ze officieel in de
Kamer worden vardadigd,an een keer op het moment dat U ze
in Uw portamonnaia voelt dat za dus eindelijk wordan gseffectueerd.[n ik geloof daarom •••• applaus •••• ik geloof
daarom dat hat goed is als we ons realiseren iedere keer
opnieuw als het kabinet met plannen naar de Kamer komt
dat het ene gaat om die 4 opdrachten die we hst kabinet
in 1982 hebben meegageven,opdrachten waarmee wij als liberalen probaren een nieuwe samenleving dichterbij ta
brengen,ean asmanlaving waarin de burger meer ruimte krijgt
waarin de burger meer ruimte krijgt om maar zelf te bepelan,waarin de burger maar ruimte krijgt om zalf verantwoordelijkheden te neman,ik geloof dat net daarom ook een
misvatting is,•en· misvatting dia heel dikwijls in socialistische kringen heartt,dat daze overhaid,dat het überhaupt
een overheid in staat is om het menselijk gelák,het geluk
voor haar burgare te organiseran,hat is sen misvatting om
te dabken dat solidariteit zomaar ontstaat,of zoals Piet Vos
ideoloog ven de industriebond FNV het recent uitdrukte
solidariteit moet niet worden geromantiseard,solidaritait
maat doelbewust wordan georganisaard,solideriteit moet tot
stand komen op basis van een politieke wil en op basis van
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kwalijk kunt nam3n,hst zijn misvattingen di3 jaar in
j3ar uit in de samenlaving zijn gepompt en vanuit deze
benadering.vanuit die 4 centrale opdrachten die de VVD
aan het kabinet heeft maegegevan,zou ik graag een paar
onderwerpen willen aanstippen dia de afgelopen tijd de aandacht hebben gakragen of dis de ko•ende tijd extra aandacht
zull . . gaan krijgen.
Een enkale op~erking in dat kader over het onderwijsbeleid,
ik kan •e nog herinnaren,dat in de tijd dat Heya van Somaren
voorzitster was van de VVD,dat zij in tal van radevoeringen
voor daze pertij de kwaliteit van het onderwijsbeleid
heeft banadrukt,sn het is den ook zo,dat welke discussie
er ook plaatsvindt over het onderwijsbelaid,wij als liberala~
altijd de kwaliteit van het onderwijs vooropzetten,waarom?
Omdat wij de fundamentsla overtuiging zijn toegedaan,dat
het niveau van de samenleving,de ontplooiingskansen voor
de kinderen, de ontplooiingskansen van de jongeren, de toakomst ven onze semsnleving gadiand is,met de hoogst mogelijke kwaliteit van het onderwija,en ar wordt dan tegen
ons als liberalen wal eens gezegd dat wij zo dogmatisch
aankijken tegen het onderwija,dat wij eigenlijk vanuit conservatieve opvattingen iedere keer ovar dat onderwijs peaten.
Ik moet U zeggen dat dat soort verwijten op mij geen enkele indruk maakt,onze idasin over het onderwijs komen tot
stand uit onze zorg wat er in dat onderwijs aan de gang is
en natuurlijk onderwijsvernieuwing kan zinvol zijn,maar
ondarwijsveu:niauwing it5 in liberale visie allaan maar zinval
als dia initiatieven vaartkomen uit het onderwijs zslf.
En als die initiatieven goed doordacht zijn,als erom gaat
hst aanbod van het onderwijs goed af te stemmen op de vraag
~ia hst bedrijfsleven aan ons opwerpt.
Als ha* erom gaat dat die vernieuwingen in het onderwijs
~•t name worden gedragun door de mensen uit dat onderwijsveld
zelf.Varnieuwingsn •• applaus ••• Varniauwingen,mijnhesr de
~nza
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voorzitter moetsn dus niet gedomineerd worden door plannenmakere in Den Haag of door politieke wenselijkhedan,als er
verandaringen mosten komen in hst Nederlands onderwijsbestel
dan ia dia onderwijsw~reld mans genoeg om aan ta geven w•ar
op dit moment da schoen wringt,hat Naderlands onderwijs
zit niet ta wachten op allerlei axparimantan,ik moet U
zaggen dat het de laatsta jaren eigenlijk tavsel op lijkt
dat ar in ons land vaal te vaal wordt gediscuasiird over
de structuren van het onderwijs dan over da werkelijke
inhoud en ik zag daarom ook •• applaus •• ik zeg daarom ook
vanavond tegen het kabinet dat het ona betreft,wij een
kabinetebaleid verwachten waarin de rust bestaat voor de
kinder.- die we aan het onderwijs toevertrouwen,waarin
een rust ko•t voor de Manaan die dat onderwijs gaven,
waarin rust komt voor da oudars dia het basta onderwijs
voor hun kindaren willen hebben,dat was an is onze boodachap,ook aan ons eigen kabinat ••• applaus ••••
Mijnhaar de voorzittar,de vice-pramiar heeft aan ankale
opMerking ga•aakt over het mediabeleid vanuit zijn varantwoardalijkhaid en ik voeg daar vanuit mijn verantwoordelijkheid als fractievoorzitter het volgende aan toa,de afgelopen waken hebban wa waar aan aantal nieuwe hoofdstukkan
toagevoegd aan het boek van da Nederlandse mediapolitiek
en het ia gaan geheim dat zowel CDA als PvdA,ala VVD op
dit terrain verschillande dankbaalden hebben,niat voor niets
hebban ar maandelangs diecuaaiea plaatsgevonden in hst
kabinet• en niet voor niets heeft het heel wat zweet gekost
voor dat kabinet fractievoorzitters en spacialisten tot
het co•pro•ia van de ••dianota zijn gekomen zoals het nu
voor ons ligt.lk zo~ vanavond nag eens willen banadr~kken
waaroM dit comprOMis voor de VVD fractie zo van baleng was,
waaroM wij eigenlijk za hebben gehecht aan dia afspraken
dia we •et kabinet en CDA hebban gamaakt,voor ons damae en
haren stond, staat centraal de keuze vrijheid van de burger
ons fundamantaal geloof dat allaan de burger een kauza
kan maken over dat wat hij wil zien of dat waarnaar hij
wil luisteran,voor ons stond centraal dat we sindalijk
sans aan situatie willen hebban waarin da overheid nieuwe
ontwikkelingen een k~na geaft,w•arin hst badrijfslaven
ook aan nieuws kans krijgt om gebruik te maken van dia
technologische ontwikkalin~an dia we in ons land hebben.
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ilat h3t bedrijf3leven niet allean g~bruik kan maken van
di~ ~nt~ikk~ling~n maar waarin er ook waar kansen bestaan
voor nisuwa wsrkgslaganhaid,~aarin er b.v. ock sprake
z~u kunne~ zijn van de gezonde cancurrantij tussan de
verschillend• systemen dia we in ons land wat da VVD batreft zoudan krijg~n,waardoor ~r concurrentie zcu kunnen
ontstaan tussen de omroepwereld en tussen dat bedrijfslavan
met als doal dat de kwaliteit van dat wat aan de kijker
wordt geboden uiteindelijk ook maximaal zou zijn en tenslotta staan wij voor aen beleid waarin wij niet als
Nederland weer voor de zoveelsta keer achterop lopen
als het gaat cm vergelijking met dat wat in onze neeuurlanden gebaurt,ik zal vanavond niet uitgebreid ingaan
op onze bezwaren tegen een derde net en op onze bezweren
tegen het toelaten van omroepen op abonnee t.v. went daar
heeft U de afgelopen waken genoeg over kunnen lezen.
Wat ik wel nog wil zeggen voorzitter is dat ik het toch
betreur dat het CDA het compromis van het kabinet uiteindalijk heeft verworpan,ik wil U ook zeggen dat de VVD
steeds achter dat compromis,achter dat voorstel van het
kabinet staat,dat de VVD nog steeds bereid is zich te
houden aan de afspraken dia we op dit belangrijke punt
hebben gemaakt en ik vertrouw er dan ook op dat het kabinet
na de stemming volgende week dinsdag in de Tweede Kamer
zal vasthouden aan het compromis zoals dat in de medianota
vaetligt •• applaus ••
Niet voorzitter,omdat de VVD graag heer gelijk wil krijgen
wel omdat ona land dreigt een beslissende achterstend
op te lopen,wel omdat de VVD vindt dat de burger eindelijk
in ons land op dit punt serieus moet worden genomen.
Dames en heran,ik _kom daarmee tot aan ankale opmerking
op het terrein van da rechtstaat en ik zou daarbij nog
eens in herinnering willen roepan welk plaidooi we
eigenlijk zo'n 6 jaar geleden van da zijde van de Partij
van de Arbeid op ona afgevuurd kregen,dat was een pleidooi
waarin werd gezegd dat de vrijheidstraffeb in ons land
zouden moeten wordan varlaagd,hat was een pleidooi wat erop
neerkwam dat een aantal gevangenisplaatsen in ona land
zouden moeten worden teruggebracht,het was ook aan plaidooi
waarin verdere uitbreiding van de po~itie, het beleid zaale hst kabinet van Agt-Wiegel dat destijds vaarde werd

afgewezen.En de kritiek die de VVD nad op dit 3oort
atandpunten werd door die p~rtijan weggeschavan als r3cht3e
ratariak,werd afgedaan als ~en
sn ordebenedring van
veilighaid,onza waarschuwingen wa:den destijd3 in de wind
geslegen en w~t zei da VVD toen eigenlijk,wat zei de VVD
6 jaar geladen en wat zeggen wij nu nog steeds els we
praten ovar de interne veilighaid,als we praten over da
veiligheid ven de burger op straat, wij bewaardan toen
en we beweren nog steeds dat de burger zich mindar veilig
vaalt op de straat,wij constatearden toen en wij conatat3ren nog steeds dat de criminaliteit in ona land toeneemt
an wiJ vindan en wa vonden nog ataade dat de slachtoffers
van de •iadrijven ta weinig aandacht kragen in ona land.
En daarom hebban we ook in ons programma van 82 aandacht
gevraagd voor da versterking van da rechtstaat en daarom
hebban wa ar ook voor zorg gedragen dat de varsterking van
de rechtstaat in hat rageeraccoord werd opganomen en daarom
ook steunen wij deze liberale ministar van justitie als
hij aan hat kabinet extra geld vraagt voor niauwa cellen,
daarom houdan wij ook het kabinet aan da afspraak dat er
gedurende daze kabinetspariade niet bezuinigd zal worden
op de politie,daarom ook juichen wij het toa dat juist
daze minister van justitie sindelijk een~ wat hae~t gsdaan
aan da internationale aanpak van da drugshandal,an daarom
steunen wa daze miniater •• applaua ••• an daarom ataunan wij
daze ministar van binnenlandse zaken als hij de bevoegdhaden van de ombudsman uitbreidt naar da lagera overheden
en daarom mijnh~ar da voorzitter zou ik ook vanavond aan
onze bewindeliadan ale kabinet ale boodschap van de fractie
mee willen gaven dat wa natuurlijk ervan overtuigd zijn
dat man op tal van punten op dit moment bazig ia die rechtatast uit ta bouwan,maar ik zou ook aan het kabinet willen
vragen om op aan aantal punten haast te makan •• haast te
maken met b.v. een wettelijke regeling van het patiëntanrecht,haast te maken mat aan doeltreffende en afgaslank•ta
vorm van de privacy wet en haast te maken met aan antidiacriminatie wet waarin de discriminatie afdoende en op
een verantwoorde manier wordt garageld.Applaus.
Mijnhaar de voorzittar,da media hebban da afgelopen wekan
bol gastaan van da discussie over he~ vrede-en veiligheidbaleid en na wet Gijs van Aardenne daarover heeft gezegd
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Suus ZoutB"dijk daar ~srg~n op dezs vergadering
~ver zal zeq~~n,wil ik rlaar ven~vond nf~t uitpu~ts~~ ~pin
~aa~,i~ ~oet wel Z3g:3n j3t ik m~ gcluk~ig prijs,jat ar
in de VVD z~ 9snstsm~ig wor~t ge~3cht ~v~r d~ vr!ngstukken
v~n vrede sn v~iligh~id •• ~rplsus •• ~n "atuurlijk eek binnan de VVD b~stas• grote zorg over de wa~~nw~tloop,bestaat
grote zorg over de grenz~lozs v~rspilling van zo'n
800 miljard par jaar sen wepentuig,maar met elksar zijn wij
hst in grote lijnen sens over hoe je die bewap~ningsspiraal
uiteindelijk doeltreffend kunt doarbreken,zoals van Aardanna
al zsi wij kiezen deerbij voor een aanpak in bondgenootschappalijk verband,dat bondgenootschap en ik wil het
vanevond mat nedruk ook tegen de jongeren hier in de zeel
zeggen ie ons niet ~pgadron9en,hat is onze eigen vrije
keus geweest het is onze eigen vrije keus geweest in 49 toen
wij mat alkaar hebben besloten om onze defensie in bondganootschappelijk varband te regelen en daarom zeg ik
ook Gijs van Aardenne ook na je kunt veel compromiseen sluiten meer over onze soliàiritait binnen de NAVO velt mat
ons niet te marchenderen.Applaus.
Voorzitter,nog een tweetal opmerkingen op dit terrein,
eerste opmerking heeft betrekking op de sitspreken zoals
da gerefornaerde synode die 1t week heeft gsdaan tegen de
kruiereketten en ik zou voorop willen stellen dat natuurlijk
ook die synode hst reeht heeft om dergelijks uitspraken
te cloanN,maer ik vind wel dat karken buitangawoon terughouclend moaten zijn ale het gaat om het doen van ui~spraken
over concrete politieke ondarwerpan.Applaua •• Binnan de
kortata karen leidt dat damaa sn heren tot aan heilloze
polarisatie an dat kan nooit de bedoeling zijn van welke
kerk dan ook,hat stoppan van de subsidie aan hst Icto
en het voortzs•tan van de subsidie aan het IKV door de
gareformaarde synode is in dat opzicht een treffend voorbaald •• applaus ••• sn natuurlijk we watan dat het allemaal
gaat om varschrikkelijke waper.a,daar zijn we het met elkaar
sn•l ovar aens,maar zo'n uitspraak van de gareformeerde
synode brengt de politieke diseusaie nist dichterbij,in
onze wereld komt man er niet alleen door te praten over
ethisch handalan,in onze wereld komt men er niet alleen
door ethisch te danken,it1 anza wereld zullen ethisch denken
an na
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moaten combineren met het bedrijvan van pra~tiache politiek.
En ik zou dan ook namens U een dringend beroep willen doen
op de Nederlandse karkan om zich da komende maandan terughoudend op te atellan als het gaat om de vraag of er in
ons land al dan niet kruisvluchtwapens moetan plaatsen •••
applaue •••• aen tweede punt waar ik graag aan opmerking over
zou willen maken is aan punt waarvan ik moet zaggen dat
ik ar aprakaloea van was toen ik het las en dat ik eigenlijk nog steeds mat stomheid gaslagen ban,ala ik erover
nadenk en ik doel dan op het bericht dat de ondarwijsvakar,eniaatie de AIOP van plan is in de tweede helft van mei
actiee te ontketenen op achalen om de publieke opinie
verder te aabilieeren tegen de plaatsing van kruieraketten
applaua •••• da. . e en haren,ik kan niet anders concluderen
dan dat leerlingen worden misbruikt voor acties die niets
met o~arwije te maken hebban meer wal allee met politieke
vieiea van vakbondabaetuurdera ••• applaue •••• lang applaus ••
De proble. . tiek van vrede en veiligheid ia vaal meer omvattend dan aan eimpal Ja af neen tegen plaatsing en je
vraagt je eigenlijk af hoe een baatuur ven za•n vekorganiaatie het in haa~ hoofd haaft gehaald om kinda~an op da
beaiaaehool voo% haar idaologiaGha karretje ta spannen,
aan dargelijk miab%uik van de jeugd en ik kan het niet
genoeg etellan neemt de VVD niat ••• applaua •••
aan dertelijk miabruik van da Jeugd zal door de VVD a8n
de kaak wordan gestald het vraagt dames en haren om
aan scherpe veroo~daling van daze acties door ouders en
het bevoegd gezag en de VVD zal dat volgende waak dan ook
in de Tweede Kamer een de orde stellen ••• applaus •••
Jonge kindaren mogen naait en te nimmer verlaagd worden
tot actiewapens van bepaalde groeperingen van volwassenen,
de VVD zal zieh daar tot haar laatsta snik tegen blijva~
verzattan ••• applaus •••
Voorzitter,ean enkele opmerking over de politieke verhoudingen en het sociaal economisch beleid.
Ik Moet U zeggen dat ik teleurgesteld ban in de oppositie.
Ik zeg dat niet zomaar vrijblijvend,maar ik heb daar ook
redenen voar,van aan oppositie maq varwacht wordan dat
zij niet alleen maar met kritiek komt.,maar dat zij ook
zelf plannen maakt,dia reëel zijn.Dat zij ook op een
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land balangrijxa ~chuld h~bban 3~n de probl~m~n zoals di3 op dit
moment zian,ik dank vnorzitter dat di~ er goed aan zou
doan o~ ook te erkennen dat dit kabinetsbeleid h~ar
eerste vrucht~n b~gint ~f t~ weroen,mijnheer den Uyl zou
er ook g~ed a~ndaan t~ er~ennan dat ons land alleen maar
zou kunnen profit8ren van een sc~nomische opleving als
we cla structurele onevenwichtigheden in onze economie
e~npakken en die onavanwiehtighadan die zijn overbekend
an ik wil z~ vanavond niet harhalen,maar het is wel duidelijk, de heer v.Aardenne heeft daar hst een en ander
over gazegd,dat het kabinet de efg~lopen 1t jaar ean
groot aantal van die oneven~ichtighaden heeft aange~akt
en ook voor de komende maanden staan er belangrijke
plannen op stepel en wij zien op dit mlrnent niet in
waarom wa niet aan di~ plannen die het kabinet aan de Kamer
zal gaan voorleggen zouden moeten vasthouden,ik voorspel
U dat het verzat groot zal zijn,ik geef U op e~n briefje
dat de neigingen op die plannen af ta dingen onweerstaanbaar zal zijn,maar juist nu zullen wij en dat zijn de
fracties,dat zijn ds bswindslieden maar dat is in feite
de hele partij da rugg~n moaten rechten,we moetmn openstaan
voor endera oplossir.gen meer da doelBtellingen van het
beleid die zullen recht overeind moaten blijven,we hebben
onze kiezers beloofd,dames en haren,dat we zouden aaneren
daar zijn we mee bazig en daar moeten we mee doorgaan,
in de campagne van 82 kozen ~ij voor samenwerking met
het CDA,we hebben dat met overtuiging gedaan,omdat volger.s
ons allean deze coalitie in staat was het gew~nste en het
vareiste beleid te voeren,maar ook al wordt er op sommigs
punten verschillend gedacht,nog steeds is ar voor deze
coalitie en voor dit beleid geen alt~rnatief,ik zou daarom
vanavond tegen mijn collega•s van het CDA het volgende
willen ZBggan,de komende maanden moet sr door het kabinet
aan aantal belangrijke beslissingen w~rdan genoman,er
moeten door het kabinet een aantal belangrijke hebbols
wordan genomen an dia hobbels kunnen wo allaan maar namen
onk d3

in
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als CJA en VVD zich aansgszind opst•llan achter het eigen
kabinet, VVO en CDA zul!en hand in hand de pr~blemen
te lijf moot3n,de VVD waa daar toe bereid,is daar toe
b3r~id ~n zal daar ook de k0mand' tijd t~~bereiJ ~lijvsn ••••
applau.J ••

Ik ronri ~f, in d~ aarsta 15 mdanJan van hdar b~~taan,
heeft hat kabinet Lubbers-v.Aarjenna,asn aanzet gagevsn
voor ewn andere kaars van de overheid een andere inrichting
van de samenleving,als wij dames en haren aan dia koers
vasthouden,als wij kiezen vaar een terughnudands staat
asn sam~nleving waarin werk ia vo~r iadereen dia wil
warllen,als wiJ kiezen voor aan tJ!ll'llenlavi119 waarin goede
eociala v~orzieningsn bestaan voor da manson dia ar recht
op h•bbsn,ala wij kiezen voor een samenlaving waarin aan
axtrs inspanning waar opnieuw wordt beloond,als wij k!azen
veor een samenleving waarin onze kinderen het onderwijs
krijgen dat past biJ hun aard en bij hun aanleg,als wij
tenslotte kiezen voor een sa~anleving waarin we onze
veiligheid ratelan in bondgenootschappalijk varband
dan Den ik srvan overtuigd dat dit kabinet met daze VVD
in de jaren 80 de beslissende impuls zal hebben gageven
voor een nieuw Nedarland.De VVD zal daaraan dcan wat applaus ••
(niet opgenoMen)......

(stem voorzitter)•

~Ik deel U da uitsla~ made over het amendament 41 van de

afdeling Nearden,de schriftelijke stamming,uitgebracht
zijn 999 atamman,waervan BO ongeldig,533 voor,386 tegen,
zodat het amendemant Naardan is aangenomen.
Zijn we bij ~at agandapunt •• bij het amandamant 42 van de
afdeling Utrecht •••
Ie er iemand van de afdaling Utrecht dia aan toalichting
wil gevan7?
,_1ij nhear Kok.
Gelach •••
Dank U wal mijnhaar de voorzitter,op dit vroege morgenuur
zullen we mat enige vaart door deze moties en amendementen
haenmoaten •• U zult gemarkt hebben dat wij niet el te veel
moeite hebban gehad mat het voorstel van de commissie,
wa hebban dan ook maar een motie ingediand~dus daarom •• daar
kunt U uit afleiden dat wiJ dit toch een zeer redelijk an
afgawogen vooratel vinaan.maar mijnheer de voorzitter ar
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zittan sen paar puntjes in,dia ons niet zo erg goad bevallan,van 1 punt he•ft U nat de uitslag meegedeeld,we zijn
blij dat dat erdoor gekomen ia,ma~r er zitten nog andere
puntan in n.l. het voorstal om da programmaraad te laten
begeleiden door warkgroapen par hoofdstuk.
Mijnheer de voorzitter,ik zie het al voor mij,het laatste
verkiezingsprogramma had iets van 15 ' 16 hoofdstukken ••
dus we krijgen straks een programmaraad mat 15 of 16
werkgroepen, waar in iedere werkgroep 19 ~an zit,mijnheer
de voorzitter U maat sen complets jaerbeurs-congrasgebouw
gaan afhuren ••
Sawaan doorgaan •••
&oed voerzitter •••
Voorzitter,wij denken dat dat een heilloos voorstel is,
wij zouden U wi~an vooratellen om die werkgroepen maar
gewoon te laten varvallan,het simpel te houdan bij da
programmaraad daaraan toe te voegen de voorzitters van de
partijcommissies en da bizondere groepen dan dank ik dat
wiJ aan idaaal gazalachap hebban om op aan goede wijze
mijnhaar Ronteltap •• op aan goede wijze het verkiezingsprogram-. ta bahandalan •• dat waa het aarsta punt,hat tweede
punt,voorzittar,wat toch niet erg goed ia,ala nou warkalijk
de basia van daze partij aan het woord willen komen,
willen laten komen op die algemene vargaderingen,dan denk
ik dat wa het kappan van amandamanten moaten beperken tot
onda~cantralea an kamer~entralaa en dat wij hat daarbij
moeten latan,dat dat voldoende zeef ia om de zaak ta
beperken dat het varder da verantwoordelijkheid ia van
iedere afdeling,iadera ondercentrale,iedere kamercentrale
om te zorgen dat een algemene vargadering werkbaar blijft,
vandaar onze 3 voorstallan,aiganlijk 4 voorst•llen en
als U wilt mag U ze gesplitst in stemming brengen.
Dank u.
MiJnhaar Meijeraam.
Voorzitter om hat ta bespoedigen zal ik U willen vooratallen
om een paar amandamenten dia wat verderop etaan in hst
boekje gelijk te bahandelen,dat ia n.l. nummer 54 van de
commissie binnenlandse zaken en het ia aan amendemant van
Naardan ten aanzien van de werkgrospan een half amendemant ,de tweede helft heeft U overganoman •• dua daar hoeven
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we straks niet maar over te praten.
Die alinea over da werkgroep in hat voorstal van da com~issie vindan wij ook bizondar onduidalijk,maar bovendien
zien wij niat dat ja als dia werkgroepen moaten adviseren
aan wat U da progral'Miaraad noamttdat ja dia dan tsgalij~artijd
zou kunnen houdan en nog mindar dat ar een persensla unie
zau kunnan zijn tueaan laden van de progra~maraad en van
de warkgroepan.Ona aa . .nde~aant liepen dus parallel mat
aan daal van dat van Utr•ht ,werkgroepen achrappen maar
wij harinneran ons dat ar wal sans zovaal amanda~antan
tegelijk zijn geweest dat aan programmaraad of zoals dia
dan taan heette de bizondara bijeanko•at van het hoofdbHtuur dat niet op aan zitting zou kunnen afwerkan,wij
zoudan ona in kunnen danken dat je de mogelijkheid opanlaat en dat ataat niet in hst a~endamant dat ia een 1uggss•
tie dia ik U nu doa,zou kunnen openlaten om een prog.ram•eraad in aaotiea ta hebban,of ale U het zo neeMan wilt
drie derdan dalan van p.rogrammaradan,maar dia dus niet
ondargaachikt zijn als werkgroep aan aan andar collage
•••• dia nsvsngaachikt zijn,da vartegenwoordigars van da
ka•arcantralaa en of van de partijcoamisaiaa dia in die
werkgroep wordan ~anoe•d zijn diegenen die over dat daal
van ha~ programMa de meeste kennis hebban en dan ~ou Ja
due de werkgroepen ma~ de paraanale unies en de rapportaring meeten achrappen maar J• zou kunnen dankan als
daartoe aanleiding is aan een progra-.araad in aectiaa
of wat dan ook dat is mijn ene aanvulling op hat vooratel
van Utncht,een andere aanvulling mag ik doen de voorzitter
van de c ...iaaie binnenlandse zaken dat ia tot mijn en zijn
spijt nog niet aanwezig ,maar wa hebban het ar gisteren
avan over gahad,a•endamant 54 dat liep wat parallel mat
utracht,Utrecht stalt voor dat de voorzitters van de
partijcommissies mat adviserende stam daal uitmaken van
da programmaraad dat zoudan er zijn •• 6 •• af 27 plus nag
2 voorzit~ars van bizondara groapan,dan zou je 29 advisau~
toavosgen aan aan callege van 1S,da cammiaaia binnenlandse
zaken heeft amandament 54 voorgestald om 6 voorzitters van
koepelcommiesias toa ta vaagan aan de programmaraad plua
2 voor&itiere ven bizondare groepen dat zijn er samen 8,
maar dan niet mat adviearenda etam,maar mat atamhabbenda
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stam, g•·4•Vf.ii1 het fait dat a·.Jmraiga anuandementen via
ondercentrales en k~mercentralas bij de programmaraad
koman,g~g~ven hst fait d~t andar9 ~~endemanta~ daar buiten8~
lop3n,via partijcommissigs naar koapalcommis~i3o gaan,
lijkt hat volkomen terecht dat ook dia portijc~mmissie
indiract en die bizondare Jroepen mat 3an stamhebbande
~ertegenwoordiger in de pr8gramnaraad zitten en tenslotte
zou ik nog over de programmeraad nog dit willen aeggen
heeft de cortraiesia zich voldoende voor ogen gehad, de commissie is overigene vandaag ook nog wat afwezig,haaft de corn•iasie mat inbegrip van de secretaresse die nog nooit genoe•d ie dat ze ie verdwanen,maar die ar gisteren toch niet
zat, . .vrouw de Leeuw,haeft de commissie zich vold*anda
voer ogen gehad det dia programmareed een vertegenwoordiger
per kamercentrale heeft ongeacht de grootte van de kamercentrale terwijl endare raden in onze organisatie met een
zakare evenredige vertegenwoordiging zitten.

Dank U wel.
De heer v.d.Boaee.
Ja,gieteren is ook een aantal malen ter apraks geweest,
of hat niet beter ia om die werkgroepen te laten varvallen
of te vervangen of daar op andere wijze in te voorzien.
Hat crueiale moment in het geheel blijkt toch die programmaraad te wezen.wij vinden het aan essentiäl punt toch om
te trachten o• dia tomeloze stroom aan amendemanten dia
eraan komt.om die in ieder gevel in ta damman,als wa nu
zoals het voorstal van Utrecht ondermeer ia allaan maar
het terzijde aehuivan zou men overlaten aan de ondercentrale
en de ke~arcentrala dan vrezen we toch dat we mat aan werkvoorraad zitten die gewoon niet ta behappen valt an dat
ia het uitgangspunt geweest van de commissie om daar in
iedor geval paal en park aan te stellen en vandaar dat
wij hebban gaplait voor dio programmaraad.
De heer Meijaraam die geeft aan dat het tegelijkertijd
laten warkan van de programmaraad en de werkgroepen
op zich niet hanteerbaar zal wazen.
Wij geloven dat nu juist wal en waarom,omdet wij vindan
dat er op- da divaree niveaux slaovaal zal zijn geschift,
dat de toestroom naar de programmaraad oenmerkelijk mindar
zal wezen en dan sla je dia werkgroe~en indeelt naa~ daal-
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g•biaden,dat js dan in ieder geval het uiteindelijke
~erk
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is het zo Jat dia progr9mmaraad dat is al

a~n

2ardig aant3l ala ja bakijkt dat 3r uit iadare k3~srcmntralo
een vart~qan~oordiger komt on ~a~r don n~g e~n aantal 3dvis8ura ~antaevoegt,~aar in hat vsrladan hadrlan de ccmmi•eias jgk hun eigsn inbreng en dan kwam o~k iemand
uit de ka•arcen~als erbij om ta kijken naar het totals '
pêke'\,dua ik denk niet dat het aantal erg is toegenomen
~•t batrskking tot datgene wat er in het varleden io gebeurd.
Ik geloof zeker dat wij de kritiek zoals wa dia hier
kriJten 11et ~•trekking tot dia progr..-araad en dia werkgroatMn one zaku wel ter harte 11oaten ne•an.En ik zag U
toe dat wiJ daar in ieder geval nog eens nauwgazat naar
zullen kijken op walka wijze dat dat gastructureord zou
kunnen worden.
Zoals ik gietaren heb aangagavan we moeten toch nog aan
kee~ bij U terug mat het uiteindelijke
va~warkte voorstal
in allerlei ragala~antaartikalan en ik hoop da~ in ieder
geval de àiacuasia binnen de commiasia de nodige oplossinten eenbrengt voor da probla•atiak mat betrekking to~
da pragremma~ead en de werkgroepen.
Dank U wal mijnhee~ de voorzitter.
Mijnhaar de(Haaa-Winkalman)Hazewinkalman.
Het gaat allamaal vanzalfl,roa~ U maar ••••
Denk U wal.
Ja,voorzittar,over deze kweatia,wij moaten dank ik haal
erg oppasaan dat we ons als partij laten drukken in aan
kwrslijf van regalingen,da partij ia daar niet zo erg
gelukkig mee,wa hebsen dat ook al gezien midda~ het varwarpen ven het rapporti cumulatie van functies, als dis
programmaraad in deze zin zo wordt aangenomen dan krijg
ja als afdalingen en kamercentralas haal weinig invloed
nog maar op wat uiteindelijk op dia algemene vargadering
tar sprake komt,jo kan dan voor situaties komen te staan
dat een afdeling of aan kamercentrale zeer wezenlijke
amandamenten ter sprake wil brengen op aan algemene
vergadering an dat da meerderheid van aan programmaraad
zegt nou dat is ook al min of meer verwoord in aan ende~
amandament en ja hebt hst nakijken ernaar, voorzit~er

B.6 •
• 147 ..

aiqan verantwoordelijkheid is iets wat hoog in ons
vaandel staat,latdn we dat dan toch niet uit ons o0g varliazon ,op k.c.nivaau,afdslingsniveau sn ~p ondercentralaniveau mosten we wns dia baparkingen oplaggsn,~s kunnon
dat ook en op dia maniar zal ar toch aan werkzaam geheel
kunnen blijvso ontataan,hat ligt dan aiganlijk in het varlan!d• van het ~et grote meerderheid aanganomen amendemant
41,dat z•gt ja mo•t de zakan niet om gaan draaian,het
aafttal aMendementen daar moet de vargadaring,da vergadarrui~ta,de vargadarmogalijkhedan op gaint worden en uit
di•n hoofde zou het aannamen van amandamant 42 van Utrecht
valetrekt in het varlengde liggen van het aanganomen
amendaMent 4t.da afdaling Dan Haag zal mat vaal ovartui•
ging voor het amandamant Utrecht atamman.
Mijnheer Rontaltap.
Mijnhaar de voe•zitter,ik wil aansluiten bij wat het laatsta
gezegd ia n.l. het aannaaan van amandamant 41 waardoor de
aotelijkhaid voo• het zomaar facultatief bepalen van het
aantal a~tanEfamantan dat.bahandeld gaat worden, nu dat yardwanen ia,is het grootets gewicht uit da programmaraad
waggahaald,due voor de raat moet die p~ogrammarasd nu
dia toch niet maar dia taak krijgt om amendamenten eruit
te gooien omdat ar aan bepaald aantal moet overblijvan
moet ook mat zo min mogelijk ragaltjas tot ~tand komen,
zo aoapal mogelijk wordan aamangastald •• zo snel mogelijk
dus en ook dan in aan dag •• allaan nog dat gadaolta van
amanda•anten varwarkan,wat aangavan van dit is redactioneel
en dat kan worden samengevoegd ••
De hae~ Hazawinkal gaaft aan dat wa n6at moaten overgaan
tot een kurslijf •• wat???pardon •• mijnhaar de Hazawinkalman ••
dia geeft aan da~ we niat meeten overgaan tot aan kurslijf
aan regelingen.
Op zich heeft hiJ daar natuurlijk galijk in •• maa= van de
andere kant ia het zo,wa zitten mat eon tomeloze stroom
aan amendamantan,hat is vale malen over da tafel gagaan.
Het ia gewoon een keuze an of U daze stroom aan amandamanten wilt laten behandelen door aan programmaraad dan
wal in aan algemans vargadering,dat is eigenlijk da uiteindelijke keuze dia er ligt,dan zaggen wij ale commissie
dat kan ja batar in de programmaraad daan en preberen omdat
in ieder geval uit die elgamena vergodsring ta houdan 1 want
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als man stalt da tijd aan dag voor san programmaraad
dat is te wainig,dan garanderen wij U als commissie dat
J dagen in een algemene vargadering onvald3anda zullen
zijn om dis aantallen ~mandementen ta verwerken.
Da haar Rontaltap,daar heb ik verdar niets aan toe ta voegen, w~nt dat is duidelijk,dacht ik.
Dan kun"an wa overgaan tot atemming?Mijnhaar Meijeraam •••
Ik ban haal varwonderd,voorzitter,ovar wat da heer
v.d.Boaaa nu aai,dat ja eoaaiga dingen beter zou kunnen
bahendelan in da progr••••raad dan in de algemene vargaduing, in welke context dan ook heeft da pragra11111araad
voorbereidend werk mat walka bevoegdheid laat ik daar,
maar dat daar da behandeling beter zou zijn dan in de alg. .aAe vargadaring,hat zal rustiger zijn mat mindar
wandalgangen in aan gazelschap van pakweg een kleine JO man,
maar de afdalingen zalf zijn daar niet bij, het zijn wat
vrijgaataldan di~ dan behandelen en dat dat principi&l
beter zou zijn dan de alga•ana vargadering dat wou ik niet
onwaarat~roill••• laten voor we gaan stemmen over Utrecht,
dia ik gaarne zou willen aanbevelen mat de wijziging,maar
die ia door de haar Kok overganomen dat amandamant 54
wordt ingabracht in desbatraffanda onderdeel van Utrecht.

Maar miJnhaar "•iJaraam het ia natuurlijk niet de bedoeling
om de algemans vargadering buiten spel ta zetten •••
Het laak er wel op ••
Ean helaboel zake~ dia wordan nu eenmaal voorbereid in
allerlei co•miesiea,in ha' D.B. in het H.B. en uiteindelijk
heeft da alga~ana vergadering he' leetata woord,maar dat
betakant niet mat aan paar honderd man allerlei regelingen
zou moaten maken.
Ik wil dat toch ook niet helamaal onwaarsprokan laten,
als we dat systeem wat da commissie voorstalt nu vergelijken
mat de huidige ayataem,dan hebban wa al de zeven van de
ondarcantrala,dan hebban wa al da zeven van ds kamercentrale
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en ik denk dat dat voldoende garantie is nm ta zorgen dat
we cp a3n alqgmens vergadering Met esn hsnteerbare hosvaalheid amendemant~n zittsn,dat hoeft niet nog eans de progra~araad

to claen.

wilde ik nog toevoaqen dat de gedachta van de cammiesis
is g~waast, we hebban b.v. bij cle diacussia ovar het liberaal
manifest ap aan gegeven mom•nt algemene vargaderingen
•oe~n hebban xowal in Nijmagsn,ale in Rotterûam,ala in
Ens•hada en dan zag ja dat op de vargadering dia nu in En~hade plastevindt voor de darde kaar over allerlei amandaaenten,%ag ju ûat daar •a middag• om 2 uur da opkomst nog
kleinar was dan b.v. nu hier in da zaal,maar Ja kunt ja
natuurlijk ook afvragen of dat dan op aan gagevan moment
hat hocgat democratische niveau van basluitvorming nig is.
Ik dank dat ar aan grana is aan het aantal dagen dat ja
aan algeaane vargadering kunt vergaderen, U kunt niet
oyarzian bij wat voor resoluties of program•a•s,hoevaal
a•andementan ar gaan ko~an,ik denk dat het dan haal goed
is,dat er aan progra••eraad kan zijn,dia ar toch voor zor9t
ondanks dat ar vaal amandaaanten zijn,dat oa discussie inderdaad in aan algemene vergadering van niet ta grote omyang
zich kan toaspitsen op politieke hoogtepunten en dat moet
da programmaraad doan,ja moet halsmaal niet om walgevalliga
amendamanten naar de prullabak verwijzan,het gaat erom
dat die programmaraad aan politieke •iscuesie op hoofdpunten kan voorbaraiden en dat niet de algemene vargadering
zich moet buigen over een zodanige stroom dat men niet aan
aan politieke discussie over hoofdpunten maar toekomt.
T~ch

Gaat Uw gang •• wilt U even ook Uw naam noemen?
Mijn naam is Doorn,afdeling iaist,wordt hst voerstel van
Utracht,wordt dat voorstal in delen in stemming gebracht??
Het zijn 4 onderdalen •• als dat zo is dan trekt Zeist 44 in.
Het lijkt mij hat basta om het in dalen te splitsen,want
2b is overgenomen en 3 dat is bij de motie of het amandamant 41 dus al geaccordeerd.
Acccord,als U 1 en 2 in aparte stemming brengt,dan trekt
Zeist de nummer 44 in.
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Want dan steunen we dit voorstel.
Ok,prima,kunnen ~ij nu tot stemming overgaan?
Dacht ik za ••• dan breng ik nu in stemming van amendement
42, 1,moet ik even de kleuren ••• wat zij. de kleuren??
Grijs voor •• grijs tegen ••
Geel voor •• geel tegen ••
oranje voor •• oranje tegen ••
A•nganomen.
Dan van 42 nummer 2 •• tweeda gedaelta •• 2a •• sorry ••
grija voor •• grija tagen •• gaal voor •• gael tegan •• oranja ••
voor •• oranJa tegen ••
la ook aangeno•en.
43 ie taruggatrokken,ik stal trouwens voor dat we naar het
volgende amendeMant gaan ,graag de heer v.d.Top ven het
CDA willen varwelkoman •• gieteren waa ar niemand ven het
CDA aanwazig,prattig dat U hier vendaag bent •• gean we naar
amendement 44 ven Zeist.
Wil iemar.d daarover het woord voeren?
Oh •• dat is teruggetrokkan •• oh sorry,ja,ik moet ar even inrol1an,excuus •• 45 •• wil iemand over dat amendemant het woord
voeren?
Mijnheer Maijeraam.
Voorzitter,da term programmaraad dia kwam ons overtrokken
voor al in het voorstel van de commiasia,niet zozeer wat
de bevoegdheid betreft als wal wat betreft de samenstelling
in vargelijking mat verkiezingsraad of kandidaatstallingaraad of partijraad en nu de bevoegdheid van de programmaraad toch ook nag wat is verminderd door da voorgaande
stemming dacht ik dat ar das ta maar raden ia om het aan
amendementencommissie te noemen als U wilt an daar zou
Zwolle zich ook gaarne in kunnen vindan ~aar Zwolle kan
zich ook haal goed vindan in amendementencommissie als
U wilt desnoods amendementenraad maar aan programmaraad wekt
toch haal andere verwachtingen dan de bevoegdheid van de
voorberaidsnda bevoegdheid van zo'n klein gazelschap
met aan zeer onevenredige samenstelling zou zijn.

Dank

u.
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Ik denk dat de heer Meijeraam g~lijk heeft,als we nu
kljkan naar de uitgeholde programmsraad dan zou ja daar
best een commissie van kunnen maken, wat dat betreft denk
ik niet dst er bezwaren bastaan om het vanaf dit moment
amendementencammissie te ~oemen tot het moment dat het hela
partijtj~ ter ziele gaat.
Gelach •••
Oncierling gepraat •••

Dat heeft verder ook geen zin om daer uitgebreid ove~
door te gaen •• amendement •• neen •• motie 46 van de afdeling
Zwolla,wordt entreden door het hoofdbestuur ••
~ordt

vanwege het voorgaande nu ingetrckken •••

Prima,dank U,47,amendement uit Den Haag.

Ja, voorzitter •••
En 48 die eh •• kunnen als ingetrokken worden beschouwd
doo~ de aanname von het amendement
Utrecht is aan de
ledenvergadering van Den Haag volkomen tegemoetgekomen.
Prima,dank u••
49,afdeling Hangelo •• d~ motia,wil iemand daarover het woord
voeren?
Mavrouw,de voorzittar,mevrouw Stoop,wij hebben geen behoefte aan toalichting,we hebben met erkentelijkheid gazien dat het hoofdbaatuur het heeft overganomen,mocht
het nodig zijn,wi~ ik toch wal toalichting gaven.
Prime •• wordt ovargenoman,dsnk U wel.SO,emandemant uit
de afdeling Naarden •• de heer Meijeraam.
Tweada deel is door U overgenomen,het eerste deel wordt
nu ingatrokken omdat het dus al is vervuld als het ware.
Fijn,dank U wel •• S1,van de afdaling Oegstgeest.
I~mand die daar het woord over wil voeren?
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Hoofdbestuur onraadt dat •• dan kunnen we dat schrappen.
Amendemant 52,van da afdeling Naardan.
~il iemand daarover het woord voeren?
Het is overgenomen???
Pri~a en 53 ook van Naarden?
Hoofdbestuur ontraadt dat ••
Het heeft geen kans maar, maar het haeft ook geen noodzaek,dua dat is ook terwelwillende overweging bij de
uitwerking verdar,maar •••
Ok,dua hoeft niet.
Even kijken •• was al over •••
54 •• oh •• dat laatste was al gebeurd.
Je •• dat hab ik dua bagrepen dat met het aannemen van Utrecht
54 daarbij inzat.
Ja.

Nou dat is prima.
~nderling gepraat ••
Dames en haran,wij zijn nu terug bij het agendapunt 9,
de definitieve vaatstalling van da kandidatenlijst voor
het Europese ParleMent.
In de aarsta plaats moaten wij het technisch advies vaststallen,wil ia.and van U daarover het woord voeren?
Niaaand?Dan ia dat vaatgaatald •• dan gaan wij stam.an over
de kandidatenlijst.
Er ia aan pikant datail,an dat is dat da haar Wijnand
op 17,zich qm persoonlijke redenen heeft teruggetrokken.
De eerstvolgende op de lijst,op de Moddermanlijst ia de
heer Willamsen uit Voorsehotan,hij ia bereid op plaats 20
te koman,waardoor de heer Letteri,Kleindar* en Wijers
allamaal 1 plaats dichterbij het Parlement komen.
Ik stel U voor om •• of we gaan per plaats stemmen,indien
iemand van U stemming wil dan vraag ik U een luide schreeuw
te geven.
Over plaste 1 hebben we reeds gieteren besloten,wa zijn nu

B.6 •
• 153.
bij plaats 2,de haar Lauwars.
3-mevrouw Grosnandaal.
4-da haar de Vries.
5-de ha~r ~ijsenbaek.
6-d~

hear Mulder.
,.

•1or~m3n.

heer Jellema.
9-de heer Kreuner.
10-mevrouw Stij la.
11-::le hasr Klei11molenkamp.
12-de hEJc:: Alberti.
13-da heer Anemaat.
14-de heer Roskam-Abbing.
15-da heer da Boer.
16-de heer Hemmss.
17-de heer Letteri.
19-do heer Kleindert.
19-de haar Wij ers.
20-de heer Willama en.
21".da heer Janse11.
22-de heer Brands.
23-de haar F'.ransan.
24-da heer Kok.
25-mavrouw Sangers.
26-mevrcJu·..v v.d.Broak.
27-mavrouw de Bl,court.
28-da ha'r Muntinga.
29-de heer v.d.Werf.
JO-de hsar Lodawijke.
31-mavrouw T3rmear.
32-de hel!r Jacobss.
33-ds heer Daka.
34-da heer Steenmeijer.
35-mevrouw Siartsema.
36-da heer Evenhuys.
37-de heer de Monchi.
36-da heer Lutijn.
39-de heer Kamminga.
40-da haar Nijpals.
En daatmea is de lijst vastgesteld.
Applaus.
!n zijn we bij het agendapunt 12 ,het beleid
9-d~

v~n

het hoofd-
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bestuur,het jongarenbeleid hebben wij reeds gieteren
behandeld,wij hebban in de agenda gesuggereerd nog ta
sprek~n over organisatia vrouwen in d3 VVJ Gn nog aen
Ea~t~l andere za~en,maar vanzelfsprekend kunnen alle onderwerpen hat bsleid van het hoofdbestuur betreffende
do~r U aan ca orde WGrdan gesteld.
Wie van U nag ik het woord geven?
Mevrouw Bakker.
da crganisatis
Voorzitter,ik heb niets ov~ vrouwen in de VVD te spreken,
alleen zou ik ds heer die gisteren de organi~atie
voor mannen wilde hebben toch het advies willen gsven
om eens aan beetje historisch inzicht ta verwerven en
dat ia dan eer. goed gameend advies mijnerzijds,hoewel ik
ook niet zo voor feminiama ben,wel voor amancipatie,maar
voorzitter ik wou U eens vragen hos liberaal is liberaal?
Dat is aan haal moeilijke vraag,mevrouw ••• galach ••
Ja, ban ik mat U eans,voorzitter,ik hoop dat U er eens
mi~schien aan antwoord op vindt •• ik wil U n.l. zeggen
dat ik was afgevaardigde vaar de kiesraad voor da Europese
verkiezingen dit Jaar en ik vond dat uiterst teleurstellend,omdat in feite de lijst al klaar wae •• de onderonsjas
van de diverse afdelingen en kamercentrales hadden de lijst
als het ware al gefixaard,zodat er in feite re&le discussie
overbleef,bij de plaatsen 6 t/m a en dan nog een korte
discuesie,da langste discussis is over baide laatste pla•taan gahouden,voorzitter en dat ie natuurlijk hael belangrijk
wie het co•mit• van aanbeveling voart,maar het lijkt mij
toch bapaald niet in belang van de democratie,als er een
kiesraad i~ die bijacn moet komen ook een kÓstbare geschiedenis en dia in feite de zaak zo voorgakookt krijq~, d~t
er eigenlijk van discussie en overleg geen opreke is.
Ik vind de democratie daar niet mee gediend en ik zou het
hoofdbeatuur willen vragen wat het denkt daar aan te willen
doen en of •• laat ik op da eersta plaats zeggen af er wat
aan denkt te doen,wet ar aan denkt te doen •• an dan zou ik
U toch nog aens da suggestie mee willen geven, die ik
al in een sternverklaring heb neergelegd,n.l. namene toen de
afdaling Arnsterdam,ik spreek op hst ognnblik ~ titre persenel
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de kwestie te veel vindan de laden van de diverse vartegenwaardigende lichamen hun functie een baan,je hebt aan
accumulatie van functies ,mansen die in de gameanteraad
zitten,mansen dia in de Staten zittan,die tegelijkertijd
kamerlid zijn,ik vraag ma af, af za zich realisaren dat ze
op de allereerste plaats vertegenwoordiger zijn en dat
het geen baan ia en dan zou ja aan• willen vargen aan het
haofdbaatuur,aan divaree kamercenjralaa,zou het gaan aanbeveling vardienen oa,hat is dan een oud stokpaard van me
U mag het als oud ook afdoan,dan hoor ik het wal graag,
twee termijnen voor elke vartagenwoordiger,eantje om ja
in te werken,twaeda om ja te bewijzen en dan zou niet
door het hoofdbaatuur te vragan,zou ja nog aan termijn
willen doan,neen,dan zou dat betreffende kamerlid,atatanlid,gamaantaraadslid,of wat dan aok,aigenlijk mat de gakwalificeerde meerderheid op grond van zijj verdianaten
in Kamer of Staten of wat dan ook,zelfs in deelraden,
moaten harkozen wordan,ik geloof dat U dan het begrip,
vartagenwoordiging,batar handhaaft,dank U.
Dank U wel,ik dank dat ik U op Uw wankan kan bedienen,
want over aan uurtje dan apraken wij over de commissie,
kandidaatstelling en die is ingesteld om de problemen
zoals U eengeeft wat te ondervangen en dan zullen we zien
waar we uitkoaen.
laMend andere nag ven U over het beleid hoofdbestuur???
Mevrouw gaat Uw gang.
Mijnhaar de voorzitter,aag ik avantjes de aandacht voor
aotie 56 van de afdaling Hengelo wet betreft het jangerenbeleid,Uw advies was aanhauden,wij zijn het daarmee eens.
Dank U wel, gaat Uw gang.
Doorn,afdeling Zeis~,voorzitter.
Voorzitter ik wil het even hebban over vorming,echoling.
De afdelig Zeist miet bij de Haya van Sameren Stichting
aan cursus op gab6ed van gemeag~e raadewark,wij vinden dat
op dit moment de gameanteraden diverse plakkan nogal
gegroeid zijn in Naderland an dat ar binnen da VVD missen
wij node eigenlijk aan cursus waar het baatuur op in kan
apalan,waar ook een stukje subsidie eventueel op gagavan wordt,
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ik zou dat gaarne aan het hoofdbestuur willen aanbevalen,
om daar eens de gedachten op te richten.
Dank U wel,mavrouw van Raalte.
Hat ia zo dat wij in tijdan van gameanteraedvarkiazingen
hst wal altijd opgevoerd hebben in da programma,hael duidalijk is ar den een behoefte aan, als U stalt en we hebben
de berichten al vaker gehoord da laatsta tijd dat ar
buiten dia tijd duidelijk aan behoefte aan baataet,zullan
wa daar aandacht en veel aandacht aanbeatedan.Prima.
Tijdan van da varkiezingen is het duidelijk te laat,we
moaten nu kader kwaken voor da komende gameenteraadverkiezingen ••
Ja •• neen •• ik bagrijp U haal goad •• ja ••
Dank U wal, mijnhaar Bakker.
Voorzittar,ik begrijp dat alla onderdelen van het hoofdbastuur avan aan da orde zijn •• eh •• ik heb Uw bijlage 2
gazien,met betrekking tot vrijheid an damocratia,waarbij
aan onverdacht alemant •naene waar boven tafel kwam drijven
hetgeen latent aanwazig was en ik laas daaruit dat de laden
van het baatuur van dia stichting benoemd wordan door
hat hoofdbaatuur,ia ar op dit moment bakend wia ar nu in
dat atichtin;abaetuur zittee?
Het woord ia aan de haar Eenhoor.
Het etichtingabastuur op dit moment mijnheer Bakkar bestaat
uit de panningaaaatar van de partij,de algemeen secratari3
en ondergetekende.

Wat aan schitterend gezelschap.
Wie vardar nog hat woord?
Mijnhaar Maijeream.
Voorzitter,ik hàb gieteren al bij het jaarvarslag al aan
punt ter apraks gebrecht,waarvan wa allabei het er over eens
waran,om het bij punt 12 ta noaman,dat ia da huie aan huis
krant over de vrede en veiligheid.
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Ik heb het dacht ik,ongevaer omschreven als een beetje
klaurloos stuk,ik hab ~et eni; geno8gen in Vrijheid en
Democratie van deze waek,een verhaal van de heer Korthels
over burgalijke ongehoorzaamheid g~lezen, dat komt bij
het beleid fractie natuurlijk aan de orde,met een aardige
strekking,rnaar toch een baetje weinig geprononceerd en dis
huis aan huis krant is op velen in onze kring overgekomen
als toch een beetje •• beetje niet al te overduidelijk,misschien waa dat de bedoeling, maar dan zou ik willen zeggen
dat kan nooit goed zijn •• het was al esn moeilijk stuk cm
te weten aan welke zijde je moest beginnen in letterlijke
zin had het nauwelijks een kop of sen staart, maar je kon
de twwe bladzijden ook wel in omgakeerde volgorde lezen
maar ergene was dat wat wonderlijk en gezien wat ik gisterenavond gehoord heb,met name van de heer Nijpels an
gezien wat ik U geciteerd heb over de uitapraak van de
heer Korthals-Altas in zijn laatste rade als voorzitter
waar maar 2 jaar tussen liggen,had ik varwacht dat je in
dia tussenliggende pariode dan aan standpunt van de VVD
naar buiten had mogen en moaten brengen dat daar wat beter
op aansloot dan de wat kleurloze stallingname in da huis
aan huis krant en ik denk dat velen in de partij dat ma
eens zijn althans met dia gedachten vlei ik mij.
Dank U wal,het woord is aan onze grota verspraidar,da
heer Varwaayen.
Voorzitter,da haar Meijaraam doelt op een huis aan huis
folder,dia de VVD heeft verspreid in een hele bizondara
week,het was aan tijdstip waarop de discussie rond de
kernwapen tot aan groot hoogtepunt werd opgazweept op
een manier die niet altijd even evenwichtig wae •• an we
hebban gemeend dat wij er dan niet toe zouden bijdragen
om die discussie evenwichtiger ts krijgen •ls wij daar
een bizondere zwart-wit stuk zouden brangen,wearin de
VVD wel eens even heet duidelijk zou zeggen,hoa het zou
zijn •• we hebben heel duidelijk gepoogd om onze aanwezigheid
gestalte te geven bij vele menaen,vele maneen die met het
vraagstuk wpretelen, we hebben ook aan willen geven de
nuances die er zitten en het begrip wat er moet zijn voor
de moeilijkhe*d van de problematiek en dan ia het heel
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moeilijk discussiären,om daarna te kijken of de woordkeus
en ds uitvoering zodanig is gewasst,dat het daaraan heeft
voldaan,want ik dank dat hat ni~t in de eersta plaats een
etuk is geweest wat geschreven is voor de VVD achterban,
maar in de ~ersta plaats bedoeld is geweest om aan 14 miljoen ~ed$rlanders duidelijk te maken dat dit onderwerp een
onderwerp ia dat leeft binnen de VVD,waarin wij een mening
hebben met respect voor andermans msningen,maar juist
bezwaren maakte tegen het feit dat aan ons werd duidelijk
gamaakt,dat ons standpunt zou zijn, het hebban van gaan
standpunt of terwijl een ongenuanceerd standpunt.
Dank U wal,niemand meer van U over het beleid van het
hoofdbestuur??
Voordat ik dan dit agendapunt afaluit,dank ik dat dit
het juiste soMent is om te memoreren en dank uit te
brenten aan het al;e•een secretariaat dat onze partij
in het afgelopen jaar weer zo voortraffeliJk heeft begeleid.
De staf en de medawerkera ••• applaus ••• dank U wel ••
U weet dat de VVD naar ladental en naar activiteit ongeveer op hstzalfde niveau zit als de Partij van de Arbeid
en het CDA,allaen het aantal medewerkars is minder dan
de helft en dat kan niet •• dat is niet mogelijk anders
dan via een extra persoonlijke inzet •• an daar moeten we
als pertij uitermate denkbaar voor zijn,er is in het
afgelopen jaar het probleem geweest van de zeer langdurige
ziekte van Hugo Ditmar,dat is opgavangen door de staf en
met name ook d'ar Hane van de Broek,die nu Hugo deze dagen
toevallig de griep heeft,ook weer zich uitermate inzat
om het allemaal zo goed m6gelijk te laten reilen en zeilen
en zijn inzet verdient een extra applaus van o~s.
Applaus.
Dank U wal.
Dan zijn wa biJ het agendapunt 13,dat is de rondvraag.
Wat zou je nog bij de rondvraag te vragen hebben??
Ja •• gaat Uw gang.
Scheffar,afdelin~

0

::

Hengelo,voorzittar.
Na Uw welwillende woorden over het secretariaat waar ik
me bizonder graag bij aansluit,mede dat ik da ledanadmi-
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ni~tratis

in onza af~3ling doe an Jus ~~ woerden z~er
~oed amschrijvan,hsb ik toch ~An wnord v~~ kr!ti3~
wat ik hiar tc•h in hat ~iJd~n wil ~rzng3n,in da 03baur3n
van da volk9gazondheid is bogin van h3t j3ar een motia
uitgawerkt door da Tweeda Kam~r lsdan Kamp 9n Jee,aarnen
mat da haar lansing van h~t CDA,die vooral in bepaalde
madischa kringen,ik jank in da tandartsen nogal wat
beroering hsaft gewekt en het heeft dan ook van allerlei
tandartsen boze brievan •• en varzoeken om •• gaschrept
ta wordan als lid en dat soort zaken •• gehegald in Den Haag.
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Wat heeft dit voor de afdaling te betekenen?
De afdelingen krijgen zo begin maart de wijzigingen
van hun ledenlijst door en dan zit er een enveloppe bij
waar dit soort brieven bij inzittan.Normaal is dat een
hele goede procedure,daar kunnen we heel goed mee werken,
alleen in een dergelijk geval komt dat wat laat,want als
begin januari deze brieven bij Dan Haag binnenkomen en we
kunnen pas in maart bij de afdaling daarop reagaren,den zijn
we a. bij onze laden ale mosterd na de maaltijd,maar tevens
komen we op de ladenvergadering dia daar tussen zit vragen
aan de orde en dan staat het bastuur mat da mond vol tanden.
Wij woudan ar toch wal voor plaitan,dat zo ieta gevonden
kan worden,dat ale •aasaal of bedankt wordt door groepen
uit de aa•enleving dat de afdelingsbesturen daar toch wat
meer inhoudelijk over wordan gainformeard,opdat zij dus
snel kunnen inspringen.Overigens wil ik U wel zeggen dat
wij achteraf de volle •adewarking van de fractie hebben,
a• elsnog daze zeken recht te trekken.
Dank U wel, het woord is aan da haar Eenhoor.
Galach in de zaal.
Verrassend •••••
Jamaar,ik laas in het jaarboek dat Eenhoor verantwoordelijk
ia voor het algemaan sacratariaat •• ja •••
Galach ••• ja,aoms reken ja daarop ••• maar ik had niet gerakend dat deze vraag zo bij de rondvraag aan de orde
·ZOU komen •••
Ik dank,voorzittar,ala ik daar haal algemaan wat van mag
zaggan,dat het voor ons aan moeilijk problaam is,om dat
soort dingen op aan goede manier door te gavan,maar dat de
VVD expres daar mogelijk aan aanleiding daar voor kan zijn,
om dat soort dingen op te pakkan,ik weet niet of het op
die manier bedoeld is van Uw kant,of dat U dat op aan andere wijze had willen aankaarten.
Op de aarsta plaats vind ik dat dit toch misschien wat
traag ia en de haar Hatz ia dat niet met U aans.Want dia
heb ik dat gevraagd •••
Dan zal ik mat de haar Hetz hier nog even nader over praten •••
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als U het goed vindt •• gelach ••
Misschien heel even een aanvulling,aangszisn zojuist ook
mijn naam werd genoemd ••• in overleg met hst sscratariaat
is nu gedaan,dat de brievan van de mansen dia badanken
aan de batrokken ~ractielid mee wordt gegeven de reden
en wij hebban,althans ik heb ook op me genomen om mat name
dia tendartsen uitvoerig ta informeren over de achtergrond
van die motie wat ar inmiddels ook toe geleid heeft dat aan
aantal juist door die achtergrondinformatie waar zich
aangemald als lid.
Ja, zodra blijkt op het algemeen secretariaat dat er
veel reacties binnenkomen van leden of kiezers naar aanleiding van een bepaalde aangelegenheid, dan wordt in overleg met de ~rectie een strategie ontwikkeld op welke wijze
die groep het besta benaderd kan worden,ana keer zijn dat
ambtenaren,endera keer tandartaen,iedera waak ia ar
bijna een dergelijke groep en U hebt gelijk dat het belangrijk is om ook da afdalingen waaraan eventueel leden het
lidmaatschap gericht opzeggen,dia daar in aan vroeger stadium van op de hoogte wordan gastald,zullan nog wel zien
op welke wijze dat te realiseren valt,maar als het aan
echt politieke raden is,is het wallicht toch beter om
het via da Kamerfractie de mansen mat klachten te benaderen,
omdat het voor da a~dalings adminietrataur van da ladenadMinistratie netuurlijk moeilijk is,om inhoudelijk mat
da tandarts van gedachten ta wissalen,dus vandaar dat
dat ale het aan politieke oorzaak is,misechian via da ~rac
tia beter kan.
Voorzittar,niemand kan het mee eens zijn en met U dan ik,
uiteraard is dat aan normale procadura,maar wij spelen die
klachten of door naar de gemaentaraad~ractie,daar zijn de
meeaten uiteraard ter zake en anders naar de Tweede Kamer,
allaan mijn punt is dat ik het zo laat hoor.
En met ik bedoel ik de afdeling.
Bedankt voor Uw auggastie,we zullen zien
we daar aan tag!Wt kunnen komen.

op welke wijze
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WiJ•hebban daar

vertrou~en

in, voorzitter.

Iamand anders nog het agendapunt rondvraag?
Mevrouw Bakker.
Ik wilde graag even inhaken op Uw advies om de zaak
dan door te spelen naar de frsctie,ik mag U wel zeggen
dat mijn ervaring is,dat dat advies volkomen in de lucht
hangt want dat de fractie met name de commissie van
justitie niet reageert,dank U.
Ik denk dat dat een aangelegenheid ia die U dan eens met
het beatuur van de fractie moet doorspraken,want •• eh •••
maar misschien ia dat iets voor het fractiebeleid dadelijk.
Gaat Uw gang.
Baatatra,efdaling Apeldoorn.
Ik heb 2 opmarkingen,elleraarst een over het jaarversleg
daar steen veralsgen van divaras commissies in en dia
zijn niet alla•aal even boaiand,ar zijn betrekkelijk
vaal bij waarin staat dat ar 10x vergaderd is, en dat de
contacten en de sfeer zo uitstekend waren,dat soort opmerkingan,wij dankan dat dit soort varslagen naar •• ja •• ook
voor 1994 en 1985 dus ook aan galden,maar dat wij daar weinig
mee opschiatan •• wij wilden dus het hoofdbastuur vragen of
de diverse commissies mogelijk richtlijnen zouden kunnen
krijgen opdat zij zorgen tot iets ralavantara varalagen
te komen,wa wildan U ook in overweging gaven om in contact
te tradan mat de afdelingen om eene te kijken of de werk.
zeemheden van de diverse commissies misschien op een
directera,het hoeft dus niet via het jaarverslag te zijn,
op een directere wijze ten goeds kunnen komen aan het werk
in de afdelingen en in andere ragionen van da VVD.
Dan ga ik metaan maar over naar hst tweede punt,da afdaling
Apeldoorr• die heeft gekaken naar wat ar zoal ia varachenen
bij de Teldarstichting,wa hebban gekaken naar het jaarverslag van de dafanaiecommissia van de VVD en wa hebben gekaken naar da rechter kolom ~an pagina 15 van V+D van 20
decambar 1983,waar aan opmerking stond over aan Europees
lager,en we zijn van mening dat de informatie over defensie te gering is an vaak ook opparvlakkig,wa wildan daarom
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hat hoofdoestuur verzoeken in het komende jaar ta streven
naar een oublikatie ~ver de ~ef3nsie sn d3arin zou dan
aandacht moeten wordan gagaven aan analysa en c~nclusia
over de nucleair~ bewapening analyse an conelusia ovsr
conventionale bewapening,analysa en conclusie over
een eventuele Europese krijgsmacht,dot was het.
Dank U wal.
Het woord is aan de haar Hilarides.
Voorzittar,da opmerkingen dia hier gemaakt zijn mat
batrekking tot de commissies die beschouw ik als aen nuttige suggestia,da problematiek van wat w*J vardar mat de
co•miseias moeten gaan doen an op welke wijze ze gaan rapporteren.komt netuurlijk voor aan daal maar tot uitdrukking in het jaarveralag,maar U weet de voorzitter heeft
daar in zijn openingswoord ook aan aantal opmerkingen
over gemaakt bij het punt beleid hoofdbaatuur,dat wij
bezig zijn mat aan evaluatie over de commissie activiteiten
en wij hopen binnenkort deze aspecten maa te nemen in aan
notitie en te bespraken binnen het hoofdbae~uur,da tweede
opmerking wou ik graag meenemen ter overdenking het kan zijn
dua dat da betrokkan defensiecommissie bereid ie daar de
nodige aandacht aan te schenken.Dank U wel.
Dank U wel •• iemand van U nog??Ja •• gaat Uw gang.
van Vaen,Rijswijk.
Voorzitter,ik wou graag aan opmerking van huishoudelijke
aard makan,U zult het met mij eens zijn als ik zag als op
congresaan als daze ook de onderlinge contacten tussen de
afgavaardigdan in de wat ik dan maar no~men zal de wandalgangen wal erg belangrijk zijn,nu is mij al een paar keer
opgevallan,dat voor vale de andere afgavaardigdan die
hier rondlopen onbekend zijn,als je 10~ van de mansen kent
die hier rondlopen dan is dat al veol,ik zou U in ,overweging
willen gaven om een initiatief in de richting van de
Kamercentralas te namen om te komen tot een soort badge
waarop de naam van de Kamercentrale en da afdaling voorkomen die de afgavaardigdan dan kunnen dragen,dat naar
mijn mening zou kunnen bijdragen aan een beter contact
tussen de afgavaardigden die hier bij da congrassen rondlopen.Dank U wel. Applaus.
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Ik vind het een zeer aardige sufgestie.
We zullen in het kader van de interna communicatie, zullen
we dat aan de orde stellen.Dank U wel.
Iemand nog in het kader van de rondvraag?
Niemand?
Dank U wal.
Dan zijn we bij het agendapunt 20.
De bespreking rond hat balaid van Vrijheid sn Democratie.
Navrouw de hoofradactaur •• misachian •• naan •• gaen behoefte.
Dan da haar Eenhoorn.
Ja,voorzittar hat was aariig gaprobaard maar we haddan aan
afspraak an we ha~~an ook ons uitgaaproken over de wijze
waarop Vrijheid an Democratie nu wordt bestuurd an dat
wil zeggen dat de aarsta verantwoordelijkheid nu bij
hat stichtingabestuur ligt en dat het stichtingebastuur
dus haal kort verantwoording aflegt in deze vergadering
en dat gaat dan voornamelijk over de technische bahaarszekan en m•chtan er dan vragen zijn over da redactie dan
zal da heotdredactaur daar graag op ingaen,zo was hat
efgaaproken,ik kan U van mijn kant medadelan,dat het
mat Vrijheid en Democratie voortraffelijk gaat,dat de
reacties en ik hoop dat U dat kan onderachrijven ook
goed zijn,hat enige wat we zoudan kunnen zaggen ia dat
ar in feite ruimte te weinig is de opmerking zonet over
er zal maar aandacht moaten wordan besteed aan commiasiawark,maar aandacht moaten wordan basteed aan defensie,
meer aandacht moaten wordan bastaad ••• noam maar op •• dat
ia het probleem van Vrijheid en Democratie 1Bx24 pagina's
in een jaar ia erg weinig en we kunnen het echt niet verdienen door meer advertenties ta plaataen,zovaal aanbod
ia er wat dat betreft niat,dua daar halen we de winst
niet uit an dua ook niet maar pagina's,ik denk wat dat
betreft dat we moeten doen met da wijze waarop we het
op het ogenblik doen en dat wij als stichtingsbestuur
in iadar geval erg in onza sas zijn mat da wijze waarop
het op het ogenblik gaat.
Wie van U wil het woord voeren naar aanleiding van di~
agendapunt en van datgene wat de haar fenhorh heeft ,.zagdrlg.
Nia•and??Dan mag ik constataren dat U ala zwijgende in de
vergedering toastamt in het beleid ten aanzien van Vrijheid
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an uamocratia en dan applaus •• dank U daar voor zeer.
Wa zijn bij het agendapunt 21,dat is de benoeming van 4
leden van het dagelijks bestuur.
Aangazisn geen endare kandidaten zijn voo:ged=agBn vanuit
de afdelingen,zijn mevrouw van Raalte,mijnheer da Monchi,
de heer Varwaayen en da heer van Bammelen herbenoemd.
Applaus.
Ik feliciteer hsn van hart~ en vartrouw op een zelfde goede
samenwerking als in het afgelopen •• in af~elopen periode.
Het eg~ndapunt 22 is hst afscheid van de hoofdbestuursleden
die in het afgalopen jaar zijn efgetreden,dat zijn de
heren Smeeta voor de rijkakiaskring Arnhem,da heer Mulder
voor de kemareentrele Den Helder en de haar Bomhof voor
da kamercantrele Overijasal,alla vier hebben zij een langera periode dan zo gemiddeld in het hoofdbestuur gezeten
en ik zou hen namene U allen bi:onder willen danken voor
da inbreng in dia parioda,wa hebben erg goeds contacten met
hen gehad en dat hebben we zeer op prijs gesteld.
Er zijn 4 nieuwe hoofdbestuursleden gekoman,dat komt omdat
mevrouw Wind is •• in het hoofdbastuur is gakomsn,nsdat
er enige tijd aan vacature was geweest voor de organisatie
vrouwen in de VVO ,mevrouw Kombrink is da heer Smaeta uit
Arnhem opgevolgd, de haar de rau is da opvolger van de heer
Mulder en mevrouw Rottier is de opvolger van de haar Bomhof en haat ik van harte welkemolk kan vervolgans nog
varmelden dat de haar Hartman als waarnamar bij da vergadering
van het hoofdbestuur aanwezig mag zijn,vanuit ds kamarcentrale in oprichting IJsselmeerpolders.
Dan zijn we bij het agendapunt 22a,dat ia aan korte
toaspraak van de voorzitter van de landelijke studentenvaraniging de haar van Gant.
Het woord ia aan de heer van Gent.
Het is nog vroeg maar ••••
Hallo •• mijnhaer van Gent •••
Wel waarschijnlijk is hst beter om dan maar eerst over
te gaan tot het agendapunt 23,dat zijn de adviezen
van de commissie kandidaatstelling en technisch advies
inzake het ragelement Eerste Kamer en ik zou de leiding
van da vergedering will~n over~mvan aan de hser den Ouden
die zoals U weet rechtstraska aan de algemene vargadering
rapportaart en niet via het hoofdbmstuur.
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Mijnhser den Ouden is aanwazig,ja ••
Onderling gepraat,
Dank U wel,mijnhaar de voor~ittar,wij zijn dan nu gakomen
aan agendapunt 23,de advi~zen omtrent kandidaatstelling
en technisch advies did vanmorgen batrekking hebben op
de Eerste KAmer.
Ik stal U voor om ds discussie te houden zoals we dat
hebben gedaan bij de advia~en over da Tweede Kamar,aen jaAr
galedan,~aarbij ik ook nu weer Uw aan~acht uraag voor
het volg•nde,n.l, dit dat op het moment dat wij de adviezen
of verwerpall of aannamen,dat U ons de machtiging geeft
om deor te gaan ma- het maken van de ragelamenten in dia
zin dat ~ij de adviezen dia wij vanuit de algemans vergedering
vandaag maenamen,dia daar in varwerken an dat wij dan
biJ. het vaatstallen straks van de ragelamanten niet meer
terugkomen op de inhoudelijke dia:uasie dia we vanmorgen
voaran an ons dan allaan maar bepalen, dat hebben we ook
afgasproken bij de Tweede Kamer ons dan alleen maar bepalen tot de tachniak van de regalamanten,~e hebben in
onze elgaaana inleiding nag eens uita~ngezet wat de gang
van zaken vooral betraffanda dia kandidaatsstallingprocedure
Eartta Ke•er is en ik kom dan in het kader van de tijd
mataan aan ons stuk 3a,dat adviezen inzake de Eersta Kamer
an ik stel U voor oude en nieuwe Statenladen,daarop zijn
gaan amendemanten ingebracht,wenat iemand daar nog over
hat woord?Niemand?Niemand bezwaar tegsn punt 1,dan gaan
~• over naar punt 2,dat is de voordr~cht van voorlopige
kandidatan ••• daar ia aan a~endemant van de kamercentrale
Haarlem,nummar 57,en een smendement van de kamercentrale
Drenta nummer S8,ia er iemand van de kamercentrale Haarlam
dia het amendament nog wil toelichtan77Mijnhaer Bakker.

.

Ik hab u~ advies gelezen met betrekking tot ons voorstel
het is one bakend natuurlijk dat vanuit da kiaawet,een
grondwettelijke status is van de etatenleden,dat blijvan
za ook bahoudan,wij vinden op een gagevan moment dat dat
nog niet hoeft te betekenen dat binnen partij verband
aan soort super status ~ordt gekweekt,hat klinkt wat zwaar
voor etatenleden dat zij een eigen recht daartoa hebben,
ik dank dat zij voldoende mogeliJkheden hebben,dan wal
via aan hoofdbaetuur,dan wel via hun eigen afdeling
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cm hun namen t~ ~aemen,dat houclt teg~lijkertijd in dat ~e
vanaf hat begin batrokken kunnen zijn bij de hela verdere
procedure va• de kandid3atstalling totaan de uiteindelijke
k~ndidaatstallingsraad zalf aan toa.Vandaar jus ons voorstsl.
Dank U wel •• ~e heer

Rijnenmakra~l z~l h~t

toelichten.

Toelichten is een grout woord voorzit~er,msar ik wil toch
graag de aandacht vestigen op de positi' dia de Statenladen
op grond van de wet hebben en daar kun ja de grondwet
no~ buiten he9chouwing laten,in die zin.dat het feit dat
da grondwat de varkiezing van de Eert•a Karnarleden aan de
Provinciale Staten toakant nog aanlaidin9 kan geven tot
diacuaeie ovar de vraag wat hun positie bij de kandidaatstalling i9 maar dan blijft het punt dat dia positie
van de Statanladan bij da kandidaatstalling in ieder
geval in de kieswet zeer uitdrukkalijk is vastgalegd,da
kandidaatstelling voor leden van da Eersta Kamer is door
de kieswat voiladig in handen van de laden v~n Provinciale
Staten galagd,dit ie een fait dat deze partij ook in acht
moet namen bij hst maken van een :egelement op de kandidaatetalling,het lijkt ma eenvoudig niet verstandig om
het fait dat de kieswet de kandidaatstalling aan de ladan
van Provinciale Staten toekent bij het maken van dit regalament volledig buiten beschouwing te laten mat als enige
uitzondering dan hun daalname aan de kandidaatstellingsraad,
er is een rechtsgrond om ook bij andere stadia van de pro-·
cadure het feit d~t de Statenleden die kandidaatstalling
wettalijk in handen hebben,ook een zeker aan accent ta
geven door aan Statenlid niet helemaal gelijk te behandelen,
met alle andere laden,daar komt nog bij dat wat da commissis hier voorgesteld heeft n.l. de Statenleden d~
mogelijkheid ta geven zelfstandig buiten hun afdeling om
namen op da graalijst te doen plaatsen,verder geen enkele
invloed haaft op wat ds partij dan vervolgens mat het feit
det dia nemen op de groslijst staet,doat.Dua enige vrees
voor een overwicht aan invloed van do Statenladen op grond
van daze gedachten dat Statenleden zelfstandig nemen op de
graalijst kunnen plaatse•,daarvoor ia ook mijninziens ook
geen enkele reden.
Dank U wel.
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Mijnhaar Bak~er nog?
Voorzitter,korte reactie.
Ik denk dat het sen mate Vdn v~orkaur is,dia Rijnanmakreel
naar voren toebrangt,ik denk d~t de voorkaur onzerzijds
dus een iets andere richting uitgaat,maar d~t het uiteindelijke
resultaat up hwt zelfde is,•andaar dat er ook gaansprake
is van een vreas,maar meer van een voorkeur.
Het ia natuurlijk zo,dat wij vooral hebben gedacht aan
ds Statenleden in eerste inat~ntie er nauwer erbij te
betrekkan en dat ia ook op de hoorzitting die we hebben
gehouden op 3 maart uitvoerig aan de orde gaweest,men wil
in een wat vroege stadium toch ala meneen die het grondwettalijk rewht hebban om de Eerste Kamer te kiezen er
nauwer bij batrokken worden en ik dank door het noemen
van namen,zoala de heer Rijnenmakreel ook al zegt dat
za er wal wat vroeger erbij worden batrokken maar dat geen
enkals invloed meer vardar heeft op wet de partij uiteindslijk
doet.
Wanst U stemming?
De heer Bakker wanst stemming •• dan •• voor het amandament
Haarlsm •• grijs voor •• grijs tsgen •• geal voor •• gaal tegen ••
oranje voor •• oranja tegen ••
Verworpen.
Ik kom dan aan het amendemant van Drenta,S8 n.l. dat heeft
nu geen zin mear •• n.l. ik dank dat het kan worden ingetrokken •• niemand van Drante7
Dan gaan we ate.man over Drents.
Want dan kan het niet wordan ingetrokken ••
Grijs voor •• grija tegen •• geel voor •• geel tegsn •• oranja
voor •• oranje tegen •• Drente verworpen.
Ik kom den aan punt J,inrichting van de groslijat,daarop
zijn gaan amendementen ingediand,wia wanst daarover
het woord??Niemand?Niam~nd bazwaar77Dan gaan wa naar punt 4.
Voorbereiding van de centrale vergadering.
Er is een amendament van Den Haag,wie wenst hst woord te
doen namene da kamercentrale Den Haag?
De heer Hazewinkalman.
Voorzitter,uitgangepunt voor da VVD en dat staat ook
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verwoord in da inlaiding wat batrsft de kandidaatstallingsprocadure,is dat bij de vorige herziening de VVD wenselijk
h~~ft gaoorJ~eld jat cla ~rgonen v~n de partij maar bij
de kandidaatatelling zoudan wo•den betrokkan dan voordien
hdt g~va1 was,dat is aen lijn dank ik waar we cns toch
in grote maerdarhaid in kunnen vinden,èat is een lijn
diB vroeger is ingdzet en ik ~aspeur in de voorstellen
van ds commieaia dat die lijn weer een beetje omgebogen
wordt in de richting van da Statenleden,de Statanieden
zullen zoals het er naar uit gaat zien met nama betreffende ds punten 4 en 5 wat mear invloed kunnen gaan uitoefenen,U moet zich goed voorstellen dat het advies voor
een kamerc•ntralebestuur een heel wezenlijke zaak ia,eab
b~stuur b~reidt dat zorgvuldig voor,is aanspreekbaar jagenm een ledenvergadsring,nu moeten we mat een commissie
gaan pràten bestaande uit 3,4 of 5 Statenleden,dat
hoevan niet eens Statenleden te zijn uit de eigen Kamercentrale dat kunnen wildvre&mds Statenleden zijn,zij het
dat zij uiteraard wal in da provincie moeten wonan,U
~oat zich indenkan wat dat voor aan gebied als Zuid-Holland
batekant,als een 5tat&n-fractis iemand in aan Eerste Kamer
wil hebban en er komt van iedere in iedere kamercentrale
iedere 4,dat zijn er in Zuid-Holland iedare 4 kamercantrales komt er aan un8nieme delegatie van Statenfra~tiaa
dia zegt een bapaalda parsaan wi11an wa erin hebben,dan
ziet het er erg naar uit dat alla advieslijsten tan bahoeve van de centrale vergaderingen in Zuid-Holland dia
persoon erg hoog op de lijst zatten,hat zelfde apaalt
voor Noord-Holland het geval daar zijn 3 kamercsntr~las,
ook daar zal de Statenfractie een erg grote stempel kunnen
drukken op het gsheel,met name als zij op ean persoon gaan
zitten die ze er graag in willsn hebben,dat is voorzitter
een ongewenate situatie dat als je als uitgangspunt heb
dst de leden in ds VVD de invlosd moeten uitoetanmn in
beginsel dat wij niet ons oor te zsar mosten latan hangen
naar de historische gegroeide procedure dat Statenladen
nou eenmaal Eerste Kamerleden kiezen ,dan is het een
ongewenste zaak dat Statenleden zoveel invloed kunnen
uitoefenen op die lijsten en uiteindalijk zijn het natuurlijk wel do leden van de kamercentrales van de kam~~centra
le vergaderingen die ds baslissing uitmaken, maar U weet
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ook net zo goed als ik,hoa belangrijk die advieslijsten
zijn,als daar goed gedocumenteerd het woord gevoerd wordt,
wordan dia lijstmn over het al;~maan wal overgenomen,
voerzitter daze proc~dure ia een omelachtiga procedure,
het lijkt mij erg onaangenaam,het ia inefficiänt,het
lijkt mij a~n onnodiga proc~dure,overlag ia natuurlijk
goed,dat moeten we habb~n,maar niet op daze maniar,daarom
ataat er in hat amand•mant van da kamarcantrale Den Haag
d~t hat ovarlag er moet zijn en ik dank dat dat niet
allaan mat da vo~rzit~ar3 van de Statenfracties moeten
plaatsvindan,~aar dat ar aan wat grotars delegatie uit
de Seta"fractiea en de busturen zal Moaten baateen,op dia
Manier zullen de Statanfr•~tiaa in aan vroegtijdig atsdiuM worden batrokkan bij de hals gang van zaken an kunnen
ds Maailijkhàdan dia in Galdarland misschien enige jaren
galaden hst geval zijn geweest dia nu gelukkig zijn ovarwonnan,zullen niet maar hoeven plaats te habban,went
voorzitter,latsn wij aan ding hier niet vargetan,in Galdarland zijn probla~en gawaeat en laten we nou niut overel spsksn gaan zoeken,laten we omdet er in hat verladen
problemon zijn geweest niet nu ona op laten zadelen
met een loodzware procadura,een hale onsfficiänte commissis
omdat die prablaman or 2ijn gaweest,die zijn ov~rwonnan
voorzittar,da ~artij i• wat dat betruft ook zelfstandig
an onafhankelijk geword~
Applaus.
Ik ban het niet met U eens dat da commissie 1 ~ffici;nt zou
zijn,tan twaede varwijst U naar de problem9tisken van
Geldarland,maar n.l. ik dacht dat dat vandaag niet aan
de orde is,want ar zijn evenzoveel probla~etieken geweest
in Noord Holland sn zelfs in Uw provincie Zuid Holland.
lk mag U d3~r nog avan aan herinnerun,sn het is natuurlijk
haol anel zo dat alhoewel hot op dit mom~nt goed gaat ,het
zelfs zo kan zijn dat bij de eerst volg~nda keer weer
ergens fout kan gaan,omdat het eenmaal een discrepantie
tu5sen ds partij enerzijds en de Statenleden die da wettelijke bevoegdheden hebben ande~zijds,en daarom vindt de
commissie het juist om dus toch ds Statenleden meer te
batrakk9n bij het kanidaren althans het opstellen van
een advies voor kandidaten voor de Eerste Kamer dan dat in
het verleden ia gebeurd.
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De bevoegdheid blijft aan de partij,maar het voorbersidands werk komt mede m~er t~rug bij de ~tatenleden,en ik
denk dat dat op zichzelf een juiste zaak is.
De haar Meijeraam wilde ar nog wat aan toevoegen.
Voorzittar,de heer de Hazawinkelman heeft gesteld dat
overal in Zuid-Holland om dat voorbeeld te namen dezelfde
statenfractie als het ware de dalegatie van het bastuur
van da kamercentrale zo overroelig (7) in alle 4 dia
kamercentralas iemand hoog op da lijst zou kunnen krijgen
dia dia Std8nfractia dalegatie wilde en daardoor zou dan
ook mita goed gedocumenteerd de batrokkan kamercentrale wal
dianovaraankomatig bealuitan,ik heb gaan ervaring in ZuidHolland maar ik weet dat de centralevergadering in Haarlam
nog wal aana zeer naar de maning van dia centrale vergadering terecht afgawaken is van bastuursadviezen als dia
vargadering dat nodig achtte en dat lijkt mij ook een
volkomen juiste zaak,we moeten het niet overdrijven,varder
sprak de heer de Hazewinkelman in zijn betoog over allaan
de voorzitter van de statenfractie die de invloed zou hebban uitdrukkalijk stelt de commissie voor om delegatie
uit de estenfractie die dus ook door die statenfractie in
haar geheel moet worden benoemd en dan is de invloed van een
voorzitter beperkt tot de argumentatie en het gewicht van
zijn argumenten en dat is natuurlijk in het overleg ook als
men samen een lijst moet maken dan moet je toch de invloed
van de besturen van dia kamercentralas niet onderschatten
an als ~•n daar inderdaad fifty fifty zou staan dan komen
de batrokkanen op dezelfde plaats ex aequo an dan kan de
centrale vargadering bealiasan en indien dit goed gadecumantaard is dan_galoof ik ook dat er gaan problaam is,
en ale het slacht geargumenteerd is dan wijst man dergelijke
aanbevelingen wal af an als allerlaatste opmerking toch
dat wat Dan Haag voorstelt aan vaal omslachtiger procedure
is,want dan is het niet dat ar een overlag is voorgeschreven
maar dat men na overleg mat de satanfractie dat betekent
dus dat elke kamercentrale Zuid-Holland om dat voorbeeld
te namen met de hele fractie moet overleggen an na overlag
mat ia anderzijds weer veel te vrijblijvend want ja kunt
overleggen en je daarna er nika vanaantrekken,ik dacht
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dus dat tenminsta J en ten hoogsta 5 van elk college,
dia uit an door dat college wordt gekazen aan hela goede
afweging is om een eenvoudige procedure te hebban dia
goed ken werken in da voorberaiding van sen advies waar
da centrale vergadering alles mee kan doen,wat da centrale
vargadering om haar moverende redenen nuttig acht.
Dank U wal, het woord is aan da haar v.d.Berg.
Ja,aven voor da duidalijkheid,voorzitter,niat als algemaan secretaris maar als lid van deze commissia,hat geeft
mij aana de gelegenheid iets tot U ta zeggen.
Over deze hela zaak dank ik dat het goed ia ona het volgende ta realisaran,in de zestiger jaran,want dat heeft
hier-wal allamaal mee te makan,in ~a zestiger jaren was
het aan onderonsje van enige statenladen mat laden van
het dagelijks bastuur,dat epealt allemaal in daze lijn
epealt het aan belangrijke rol,dit is aan onderdeel daarvan maar zo ging het allemaal toen,toen zijn we in de
zeventig•r jaren,ik heb dat ook allamaal mogen meemaken
en dat gebeurde dus in de hela samenlaving naar mijn maning
wal aana gaan doorslaan naar de andere kant als reactie
op die zestiger jaran,dit ia hiervan een mooi voorbeeld,
nu laven wa in de tachtiger jaren en ik dank door aans
wat gaa terug te namen en eens wat maar te kijken naar
de situatie van toen zolang n.l. dat wattalijk allamaal za
is garegeld als het garegeld is om te zaggen geef dia
settenladen daarin ook wat maar kaneen ik denk dat we
een •ooi evenwicht houdan want de problemen ze zijn hier
achter de tafel ganaa•d,ik weet ar nog wel enige te noemen
en het ligt over het hela land,dat ar niet maar ongelukkan zijn gebeurd,dat komt omdat we fijn liberalen zijn
en het allamaal zo mooi glad strijken en dan niemand dan
dia ongelukjes markt,maar ze weren ar wel, maar alleen,
ze kwamen niet aan de oppervlakte.
Dank U wal,de heer de Hazewinkalman.
Ja,voorzittar,even reagerand op de woorden van de haar
Maijeraam,ik hab niet gezegd dat da voorzitters van de
statenfracties zo'n bizondare positie zoudan moaten bekladen
ik heb juist gezegd dat het niet zich daartoa moet beperken
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maar dat inderdaad een bredere delegatie uit de atatanfractiss het woord zouden mosten kunnen voeren.
Hst gaat erom voorzittar om sen principi5la keuze dia wo
hier mosten makan.De keuze van de cammissie is ingegeven
door vrees om problemen dia er in het verladen zijn gewaast voor de toekomst te vermijden.Mijn mening is dat
dat helemaal niet aan de orde is,dat de leden in deze
partij de zaken moeten bapalen,dat wij niet moaten
capituleren voor de historische positie die de statenladen
hebben in het geheel van de verkiezing van de leden van
de Eersta Kamer,we moeten kijken naar de praktijk,laat
het over aan de kamercantralea,dat overleg moet er zijn,
natuurlijk is daar niemand op tegan,dat moet op aan hele
goede manier gebeuran,maar laten we het niet weer wastleggen
op deze manier,latan wij het overlaten aan da kamercentrales
hoe men dat het liefste wil, op welke maniar men dat inhoud wil geven,het is da verantwoordelijkheid van de kamercentrales,op dia manier zal het bast heel goed gaan,net
zoals het de laatsta keer ook al haal goed gagaan is.
Dank U wel,neen,ik ban het niet mat U aans,ten eersta zijn
wij niet uitgegaan van vraea,maar wij zijn uitgegaan van
de grandwettelijke bevoegdheden die statenladen nu aanmaal
hebben,de heer ~jnanmakrael dis wil er nog iets aan toevoegen.
Nou,ik heb er niet maar zoveel geweldig aan toe te voegen,
voorzittar,dit was n.l. ook het punt waar ik apin wilde
gsan,msar ik wou er toch nog aan ding bijzeggan,ik ben
n.l. lid geweest van de commissie die het •• voriga •• het
thans nog galdands ragelsmant heeft geschreven an ik wil
niet verhelan dat-ik daar nog steeds volledig achtersta,
niettemtn heb ik begrip voor het fait dat de statenladen
aanspraak maken op erkenning van hun wettelijke positie,
ik vind het toch niet onjuist om daar in zekere mate
aan tagsmoet te komen en dat heeft mot vrees voor ongevallen niets te maken,voorzitter.
Dank U wal.Wij gaan stemmen.Hst amendament Den Haag nummer 59.
Grijs voor •• grijs tegen ••
Gaal voor •• geel tegen,oranje voor,orenje tegen.
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Tellen.
We gaan naar grijs voor •• grijs tegen ••
Dan gaan we naar geel voor •• geel tegen ••
Oranje voor •• oranje tegen ••
Dank U wel.
Voorzitter ik h~b 339 stemmen voor,416 stemmen tegen.
Dan is hst verworpen.
Wa gaan naar punt S,samanstelling van een stemrecht
in de kandidsatstellingar~ad •• pardon ••• Ds Haar Rijnsnmakraal
roept mij tot orde en dia zegt punt 4 ale zodanig nog ••
Wanat ieMand stemming7Niamand7Den is 4 akkoord.
Dan gaan we naar 5,eamenstalling •••
Vaerzitter,met dien varatanda,dat er bij de beraadslagingen
aver de uiteindelijke tekst de kamercentrale Dan Haag
naa~ het nu zich laat aanzien met aan wijzigingsvoorstel
zal aanko.en,maer dat lijkt me niet zinvol ••• om over het
geheel ta gaan stammen.
Sarry,we hebben afgasproken dat we de beide uiteindelijke
tekst allaan zullen praten over de vraag of wat vandaag
basliet ia op adequate wijze in die tekst is opganomen
en dat ar bij de behandeling van da tekst gaan pogingen
zullen wordan gedaan om de inhoudelijke beslissingen van
vandaag terug te draaien,ik hoop dat ook de afdaling
Dan Haag zich daaraan zou willen houden.
Dank U wal, dat heb ik in mijn inleiding duidelijk verwoord,
maar misschien heeft mijnheer de Hazewinkalman niet gehoord.
Gelach •••
Dat zag ik den niet •• naan,mijnhear v.d.lsrg,maar nou sprak
U misschien. als algemaan secretaris •• &slaeh ••
Zo ie dat •••
We gaan nu naar punt 5,uitaindelijk •• dat is aan amendament
van de kamercentrale Den Haag,wat wij graag willen overne•an mat de wijziging van het woord minstans in ongeveer,
maar dat zult U bagrijpan dat het woordje minstans wat
moeilijker te verwarkan is dan ongavear.Ja7?
Niemand bexwaar t~gan hat amandament van Den Haag over te
neman?Wij althans niat •• Niamand bezwaar tegen punt 5?
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Jan is aldus beslotsn.Jan gaan we naar punt 6,de bevoegdh9d9n van d~ k~ndid~atst~llingernad,~r is gsan amendament
apin gebracht,niemand bezw~ar?Aldus besloten.
Ik kom dan aan de punt3n Jb,U ziat dat zijn da adviezen
dia reeds in de 36 sta ja~rlijksa algemans ver;adering
zijn aanv~ard,die zijn ook v~n toepaosing op ~e Eerste
Kamer,an zodoende stellen wij U voor dia punten 1 tot en
met 18 over te namen,wenst iemand ov~r een punt het woord???
Mijnheer Bijkersmao
Mijnheer de voorzitter,ik wil graag Uw aandacht even voor
het punt 14,ik b•grijp best d~t deze zaak al ie geregeld
in de kandidaatstalling voor de Tweede Kamar,maar omdat
U het nu koppelt,tarste - en Tweede Kemar,geeft het mij
toch het recht hier een ~genblik Uw aandacht voor te
vragen,bij agendApunt of bij punt 14,daar spreekt U over
de splitsing van de Moddermanlijst en dat hebt U ~edean
omdat U het eigenlijk wil reguleren dat kamercentralas
om een kandideat uit hun regio naar voren te brengen op
een hoge plaats zetten,zoveal mogelijk dat wil elimineren.
Ik heb daar wal begrip voor dat U dat wil regelan,maar
het ie zo,het ia niet alleen de partij dia natuurlijk
de menaan naar de Tweede K@mer atuurt,het zijn ook de kiezers en ik denk toch dat bij het~ samenstellen van een lijst
dat ook een bepaald ragionaal danken daar toch wel tevoorschijn mag komen,ik begrijp ook dat U dat heel moeilijk
kan raglementeran,daar heb ik ook wal begrip voor en het
ia daarom ook dat ik er geen motie over indian,maar ik
wil er Uw aandacht en ook het bestuur Uw aandacht voor
vravan •• dat als U straks die lijsten heb opgesteld en
aan a en b lijat en het zou voorkomen dat uit aen regio
waar een kandidaat in Eerste-of Tweede Kemer zit en dia
verdwijnt om wat voor reden dan ook en dan is het natuurlijk voor zo•n regio toch wel noodzakelijk dat er uit die
regio weer een kandidaat op de lijst komt te staan en dan
verschijnt die pas op een b lijst,nou begrijpt U wal,als
ja ·~ een b lijst hebt,dan ia het sen moeilijke zaak om
iemand van sen b lijst naar sen a lijst te krijgen,daar kan
het hoofdbestuur wel iets ean doen als zij de woorden die
ik hier naar voren heb gebracht daaraan aandacht wil
achanken,U hebt in Uw inleiding gezegd dat U behalve de
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vaststelling,wat we hier vandaag doen,ook mee zult nemen
de woorden die hiar ~e~proksn zijn,ik hoo~ dat Uw mijn
gsdachten of een bapaald regionaal denken ~es wil nemen
in Uw besch~uwingen op ••• ~ver deze baraa~sl3gi~gen.
U zal mij daar aan groot genoegBn m~edoen.
Wij willen dia gedachtengang zeker nog wel eens meenemen,
alhoewel U zich most voorstellen dat er nogal W3t andere
aspecten ook aankl9ven,want zo kan het zijn dat iemand die
niet direkt op aan hoge plaste komt,maer door dsijzer~n ring
b.v. voor da Tweede Kamer toch op een aanzienlijker hogere
plaats in d' regio kan terecht komen,zodat dat affect
zoele U op dit mo~ent welljcht ~an kan ondervangen worden
en ik ben bereid om het als commissie nog eens mee te nemen
nog eens te bekijkeb,zodat we wellicht daar nog eens mat
U over van gedachten kunnen wisselen.
Nau ••• dat stelt mij buitengewoon tevreden.
Dank U vriendelijk.
Niemand meer over dit punt 4,iemand nog over een ander punt??
Punt 12.
Uw naam???
Beetstra, afdeling Apeldoorn.
Ik ban niet helemeel op de hoogte van de historie van dit
punt,meer ik wil.ar toch graag iets over zeggen.
Ik heb het idee dat er 2 dingen aan de hand zijn,de overdracht van stemman van de ene afdeling naar de andere
afdeling,an het grote aantal stemmen dat sommige afdelingen
uit hoofde ven hun aantel leden kunnen hebben.
Ik kan er begrip voor hebben dat de overdracht van stemmen van de enen afdeling naar de andere afdeling beperkt
wordt op àe wijze zoals die hier wordt voorgesteld.
Het lijkt mij een beetje onredelijk om te veronderstellen
dat men iets zal bereiken door een grote afdeling te verplichten per men niet meer dan 10 stemmen uit te brengen,
ik denk dat ala we nou de afdeling Dan Haag nemen , die
zoiets van BO.stemmen heeft en we verplichten deze afdaling
om mat B man te komen,dat we dan Den Haag een beetje aan
het peeten zijn,maar dat dis 8 man precies het zelfde
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zullen stemman en dat geldt ook voor een afdaling als
Apaldoorn,die ar dan maar 20 heeft.En ik wou dus die
beperking van het uitbrengen van een aantal stemman
g~aag beperkt zien tot het overdragan
tussen afdelingen.
Dank U wel,dit vooratel is aangsnomen,maar het lijkt me
toch aardig om da haar Rijnenmakreel er toch iets kort op
te laten zeggen.
Ik aou alleen opmerkan,mijnheer de voorzittar,dat juiat de
afdaling Den Haag aan slecht voorbeeld hecft,omdat de
afdeling Den Haag een duidelijke geschiedenis heeft van
verdeel etemmen in deze vergadering ••
Dan ziet U maar dat de afgevaardigden nog steeds hier
stemmen zander laat of ruggaapraak en dat moet ze blijven.
En dat heeft niets •••

Ik wil geen enkele afdaling dat varbieden natuurlijk ••
Neen,maar dat lijkt ma dan toch niet verstandig ••
Goad,dat was punt 12,niemand maar over da punten 7 tot
an met 1677
Dan dank il U allin voor de diacuesis en gaan we over
tot het volgende punt,indien U dua da punten 7 tot en mat
18 nu heeft vaetgeateld.Niamand bezwaar?7Aldus besloten.
Dank U wal.
Het woo~d ia waa~ aan de voorzitter van da partij.
Onderling gepraat.
Damaa en heren om technische radenen zou ik U willen
verzoaken,zoY ik U will•n voo~atallan om het agendapunt
24 naar voren te halen en da ••• ja,we zijn nu bij agenàapunt 24,dus een korte toeapraak van àa voorzitter van de
JOVD,de naar Vermeer.
lk mag beginnon??Gaed ••
Voorzitter,demes en haren,ik ben blij dat ik het woord tot
U mag richten alo voor%ittar van de JOVD,hot woord richten
tot een liberaal congrea,een heel grote partij,het is Uw
36 sta verjaardeg,gefelicitaerd,bovendien ia da VVD in die
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36 jaar opgaklommen naar 36 zatala,vela nieuws kamerleden
j~nga kamarlad~n,anuare icla~ijn,vaak een doorbraak door de
gavaatigda orde.Het gaat goed met de VVD,in de JOVD gaat
hat ook goaJ, .:!uiz~;1J3 l!:IJ:Jn d:rd<.Üen acti.:f mee, men dan:,t
na over hat li!:le:l'ali:illna, waarom libe~:~al7
In varkiazingJ~ijJ~~ komt het bov~n wat~~,d~n ~omt hat erap
aan,deze zomer weer bij de Europese verkiezingan,in een
tijd dat het slacht gaat m~t Eu:apa,het gaharrswar rondom
da Europeua ministarragd ia zo langzamerhand aan aanflui- ·
tini voor hat oog van d" kiezer,da tcp komt regelmatig
bijalkaar in de waakanden,op moois kastalen,buitanvarblijven
e.d. maar de d~me an heren,rageringsleidara gaan '3 maandags
telke male onv•rrichter zake ta~ug naar huis.
Het Europees ?arlamatt weat 1auwe~ijka harda baaluit~n ta
namen an als za genomen wordan,wordsn za niet uitge~oerd,
een staaltje onmacht.De economische criais komt daar nog
eens overhaen,in een economische moeilijke tijd komen
~andan sterker voorop voor eigen belangen,nationaliema
viert hbogtij,Europeea belang komt helaas op hat twaade
plan,voorzittar,damea en heren, wat is hier aan d~ hand?
Vrije merkt voor goaderen,dieneten,mensen en kapitaal
wordan ondarges;hikt aan eigen aconcrniacha b3langsn,w3ar
blijft liberaal Europa?
Wanneer verdwijnen de douaneblokk~des7
ELD wat heeft U waar gemaakt ven Uw verkiazingabalottan?
Streven naar een algemeen kiaaatelsal,stravan naar een
verkiezingsdag in de hela EEG,m~ar ook het jumboberaad,
warkgelagenhaidsova:leg in EYropaes varband,da kracht van
de sociaal aconomieche hoek of misschien de zwakte,dan ia
nat natuurlijl< wsl l~uk,aen v~rkie~ing$programma in ELD
vsrband,maaz is nat da juiste keuza?Moeten wij vardar in
dit Europa, is de huidige structuur goed,U als VVD h~aft een
m~sr dan 'vanrsdige taak om de geloofwaardigheid in Europa
hoog ta houdsn.Ds VVD haaft de Europese eenheid altijd
vardadigd,ean kra~htig !uropa,zet Uw verkiazingsprogramma
om in dadan,zat druk achter het streven naar de zogenaamde
gek~alificeerde meerderhaid,dit bij stemmingen in de
ministarraad volgen!J het va~daag van Rom~ 1 v!leg het zoga ..
naamds besluit van Luxemburg van 1966 van tafel.Het besluit
dat inhoudt dat zaken bij vitaal belang bij unanimiteit
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gestemd wordt.Europa is meer dan landbouw allaen.
Uiter~8rd verdient l3n~bouw in ~ijn cg~n stark3 pri~ri
tait,in de esrsta plaats ~oeten wij ruim voadsal producaren,fu~d3~~ntale
v~reista,in

budgett~ir

~en

a~3fh2~k~liik~~id

n~xi~~le

j~zt~n

~~eten

eigan

we

~rije

kauzo~

V3n d~:d~n i~ ean
m3rktsi~uatia,echter

m~ken,int~r3ssa

voor

andere terrein omzetten in dadan,het is te zot,gaacht~
aanwezigen dat Europese gsldan z~ aanzijdig worden uitgegeven,1974 ging ~ miljard naar de landbouwbegroting,
tweed9rd~ van da t~tnle beJrotinry,in 84 ging 42 ~iljard
van de 60 milj~rd naar da landbouwbagroting,de ve=houding
is scheef g~groeid,juist om d~t beleid o~ andere terreinen
niet van de grond komt,mijn conclusie is duidelijk,als we
op korte termijn de huidige structuur niet kunnen vsrbeter3n moeten we w~t anders,sen nieuwe weg inslaan o~
een kra~htig Europa te varwazenlijka~,de JOVD Europareparatienota kan daarbij onderataunen,kiea voor eon
Europ~se politieke unie,VVD neem nu duidelijk stalling
voor 14 juni,kiazere kijken niet alleen naar Europe,zij
volgen ook nauwlsttend de actuele politiek binnen grenaen
waar kabinet Lubbers de sce~ter zwaait,veel mansen voele"
zich aangesproken door liberale termen,als verantwoordelijkheid,verdraagzaamhsid en sociale r~chtv~ardigheid.
Termen waar de JOVD voor staat,termen di3 leden trekken
naar de VVD,dat is de achtergrond van het historisch compr~~is in Uw partij,een compromis van een twee-eporen beleid.
Een behoudend liberaal economisch beleid en een progressief
liberaal immaterieel beleid, een compromis dat heeft geleid tot grote ledenwinsten en stemmenwinsten,veel mensen
hebben ge~ozen voor het libsralisme,juist in deze moeilijke
tijd,gaacht3 liberalen,moet Uw partij aan net welzijn van
de mens denken?Ik vind het fout om een enkelvoudig economisch beleid te vo~ren,enkelvoudig het financi.erings tekort
terug te dringen,VVD kiest duidelijk voor een liber3le
lijn,onafhankelijkh~id van het PvdA ~n het CDA,samenwerking
ja,maar dan met g~ede fundamenten.U doet het goad met het
emancipatiebeleid,emancipatieberaidheid is in liberale
kring breed aenwezig,ontwikkelingssamenwerking,doelgerichta
steun aan Darde-wereldlanden,een koppeling van financiën
en kennieoverdrecht,een ware lib~rale taak,ook de liberale
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opstelling in het mediabaleid,da kabsla moeten open voor
inf~rmatie van ouitenaf.Dot is de goede weg om ~ensen geintere3seerd te krijgen en te laten blijvsn in het liberali~~e,vo~rzitter,ik ka~ ~at cf3luiting van ~ij~ bstooq en

hBt zal U niat

verw~nd3ran

dAt ik bij da

JIJ'fn tZ!reehtkr::'l." .J::m;:1er!'!n di. a

l<i~zen

d~elgroep

van de

voor ai gen verantw!lor-

ovar problemen en initiatisven
ontwikkelen,d3t hen tot het liberalia~e brengt,de JOVD
is het liberale pl~tf~rm van politieke discussie.U weet
het al 35 ja3r lanf, j~ng en dynamiseh,een club di~ mensen
naar voren heeft gebracht met brede achtsrgrond,ksnnie
ven zaken,bsstuurlijke gaven,ia het dan een kleine club?
Dan gaan kennelijk alla leden in politieke organen,onza
eravoorzitter Geartaama werd als commissaris ven d9 Koningin
opgevolgd docr oud-voorzitter de Bruine,er zit een actieve
meer lastige oud JOVD-er in Groningen,en de meest populaire
liberaal is oud-voorzitter enerelid,zit in Friesland •
Dan h~b ik het nog niet gehad over de oud-voorzitter dia
nu talkans de kastenjes uit het~~8J 8 moet halen,als fractievoorzitt~r van de Tweede Kamer,dan heb ik het niet over
eenderde ven de Tweede Kamerleden,over Eersta Kamerleden,
burgemeeaters,wethouders,raedsladen tal van bestuurders
van afdaling tot bestuur.
Voorzitter,dame~ en haren,nu heb ik het alleen nog maar
over de mensen die in da VVD een liberale weg hebben gevcnden,diezelfde club pra~t nu ~1 3 jaar met U,VVD over
eamenwerk5ng,in Uw beleid kunt U de kool en de geit niet
speren,vie hele mooie constructies de zaak regelen,jcngerenopveng in banen laiden,mag ik U wat zeggen?De JOVD is tegen
regelgeving en structuur,we hoeven niet te ~oop te lopen
met wet andereb voor ons gedaan hebben,onze organisatie
bruist van activitsit,is onafhankelijk en voorel liberaal,
we richten ons met name op de grootste liberale partij,
~A zijn bereid om spreekbeurten te houden, gaaprekken op
alle niveaux te organiseren en regelmatig overleg te voeren.
Onze organisatie staat open voor alle liberaal denkende
jonferen van 16 tot 30 j.~Jer,ik spreek namens mijn vereniging,namenA de JOVD als ik zeg laat ons onze gang gaan,
wij zorgen dat nieuw liberaal kader aanwe2ig wordt.
Dank U wal.
Applaus.
delijkh~id,zslf na~enken

B.7 •
• 1a1.

Dnnk U wel,

~ijnheer

Vermeer.

beleid van da Kamerfractiss sn van de VVJ-leden in het
·.,~·::1

zij, ~st ~lk~ar ver af 1eraakt van het
!:l•Jd~rw':!t9e vrE>rpa.r<•Jurtja h3t S'17'1~ in~tc~:om V"'!:-: vr,"lJen :bar
~Amerl9de~ bij de 2fg~vaar~igden vanaal~ jij nou dit vraagt
k2~ i~ de3r~r antw~~r~en,t~~~~~st~ zo heb i~ ~~t v~~~sar
ook 1-1el e!ans gl'!.:laan bij a:m enk~l kamerlid •• '''".! zijn m:9t
dit ag~n:iap•mt te~ '3é!l'l h'llt b~Hlj1r~ken vnn hat b.,lei::f w:~t de
T\'J-!ode t<amer-"3'1 d~ !f:rste~ Kam3rfrë'!ctie en da le::I::J;, in het
Europese Parlmm~~t dn~n m~t ~et v~r~iszingsprog~~mma van
de partij.Wij al~ l~den h~bben nu 2 j3ar 1eleden dat
progr~mm~ v~st19~told en hat is een goede z:~~k,dat da fractie
bereid i~ om door middal van de ~ntitia in Vrijheid sn
D~m3Cr3tie in g~ots lijnen ~~n te gev~n hoa de situ3tie
nu zo .-,ngeveer ha~lverweg• is, i!< vr.eag U de discussie mat
è~ fracti3 a~n t~ g3a~,rypsn,eerlijk en niet te vaal np
detailpunten m~~r o~ ~~ Jr~te lijn3n van de politie~
d~ grote pr~ble~an w~ar w~ n? ~it moment ma3 ta maken ~eb
ben en W9~rvjnr ons verki~zingspragramma ook ~i9t =ltijd
es, oplo~sinq h!eft,wsnt tij~en v~r~nd3ren en na 2 jaar
is er veel ver3~derd.la fractie h3eft b~hoefta am v~n U
te hor~n wat IJ ervan vindt,Uw vi~ie is Oi-3 di:! ontwikkalingen.
dez~ alg~m~~~ vergadering,dgze z~terd~g is h~t podium
waarop cla politiek3 ~iseYesi~ i~ de p3rtij m~t de leden
v~• de partij kan pla~ts vinden en ik d~3g U uit de fractie
e~n 1oed tage,spel tB bi~den.
rye notitie ligt voor U i~ Vrijh?id en Jamo~ratie,~et w~ord
is aan ds heor Nijpel3,V~~rzitt~r v~,r een k~rt~ toelichting.
aandacht

verdient.~e

kort zijn n~dat
wat U t~gen de v~~g~daring h3~ft gez~gd,U we~t dat bij het
b~?gi!'l,rr:et -jeze nit'?U'H T1"~er:l3 !<8rnerfr'1cti'! wij de wen:J hebben uitgo~proken om in de toekowst op sen w~t ~ndare wijze
mnt d~ psrtij to eo~T.uniceran,da~~Joor ~ijn s~r. aant~l
initia!iev~n gsnoaen,een ~ejeelta van die initiati~v9n
dis %ijn ~1 bs~proken, ik dank duarbij aan VVD expres,

v~ryrzitt~r,di~

toalichti~g

k~n

i~derd~ad
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ik denk aan de deskundigenbenk,ik denk ook aan de vernieuwde organisatie van da staf van de Tweede Kamer-fractie.
Wa hebban in dat kader ~ok in hst hoofdbastuur een aantal
maanden geladen afgasproken dat die opzat van de bespreking ven het beleid van de Eersta-an Tweede Kamer fracties dat die sen ander karakter zou moaten krijgen,omdat
wij het als Tweede Kamer fractie in hoge mate onbevredigend vindan om aan de hand van 20 vragen over dat balaid
aan oordeel moaten gavan,vandaar ook dat ik hat volledig
eens ben met de partijvoorzittar dat de discussis vandaag
vooral over de grote lijnen zal moaten gaan,we hebben vorig
jaar de=••ber U de gelegenheid gagevan om met individuale
kaaarladan Uw individuale problaam te beepraken,vandaag
op daze alg. .ane vargadaring,op daze jaarvergadering
zullen we voaral de grote lijnen aan bod moeten laten komen,
vandaar ook dat we in onze notitie niet zijn ingagaan
op allerlei vragen dia ook vanuit kamercentrales en afdelingen neer voren zijn gakomen,maer die in feite van dia
grote lijnen afwijken,er zijn 5 kamercentrales geweest
die de fractie vragen hebban voorgelegdr Geldarland,Leiden,
'riasland,Rottardam en Amaterdam.Da afdalingen Hardarwijk
en Wiardan,Laran Blaricum en Assen dia hebban ons avaneane
vragen gsatsld,daarnaaet hebban namens de kamercentrale
Haarlem, de haren Bongars,Tielrooi en Maijaraam ook een
aan~al vragen voorgalegd.Op dia vragen is voor een gedeelte
ingagaan in de balaidsnotitie zoals dia voorligt,voor ean
ander gedeelte zullen atraka na de lunch graag mat U
daar nadere daarop over willen praten.Ik wil U daarbij nog
aan zaak willen zaggen,da_opzat van de notitia,Kamminga
heeft het al gezegd het ie . .n notitie in algemene lijnen,
ik ban azvan overtuigd dat a in allerlei opzichten commentaar kunt hebban op dia notitia,dat dia niet perfect is,
dat niet alle onderwarpan ar uitpuntend erin wordan
bahandald,dat ie ook niet onze opzat geweest, hst is sen
eerste proef over hos nu mat de partij op aan betara wijze
kunnen praten over hst beleid zoals dat door het kabinet
wordt gavoerd,wij laggen graag verantwoording aan U af
over dat kabinatsbalaid,wij zullen op onze beurt onze
bewindslieden in de Tweeda-en de [srste Kamer ter verantwoording roepen en we danken dat wa op daze wijze
in iadsr geval da wenaan zoals dia in de partij laven
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en da discussie zoals vela mansen die ook graag willen
dat dia op daze wijze beter gestalte kan krijgan dan
dat de afgelopen jaren het g~val is geweest.
Dank U wel.
Het woord is aan de heer Zoutendijk.
Mijnheer de voorzitter,damea en heran,hat lijkt me aen
goed idee dat ik nu ds gelegenheid krijg enkele woorden
te spraken over een onderwerp dat van zoveel belang is
dat het meeganomen kan worden in de discussie straks.
Binnen ankale waken of maandan zullen ingrijpende baslissingen genomen moaten wordan betreffende het al of niet
plaataan van kruisvluchtwapens en het !l of niet handhaven
van raada aan ona land toavertrouwd~zlaira takan,gistaranavond heeft Gijs van Aardenne namens de liberale bewindalieden in het kabinet daar reeds duidelijke taal over
gaeproken,zelden heeft aan kabinet voor aan moeilijkera
baali~aing gastaan,da bevolking ia sterk verdeeld en het
zalfde blijkt te galdan voor onze coalitiepartner het
CDA,b~ velen laaft de gedachte dat da beide machtablokken
in de wereld niat door mogen gaan in het steeds waar
opvoeren van de nucleaire bawapaning,dat er sens aan bagingamaakt moet wordan mat het terugdringen van daze vreselijke wapens en dat het westen daar dan maar de aarsta etappen toe moet doan om zo het vartrouwen van de andere kant
te winnen,ar zullen zo stelt man risico 1 a moaten wordan
ganoman,want het alternatief aan steeds verder op te voeren nucleaire bewapening zal vroeger of later tot aan
catastrofe leiden,desnoods moet Naderland dan maar het
voorbeeld geven,wat zou he' •ijn zijn,voorzitter, te
laven in een wereld zondar 4t die vreselijke wapana,aen
wereld waarin da mensen ale broedars en zusters mat elkaar
zoudan omgaan an waaruit het machtsdenken zou zijn vardwanen,ean wereld ak waarin ook ideologische religieuze en
economische tegenstallingen in overlag vreedzaam zoudan
wordan opgelost,helees de werkelijkheid is andsrs,op
dit moment woedt er aan afschuwelijke oorlog tussen Irak
en Iran,is in Libanon het geregelde toneel van een wrede
burgeroorlog,vechten Afghaanse opstandelingen tegen troepen
van de Sovjat-Unie,zijn de guerrilla strijders actief in
vale landen en vinden ar op ontelbare plaatsen terreur
actiaa plaats en dat alles in een tijd van vreda,een tijd
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althens dat er geen grote oorlog woedt.G~durenàa deze eeuw
is Europa het slachtoffer geweest van twee verwoestende
wareldoorlogan,baide zouden voorkomen hebben kunnen worden
als de vredelievende landen hun bewapening niat hadden verwaarloosd an tot meer samenwerking bersid zouden zijn geweeet.De lee van daze oorlogen is dan ook dat slechts in
onderlinge verbondenheid voorkomen kan worden,dat een
agressor ooit wse~de kans kan krijgen.
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De consRqusntia van zo'n bondgenootschap is dan wel dat
eiren opvattin~en cndergeschi~t moeten worden gemaakt,
aan Je belangen van ~at grotare g~heel en ~at loyaal maegmwerkt ~oat w~rdan aan genomen baaluiten.~atuurlijk kan
een land binnen ean bondgenootschap proboren de besluitvorming te bainvloeden,rllaar dat mag niet verworden tot
deloyaal optredan,wia invloed wil houden moet zich niet
iaoleran,helaaa ia de NAVO vandaag avenzaer nodig als na
de mechtaovarnama in Tjachoalowakija 36 jaar galadan,gedurende 35 jaar is hat bondgenootschap in ataat gableken
de expansie drang van de Sovjet-Unie in toom te houden,
dankziJ het àaleid van militaire kracht,dankzij het tonen
van de vaste wil om agressie te weerstaan en de vrijheid
te verdedigen.
Applaus.
De Sovjet-Unie is niet wazenlijk veranderd in dia 35 Jaar,
wie dat maant , gaat zich te buiten aan gevaarlijke illusiaa,nog steeds streeft de Sovjet-Unie naar de hegemonie
in Wast !uropa,an ia ar derhalve uit op de ondermijning
van de waatarae damocratieln, van haar standpunt uit
ia dat geopolitiek ook bagrijpalijk,want op lange termijn
komt voor de Sovjat-Unia de dreiging uit het zuid-oosten,
uit de Chinese Volkerapubliek,zodat veiliga wastgren8en
van strategisch belang zijn,bovandien ia de confrontatie
met de zoveel walvarendar en vrije westerse meatachappij
op zichzalf bedraigend,het Sovjet .ragiem blijkt niet in
staat te zijn de dynamiek op te brengen om zich snel
aan te pasaan aan veranderde ometandighedan,het ie aan
aconemiaeh,aociaal en polit.-• verstarde samanlaving,die
zich slechts kan handhaven ~~r blijvende onderdrukking
van eaaantiile menselijke waarden an vrijhadan,waar onder
verleden Jaar overiaden liberale filosoof Raymond A.
te citeren zelfs de vrijheid om de waarheid te sprekan
geweld wordt aangedaan.Het is ean systeem dat wij niet
wenaan en waar wij ons tot het uiterste tegen zullen verdadigen,da Sovjet-Unie is en blijft expansief zoals uit
vale voorbaaldan blijkt,Polan,Afghanistan,Afrika,Middan-Amarika
slachts_aen krachtig en een aensgez.nd wasten kan deze
expansie tegangaan,aen beleid van goed praten,bagr~p opbrengen en toageven werkt niat,wij hebben daar al aan maal
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Chamberlin
to~gsjuiehd ~1~ d" ~~ots v~arl~br~n1ar, ~en j~ar later
br~k de Jr~~tste ~n m•ast blaftdig~ aarlog 3ller tijden uit,
zal het v~ij~ wegten ook nu niet te bareidh9id op weten
ta bren~an om in bondgenootseh3ppelijk verband militair
sterk ta bli.1ven,d:.n zal op termijn onze vrijhdd gevaar
kunna~ lopan,bij de algemene beschouwingen in de Eersta
KaMer op 23 nove~ber 1976 zei Haya van Somaren hierover
hat volgende an ik apraak haar na in volle overtuiging
da thans opgroeiende jeugd zal onza varlias van die vrijheid nooit vargavan,avanmin als wij da tienara van 1945,
de Chaabarlinganaratia ooit hebban kunnen vargavan,karnwapana zijn vraaalijka wapana en hun qabruik ia athiach
onvarantwoord,hatzalfda geldt achter ook voor vela endara
madame wapana,da technologie heeft zich nu aanmaal zover
antwiW6ld,dat ziJ ook kan wordan toagapeet voor dastructieva doeleinden op grote achaal an dit geldt niet allaan
vaar da nucleaire tachnologia,convantionala oorlogen
klinken bijna als iata onachuldiga,ala iets voor modarna
riddara,maar ds werkelijkheid ia anders,gruwelijk an ethisch
ook ontoalaatbaar,zoals foto's uit Irak of de Libanon al
ta duidelijk aantonan,het is achter ean feit dat ar dankzij
de aanwazigheid van kernwapens sinds 1945 gaan grote oorlog
ia geweest an dat de axpansie van het Sovjet i~perium in
Europa tot stilstand is gekomen,er zijn weliswaar vale
tientallen kleine lokale oorlogen gewaast,maar staads
daar waar da nucleaire afschikking niet aanwazig wee,
kannelijk heeft wederzijdas nucleaire afschikking tot gevelg vehad dat da ovarvloe~~te aanwazige conflictstof
niet tot aan oorlog tuaae~ ~~ grote mogendheden heeft
geleid,hiarin ligt de ethische rechtvaardiging van da
aanwezigheid van kernwapans,het afschaffen van kernwapens
zo dit al mogelijk zou zijn,zal da inetabilitait in de
wereld doen toanaman,want da oorzaken van het ontstaan van
conflicten blijven onverminderd bastaan,alkaar bastrijdende ideologiein,tegangastelda belangen tussen machtsblokkan bahaaraing van grondato,fan,grota welvaart&•
verschillen an nationalisme,bovandien gaat de kennis
betreffende het makeM van karnwa?ana niet verloren,zodat
het voor de hand ligt dat in aan conventionele 9rota oorlog
de verliezende partij zal overgaan tot het waar aanmaken
l~rn·r:•ld
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en vervolgens gebruikan van nucleaire wapens,het ie dus
~~n illusie te denken dat het mog~lijk zou zijn kernw3pans
de wereld uit ta bannen,gegeven de agressieve idiologie
van de Sovjat-Unia en hat tot extreme hoogte opgavaarde
bewap~ning van dat land,zou het aniga aanvaardbare altarnatieve sterk opgavoerde conventionele bewapening zijn,
dit is onvoorstelbaar kostbaar an zal tot aan aanzienlijke
verlaging van de lavenstandaard laidan,de bareidhaid daartoa
moet dan ook niet aanwazig wordan geacht,de conclusie kan
derhalve geen andere zijn,dan dat hst huidige beleid van
nucleair evenwicht wederzijdse afschrikking en behoedzaam
handalen maat wordan voortgazat,ons land zal daarin zijn
bijdrage moaten blijven gaven en dia nucleaire taken moaten
aanvaarden dia in ondarlin• •verlag binnen de NAVO aan
ons land zijn toagawazan,w~:it in de onderlinge solidariteit van da westelijke landen ligt hun kracht,het is dankzij
het NAVO-bondgenootschap dat de communistische expansie
zucht tot ätaan is gebracht,dat Wast Berlijn voor het
wasten behouden is geblaven en dat wij nu al bijna 40 jaar
hier in vrijheid kunnen ademen,ondermijnen van deze
westelijke solidari~ait is wol het la*tste waar de VVD
politieke verantwoordelijkheid voor zou willen nemen.
Applaus.
Deze stellingname sluit niet uit,dat ons land binnen
hot NAVO bondgenootschap etappen zou ondernemen
de
Russen weer aan de onderhandelingstafel te krijgen en dat
het denkbaar zou zijn dat de NAVO de nisuwe Russische
leiding tagsmoet zou kunnen treden met een gabaar,een dergalijk initiatief van Nedarland,liefst daarin gesteund
door andere landen,zou dan echter gebaseerd moeten zijn
op loyaliteit aan het bondgenootschap an de bereidheid
om alla consequenties daaruit te aanvaarden,allaan door
het ondernemen van activiteiten binnen de NAVO kan naar
het oordeal van de VVD wordan voldaan aan de in het regaaraccoord vervatte opdracht dat gestreefd moet wordan naar
het terugdringen van de rol van kernwapens,aenzijdige
beslissingen tegen de wil van het bondgenootschap in
wijzen wij ten stelligsta af.
Applaus.
Voorzitter,ar zijn meneen dia streven naar een in politiek
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en militair opzicht zelfstandig Europa,anafhankalijk van
de Sovjst-Unie,maar ook onafhankelijk van de V~renig•e
Statan,volgans hen zou Europa zich los moeten maken van
de beide grootmachten,die immers beide primair op hst
eigen belang uit zijn ~aaraen de belangen van Europa dan
ondergeschikt zoudan zijn,Europa zou haar eigen weg moaten
gaan an zal dan mindar snal meegesleurd wordan in een
conflict tussen da grootmachten,West Europa zou hiar het
voortouw moaten namen omdat de Oost Europese landen
daartos nou aanmaal de mogelijkheden missan,hat plaatsen
van kruisvluchtwapens past niet in een dergelijk beleid,
hat komt mij voor dat diegene dia zo denken zich aan
gevaarlijke illusies te buiten gaan,Europa is politiek
helaas geen eenhaid,hoazee• wij ook daarna willen streven
wij mosten wel de werkelij'~id blijven zien,militair
zouden wij afhankelijk wor#en van het nucleaire potentieel
van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk,primaeir bedoeld
voor de verdediging van het eigen grondgebied en zeker
niet geschikt als basis voor aan Europass karnmacht,doch
afgazien van het fait dat beide landen dit ook niet zouden
willan,hat ia juist de verbondenheid met de Verenigde Staten
dia Europa vrede en veiligheid heeft gebracht,dit geldt
vandaag nog even zeer als 40 jaar galeden,Europa los ven
de Verenigde s••t•n is politiek verdeeld en militair zwak,
er zal zich op termijn nimmar kunnen handhaven tagnever de
Sovjat-Unie,loa van Amerikaanse steun zou West Duitsland
vermoedelijk al snel opteren voor haar heraniging en
neutraliteit d.w.z. op Russische voor•aarda en dit zou
op den duur grote riaicc•a voor onze vrijheid inhouden,hat
bondgenootschap mat de Verenigde Staten moet het fundament
blijven van ons vailigheidsbalaid •• applaus •• men kan mij
tegenwerpen de~ uit enquettas blijkt dat de meerderheid
vam hat Nederlandse volk tegen de plaatsing van kruisvluchtwapens is an dat zeer velen bereid zijn op alla mogelijke
wijze fel te protesteren tegen een dergalijk besluit,
ook ik ban onder de indruk gekomen van de grote vredesdemonstratie eind oktober in Den Haag,van de zeer vele
goedwillende mansen dia oprecht varlangen van bestendiging
van de vrede en oprecht van mening zijn det karnwapens de
wereld uit zouden moeten hoe heeft het zover kunnen komen?
Dat zovele menaan zo naif kunnen zijn dat zij danken dat
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aan eenzijdige weigaring van Naderland om aan zijn bondgsnootachapp21ijk~ verplichtingen ts voldoen door de
Sovjet-Unie zal worden opgavat als aan signaal dat ook
zij 3rnat moet mak3n mat het doan van c~nsassie3 bij
ontwapeningsbesorakingan,is niet v~alaer het omgakaarde
h~t g~val?Jat eenzijdige stappon vgn da ~na partij
de andare partij halsstarriger zullan maken,omdat man
blijkbaar %ander consessies ook kan krijgsn wat man wil,
wat je weggeeft ban j9 nu aanmaal kwijt,dat geldt bij ontwapaningsbaspraki~~an avenzaar als bij onderhandelingen
met vakbondan.Uit anquattes blijkt ook dat de meerderheid
van de bevolking,ja zelfs een meerderheid van de VVD
kiezers voor hst houden van aan referendum over de eventuele
plaatsing van kruisvluchtwa$.ns is, het is nu niet het
moment om mijn bezwaran te: ~ het raferAndum in zijn algemeenheid braaduit te matan,ik zou me ertoe willen baparken erop te wijzen dat het uit aan brader verband lichten
van aan specifieke ta namen beslissing grote gevaren
voor de balaidssamenhang mat zich maabrengt,da vraagstalling
zou dan ook niet móetan zijn of men voor of tegen plaatsing van kruisvluchtwapens is zoals het CDA Tweede Kamerlid
Sietse raber zalf aan overtuigd tegenstander van pla~tsing
suggareart,maar of man vindt dat ons land in het NAVO
bondgenootschap moet blijvan ~n de consequenties van
d~t bondgenootschap dient te aanvaarden.Applaua.
De uitko~st bij aan dargelijke vraagstalling zou wal eens
geheel andere kunnen luiden zeker als nu eindelijk eens
goede objectieve voorlichting zou worden gegavan,heleae
heeft het in ona land aan die goede voorlichting over dia
bewapeningaproblematiek ontbrokan,waarom weten nog steeds
vele manaan niet,willen zij misschien niet weten,dat er
ruim 750 Russische 5520 karnkoppen o~ Wast Europa staan gericht en dat thans in hoog tempo in da satellietlanden
korte drachtwapens 5521,22 en 23 worden opgest9ld.
Waarom kondan er in ons land niet tijdig een brochure
wordan uitgageven,zoals die van de Belgische ministeries
van Buitenlandse Zaken an landsverdediging getiteld vrede
in vrijhaid,helaas het kabinet en ook voorgaande kabinetten hebben gefaald een goed voorlichtingsbeleid te voeren,
het kabinet heeft gefa•ld tagenover de emoties en de illusies
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de werkelijkheid te tonen,het heeft gefaald het draagvlak
op te bouwen voor de te nemen beslissingen,maar het is
nog niet t~ leat,regaren is niet-~olgen van de vox populi,
van de vermeende volkswil,maar is vooral durven laidan,
durvan naadzakelijke beslissingen te neman en dia dan
zo g~sd mog~lijk uitlaggen,daaram dat ik VBndaag tegen
het kabinet roepr toon de mo~d om de in NAVO verband noodzakelijke anpopulaire beslissingen te neman en verdedig
die dan met alle kracht,en tot die weif~lenda CDA ers in
de Tweade Kamer z~g ikz toon de moed om dan achter het
kabinet te gaan staan,er staat heel veel op het spel
en lafheid is nog nooit werkelijk beloond,appleue ••••
Lang applaus ••
Wat zijn nu de conclusies wi• mijn aardera betoog?
Ten eexoste dat ons land zi·. ·: niet mag Ol'\ttrekkan aê'tn da
solidariteit binnen de NAVU,maar loyaal zijn bijdrage
aan de defensie inspanning maat leveren op conventioneel
gebied wat batraft nuclaaira taken als ook wat betreft de
eventuele opatelling van kruisvluchtwapana,al deze zaken
moaten in hun onderlinge samenhang worden bezien.
Tan twaede dat ons land in bondgenootschappalijk verband
ernaar varmogen moaten bijdragen dat oplossingen wordan
gevonden voor de grote conflicten dia de we~sldvreda bedaaigen
an dat aan halt wordt toegaronpan aan de staede varder gaande
bawapaning,zodat geleidalijk de tijd rijp wordt voor een
gecontroleerde wijze van tweezijdige ontwapaning,vreda-an
veiligheidsbeleid mag niet gebaasaard zijn op emotias an
vax-trouwen in de goada bedoelingen van de andar,daarvooxia ons da vrijheid ta liaf,laten wij n.l. goed bagx-ijpan
wat de gevolgen zouden zijn van aan weigex-ing van Nederland om tot plaatsing van de kruisvluchtwapens over te gaan
wanneer dat .binnen da NAVO noodzakelijk wordt gaacht,hat
zou tot ernstige verdeeldheid binnen da NAVO leidan en da
kracht van het bondgenootschap daardoox- aantasten,da rol
van Nederland binnen da NAVO zou in ieder geval zijn uitgespaald,hat zou een signaal naar de Sovjet-Unie toe zijn,
dat deze intergratie van b•laid onder druk van de publieke
opinie mogelijk is,de halsstarrigheid van de Russen ~al
erdoor wordan verhoogd,hat zou tot gavolg kunnen hebban
dat endere landen in het bizondax- Belgii an Wast-Duits-
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land oük aan het twijfelun worclan gebracht,althans dat
d~ anti k~rnbaweging in di~ landen belangrijk versterkt
wordt.West-Duitslan~ zou zich in de rug in ~e steek gelaten
voglon an dit z~u die krachten in ciit land versterk~n
dia n~utralisering en e~n speciale relatie met d~ Sovjet-Unie
a~n acc3ptabcl~ vooruaarde ac~ten voor harenigi~g a~ het
zou aan eerste stap zijn op ~en weg die ertoe l~idt dat de
Amerikanen tenslotte hun eigan weg zullsn willen gaan
en zich minder om Eur~pa zullen bekommaren.Die prijs,v~or
zitt~r,is ons te ,~ag.Jank U wel.
Appl3U3.
Lang applaus.
Dank U zaer,~ijnheer Zoutendijk.
Dan dames sn h•ren is het ~d~rd aan U.
~li111 mag ik als eerst!! het . , . !lrd geven?
Mijnhaar Bijkersma.
Mijnhear,da voorzitter,ik denk dat het een goade gedachte
is gaw~ast om de beleidsnotitie in Vrijheid en Democratie
naer ta laggen opdat wij allámaal kannis kunn~n nomen,wat
ar reilt sn %Silt in de fractie,ik heb ook, da heer Nijpels begrapen dat wij ons hier rnaeten beperk~n tot hoofdzaken en dat wil ik dan ook doen,ik wou een enksla aYggesti~,sen enkele opmerking plaatsen over hat financiël
economisch Bn sociaal baleid.Daarin gaat U erop in dat
dia arbeidstijd verkorting dat zou ~en •• op korte termijn
een oplossing kunnen zijn voor de problemen van da werkeloosh~id, daar ben ik het wel mee eena,~k wou ech~er de
fractie ervoor waarschuwen dat arbeidstijd·v~~korting
nist zo geregeld moet worden dat zij niet omkeerbaa= ia,
ik zal U dat met 3en voorbeeld aanduiden,vandaag aan de
dag vraagt het b~drijfsleven om om mogelijkhedan om cp
zaterdag t~ werk3n,dat i~ een amkeri~g Vdn wat er in de
geschiedenis is gabeurà,en dat hebben we mi3schi~n niat
vaorzien,ik wou de fra=ti~ ervoor waarschuwen dat als ~r
gers~eld wordt dat arb~id~tijd varkorting meer an ~~er
plaats zal vinden dat er reg~ling~n zijn dat het ook omkeerbaar i3 want misschien over 10 jaren,laten w~ optirnisti3eh zijn, is de arb~idsmerkt waar zo, dat ar weer
langar gewerkt zou mosten worden en dat zou mij spijten
als dat niat zou kunnen omdat de r3geling~n daar beperkingen

s.a •
• 192.
toa inhieldan,dank U vriendelijk.
Dank U wel,~ijnheer 3ijksrsma.
~ie van U verder?
Mijnheer ~akkar.
v~orzittar,ik hab mat erg veel balangstelling,hsb ik
galuistard naar mijnheer Zoutandijk,en ik heb stellig de
indrjk dat hij heeft gesproken als een geweten van deze
partij an dat doet hij wal vaker,ik dank zelfs dat ik daar
een paar opmerkingen aan toa wil voagan,aanvullend eigenlijk op dat gawaten,in ieder hoe emotionael,hoe betrokken
hij ook bij de zaak is mat batrekking tot het al dan niet
plaateen van karnwapens dient daarbij een twaada aspect
ook in het oog ta namen en dat ia dat naast daze stallingna•• alla movalijka moeite genomen zou moaten worden,
initiatievan dienen genomen ta moaten worden,dia leidan
tot aan uiteindelijk evenwicht op aan zodanig niveau
dat het ook acceptabel is,acceptabal niet alleen in Nederland,maar acceptabel ook binnen dat zelfde NAVO verband
an dan heb ik ook met aan lichte varbazing,h'b ik enige
waken galaden in de krant galazen,dat daar waar initiatievan
wardan genomen om die zalfde karnbewapening in de ruimte
om daartoa het initiatief te namen zaadt dat niet zal
plaats vinden,dat dat niet is overgenomen door de fractie
van da VVD in de Tweede Kamer,ik zou daar graag wat nadere
toalichting over willen hebben,ik denk dat een buitenstaander
daarvoor onvoldoende gagavene ter beschikking etaan om
daar een goed oordeal over ta kunnen habben,in aarsta
instantie wekt het enige bevraamding,tan tweede zou ik
graag willen varnamen walka initiatievan op dit moment
op dat terrain wordan genomen,opdat man tot aan dergelijke
situatie kan komen.
Dank U wal ••
Gaat Uw gang.
Vana•a,uit Groning•n·
Voorzittar,ik hab een orde voo:stal,zoudt U erop kunnen
toezien dat ar in deze zaal niet gerookt wordt,misschien,ar
zijn aan aantel mansen dia daa~ van dit gebod dankan misbruik te moaten maken,maar ik zou graag willen dat er niet
gerookt wordt in deze zaal.
Ik zal vragen of men het roken tenminsta zoveel mogelijk
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beperkt,hoewel het hiar hoog is en de lucht naar boven gaat,
maar U hebt gelijk.
Gaat Uw gang.
Voorzitter,als voorzitter van de commissie binnenlandse
zaken van de partij,wou ik U wat vragen,hoofdlijnen,reorganisatie,rijksdiensten,deregulering en decentralisatie.
Ik heb deze week bagrapen dat ook ovor de samenhang van
dia procamsen vragen zijn gesteld door ons kamerlid
Wiebinga aan ~inister van binnenlandse zakan,rnijn vraag is
of niet alleen da aamanhang,maar ook de voortgang,want
wiJ zijn onder de indruk van hetgaan Koos Rietkerk in
ganv gazet haeft,aaar ik dank dat bij reorganisatieproceaeen ook niet alleen de activiteiten,maar vooral de
resultaten tellen en het lijkt mij verstandig ook onze
kamerfractie dia zaken in de tijd op zijn resultaten toetst.
Dus ik zou graag zien dat onze kamerfractie het hele kabinet daar juist wat meer duidelijkheid op apitet,dat ia de
aarsta vraag,da relatie met de samenhang,dia voortgang en
doen wat nodig ie •• tweada vraag die ik heb gaat ovar niet
alleen regering ook het Parlement is varantwoordelijk •• voor
de politieke wil om di• reorganisatie door te voeren.
Mijn vraag ie,wie ia verantwoordelijk voor het reorganisatieproces in het Parlement als ik zie dat zeer veel wetsontwerpen door tijdsgabrak in de Kamer een lengara periode
dan eigenlijk gewenst ia doormaken, als ik de voorzitter
van de Tweede Kamer daarna vraag,verwijat hij naar da
fractievoorzitter van de politieke partijen dia het reorganisatieproces in het Parlement ten aanzien ale medewatgavar in de gaten te houden,mijn vraag is dus aan de heer
Nijpals wat dost hij eraan om nat management van de Tweede
Kamer wat naar bahoren te laten verlopen.
Dank U zeer.
Mevrouw Koanen.
Mijnhaar de voorzitter,ik wilde vragen of een baleid ontwikkeld kan werden voor het voortgazatte ondarwijs,want
ik heb gistarenavond gahoord,dat wij nog steeds tegen de
middenachcol zijn en dat wiJ vuor het gymnasium zijn,maar
ik heb beide in de gemeente Maassluis niet aanwazig,toch
heb ik voortgazet onderwijs en ik wou graag weten of wij
nou aan liberale visie op het voortgeaatta onderwijs anders
dan dat kunnen ontwikkelen.Dank U.
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U wel.
Mevrouw Bakker.
Voorzitt•r,ik heb verschillanda vr8gan 3n het volganda
is op da eerste plaata in aansluiting op vanmorg!n,wat
ik aan hst bslaid van het hoofdbastuur vroeg,ik zou
graag willen watan hoe sarisus de Twasde Kamer fractie
zijn laden en zijn kiezers naamt,ik zou bij voorkeur
graag antwoord hebban van da haar Triapals,ik heb ham
op 21 ~•i stukkan gaatuurd,op 25 mei haddan wij aan afspraak,hij heeft ons 2 uur laten wachtan,ik was daar mat
aan confr•r• aspirant lid en op 25 mei balde hij mij op
axcuaas,excueea,we zullen op a juni afaprakan,ik zal onze
contr•r• aan axcuu8briafja schrijvan,dia ernatig overwoog
om lid van da VVD ts wordan an op 19 juni heb ik hem alenog
wat stukkan gestuurd en ham aan zijn afspraak herinnerd,
de excuusbrief ie niet gekomen en ik vraag ma af, of dit
de manier ie om ja kiezere en ja laden au eeriaux te namen.
dan mijnhaar da voorzitter zou ik de Tweeds Kamer fractie
de commissie voor justitie willen vragen wat hun bezield
haeft,om dia onzin van de wrom in hun handen te laten
wrommelan,de rechtshulp en het staat nota bene in de grondwat is aan groot goed, de watrechtshulp aan on-en minvar•
mogande is aan aanfluiting.
Laat ik aan voorbeeld geven,als we kijken naar da continuïteit
van de wetgever dan zijn wij in de jaren 50 verplicht in
de I.B.D.organisatie Nederlandse orde van advocaten geperst.
Ossondanks wordt er naar aanleiding van het moduul besluit
wat ook al niet deugt onderhandeld door ambtenaren van
het kabinet
de sanctie van de minister over het moduul baaluit ~•t een deel aan onofficiil daal van de orde
van advocaten de zogenaa~de sociale advocatuur een titel
dia ze zich ten onrechte aonopolisaren.Het voorstel van
de orde van ~dvocatan was beter, da kamars hebban amper
da tijd gehad en za hebben zich dat laten aanleunen
om over dit onderwerp bahoorlijk te ovarleggen,da wet is
galoot ik op 1 mei ingediend bij de Tweede Kamer en op
19 novambar ie dia doorgagaan n~ar de Eersta Kamer,op
30 decambar ondanks het feit dat da fracties van het VVD
en het CDA grote twijfels hadden ten aanzien ven de billijkheid van daze voorstallan,heeft men ham zich door laten
vrommalen en op 1 januari zaten we met aan wangedrocht.
~ank

••t
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Mevrouw lakkar mag ik U vrn~en bondiger ta formuleren,
al dia data e.d. zijn ongetwijfeld interessant voor de
algemene vergadering, maar ik zou zo graag willan, dat wa
op aan aantal hoofdlijnen discussiëren mat elkaar.
U hoort mij zaggen dat de wet op de rechtshulp gewoon niet
dia aandacht van de Kamers gehad heeft,waar za recht op
had an daarmee zijn een heleboel minvermogenden en ook da
advocatuur al ia het maar een kleine groep danig gedupeerd,
er ia een willekeur ven tarieven, de vergoedingen zijn mat
aanderde verkort,maar nog vaal kwalijker is het bericht
dat zojuist in het advocatenblad van 9 maart stond en ik
gaaf de data opdat man zich beter oriinteer,went ik heb
da indruk dat men nou niet zoveel aandacht aan da zaak
gaachonkan heaft,mijnhaar da voorzitter,de a •• eh •• het advocatenblad stalt dat wij die stellen da minvermogenden
ven 14oo guldan tot 1750 par maand zullen wij de eigen
bijdrage niet in rekening brangen,det •• miniatar ven financiln of althans da staetseacrataris of de inspecteur van
balastingen wie hat ••• one dia wal ook al doen we ar afstand van als inkomen in rekening zullen willen brengen,
dit ia da onrechtvaardigheid ten top gedreven ••
Dank U wal •••
Dan had ik neg twee vragen •• n~g aan paar endare vragen,
mijnhaar de vocrzitter ••• galach ••• ona nedarlands •• dat ia
voor de coMMissie van onderwija •• cns naderlands ia aan
prachtige taal,wat doen wa armaa?wat doen we armee in het
onderwijs ?Want zelfs leraren en zelfs hoogleraren achijnen
hun naderlande niet meer ta kennen,latan wa etaan dat onze
kindaren nog naderlands leren.
Den ten aan~ien ven ds ziekenfondaen,volksgezondheid,
mijnheer de voorzittar,het nisuwe plan voer de ziekenfondaan ia heillocs.Er zijn twaa grespen die er het maast
onder zullen laiden,det zijn de meneen met het minium
inkomen en dat zijn de zogenaamde in mijn termen de
zogenaamde eclidariteitabetalaa•,als U het extreme
gevel neemt dat U 2 jonge mansen hebt,dis op de ziekenfondagrens zitten,dan batalen ze varplicht aamen mat het werkgavaraaandeel mee,aen verplichts varzakering van engevaar
9000 gulden,gaat U naar welke gewone ziektevarzekering ook
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ik zou nat kunnen aantonen,dan zijn aan dat badrag niet
toa,dan houden zij ovar,kunnsn z~ hat niet op •• ~an koman
za met extra bijdragen,extra varzakaringen,moet je dan
zaggen2,50 voor msdicijns~,sigen 1igdagen,ik zie het niet
zitten an ik hoop dat da fractie hun zitplaats mes ken
duidelijk maken ••
Dank U wal.&aat Uw gang.
Dank U wal,mijnhaar de voorzittar,mijn naam is van dar Schriar,
het gaat even over de zure ragan,als da aanpak nationaal
en intarnationaal op hst huidige tempo doorgaat dan is
dat ook voor onze boasen te laat.
Ik hoop dat da ragering en onze partij da~ goed inziet en
zich goed over dit onderwerp criintaart en trach~ die
aanpak van de zure regen te veranellan opdat ar toch nog
wat bosaan over zullen blijven want de toastand is ernstig.
Applaus.
Dank U zeer.
Mijnhaar Maijaraam.
Voarzi~ter,ik zou willen beginnen bij hst bagin,dat ia n.l.
de inleiding van de balaidsnotitie en ik zal niet alle
paragrafen volgamaakt,maakt U zich gaan zorgen •••
de inleiding gaat over de presentatie van het belaid,als
ik aansluit bij •avrouw Bakkar dan zou ik misschien
mogen vragen of men in duidelijke bewoordingen zou willen
trachten uit te leggen waar bij het ziekenfondsplan de
bezuiniging voor de Rijkeoverheid inzit,bij een ziekanfondswat dia in hoofdlijnen toch betaald wordt door werkgavare en werknamera en waar de deregulering zit ale Je
aan paar dingen uit het ziekenfondspakket haalt en daar
aan verplichte varzakering voor gaat voorschrijven het
kan allemaal zeer _uel overwogen en zeer nuttig ziJn,maar
da uitleggo: van lijkt ma voor da partij en voor de kiezers
een hela goede zaak om wat in kant en klare bewoordingen
te doan,zodanig dat dan dat goede wat erin zit ook duidelijk
de overhand zou hebben tegenov~r net slechte wat velen
voor aGhansen inzian.Dat is de presentatie dus op dit
punt toegaapitst,maa: in het algemeen,ik heb er een paar
opmerkingen over gemaakt dia ik niet helemaal in de inleiding tarugvind,dat kan,dat kan uiteraard niet met 11 ontvangen reacties of daaromtrsnt,maar verladen jaar ook in
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daze algemene vergada:ing heb ik gesteld dat de preaan~a~ia voo~al 20danig moet zijn dat de burgers
begrip
hebben voo: de narigheid die de fractie en de regering
~n~ af an tee m~aten aandoen en dat man dan ook moet uitlaggen en ik heb ev~~jVVD expres inmiddels da indruk dat
mmn daar ook zich niat altijd beperkt tot de hoofdlijnen,in
kaMerdebatten en in da agenda van da Kamer geloof ik ook
dat man zich wat maar tot hoofdlijnen zou moeten beperken
maar in VVD IMpras ia de uitleg van allerlei klsina regelingen niet zn erg interessant, de varMelding zeker niet,
maar de ~itlag van hoofdpunten wal,an ik zou de radactie
van VVD expres in overweging willen geven om het nul nummer
wat een ongelukkig getal wea,het nulnummer nog eens door
te lezen *en aanzien van de bedoeling om de •• het kader
de mogelijkheid te gaven aan anderen uitleg to geven van
wat er gebeurt en dan zijn er van S onderwerpen in elke
VVD expres waarschijnlijk 1,die iadereen in den lande beroare en 4 apecialistisch,VVD expres korter,krachtiger en
duidelijke~ uitleg zou waarschijnlijk zowel voor het kade~
als vóor het doorgavan van gedachten vaal batar zijn dan
aan veelheid van technische informatie.
En •• ja •• U mag beat klappan wat mij batraft ••• gelach •• an
vooral ook daarbij bij de presentatie van het beleid
krachtig spraken Maar nist te vaal voor je beurt schreeuwen
niet te veel dingen verkondigen die je misschien toch niet
waar kunt ~aken dan ga Je maar af,dan wat ja achteraf niet
\Haar garaaakt hebt, dan dat J er ermee zou winnen, dat ja soma
eana aan kaar al aan week tsvoran hebt verteld.
En de presentatie als ik een punt niet uit de baleidanotitie mag namen,dat dan is ook mijn laatsta punt,dat is
dat ik in Vrijheid an Democratie van daz• week een artikel
hab gelazen van de heer Korthals over burgelijk• ongehoorzaamheid, wel enerzijde staat daar ook weer duidelijk dat
dat niet lagaal is,wsarom noemen we burgelijka ongahcorzaamh~id niet illegale actia,h~t ie een onwettig kind
dat de naam haeft,geef het dan da naam,illegala acti~,
maar verdar heb ik in hst art i ;cel toch een z.e~usra halfheid geproefd net als bij dia huis aan huis krant van de
kernwapans,om niet al te duidelijk to zaggen dat het toch
illegaal is en wat mij verwonderd heeft is dat do haar
Korthals zegtc wij hebben eigenlijk geen uitgangspunt, we
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h•bban een uitgangspunt in het liberaal manifest en in
tegenstalling tot aan schrijver in de Volkskrant moet ik
toch opmarkan dat in dat liberaal manifest bepaald geen
lans gabroken wordt voor burgelijk• ongehoorzaamheid het
lans brakan zou dan ook trouwens niet gewaldloos zijn
er wordt geen lans gebroken voor burgalijka ongehoorzaamheid.maar er wordt onder zeer bepaalde voorwaarde gezegd
dat je dan in kunt dankan in zoverre vind ik de bijdrage
van de heer Korthals verhaldarend,maar ik had ham graag
wat krachtiger gezian5dank U.
Dank U wel,mavrouw Roakam-Abbing.
Mijnha~ de voorzi~tar,ala buiten Ynivareitair lid van
de univarai'\aitaraad in Groningen ben ik de laatete 'tijd
zeer ga~onfron'taa:rd geweeat en ik uiteraard op een zeer
baachaidan -.niar,maar taah mat de problematiek van da
bezuinitin~en,hat ie een hela moeilijke zaak en dat weet
U anta'twijfald om juist in het kader van deze bezuinigingen
••~ na.. het endarwijaaspect
aan de universiteiten op een
aanvaard~aar nivaaY ta houden,er warden nu nieuwe bazuintginten aangekondigd, ik haD bagrapen dat mijnhaar Daetman
daarover al een politieke uitapraak heeft gadaan,maar daaalniette•in zou ik mat klem aan de VVD met name aan de
ondarwijedaakundigan willen varzoeken a• zich in daze zaak
te gaan verdiepan,want ik ban bang dat de situatie gezien
daze nieuwe voornaMene wel aana kritiek zoy kunnen warden.
Mat na. . dus ook de VVD ondarwijamenean, aan beroep om
zich zoveel ••t•lijk in deze •ataria ~e vardiapen opdat
wij jYiet els VVD ara in de univareitaitaraden ook hierover
weten hoe d• zaak bij ons ligt.Dank U wal.
Dank U zeer.Mijnhaar de Maar en dan mijnheer Talama.
Mijnhaar de vaorzitter,dit ia een vrij vraaguurtja en
het onderwerp dat ik onder Uw aandacht wil brengen en
ander de aandacht van de Tweeds Kamer tractie valt onder
3 hoofdatu~ken van daze beleidanata,hat is hat anderwerp
van de •ilieuhygilne,dia hier ten onrechte milieubehaar
genoemd wordt,Niliauhygiäna het terYgdringen en het vaarkamen
ven de techn~acha politie waaraan wij allen schuldig zijn
gaan uitgezondard,hat ond~rwerp van de milieubehaar dat
ia aan natuurbeschermer an hat handhaven van onze landschappan en natuurlijke miliau,wat onder landbouw ia gevallen,
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ean teken aan da wand en tanslotta de volksgezondheid
dia als e~n teehoioch fin~nci§l orobleem wordt benaderd.
Ik nsrinnar da vargadari~g eraan d3t ten tijde van hat
liber31e manifest er een door mij ingediend voorstel
is àanganomen waarin ar voortdurend ge3traefd moet worden
naar aen juista verhouding tussen economische noodzakel!jkheij ~culogische mogelijkheid en welzijns wens~lijkhaid,
tot nu tos is ciaar weinig van terecht gekcmen.Het voortraffelijke wark wat destijds de vorige bswindslieáen
cnzer partij ,Ginjaar,Tuinman en Wallis-de Vrias in gang
gezet is,tsn aanzien van bescherming der natuur van milieu
en da diaren is weinig vooruitzichten getoond en velen
met mij zijn daarover verontrust,wannaer ik hier het woord
wij gebruik dan ià dat niet een pluralis majestatis,maar
àat is eenvoudig,ik denk dat ik tracht de stem van allen
die de ~ilieuproblematiek en de natuurbescherming even
zwaar wenaan laten te wegen als de economie-en fiscale
vraagstukken, dat ik die sta• tracht ta vertolken.
Wij zijn verontrust omdat wij niet de evertuiging hebben
dat bij het begrip normátelling en de milieuhygiëne,die
normstelling niet zodanig wordt ontwikkeld dat hij is
richting nul,maar dat wij trachten ter wille van de economie en de belastingen die dat opbrengt een zo hoog
mogelijk nog net aanvaardbaar niveau trachten te handhaven.
Wij zijn verontrust ten aanzien van het milieubeheer,
de vorige spreker heeft de zure regen al genoemd,wij zijn
verontrust omdat langzaam maar zeker steeds grotere natuurgebieden worden op economische gronden,worden opgeofferd
zogenaamd omdat het moet.De controverse tussen landbouwen natuurbeheersing is evident en ik zou het volgende willen opmerken zonder ook maar iemand tekort te willen doen
het moge zijn dat de landbouw, hoewel in aantal gering
toch het groetEts deel van ons grondbezit in behaar heeft,
daar staat tegen over dat er bij de andere groeperingen
er veel mensen zijn die relati~f gesprokan maar weinig
van dat grondgebied kunnen gebruiken •••
Zou U het willen efronden,mijnheer Meijeraam????
lk wil het zo gauw mogelijk afronden,mijnheer de vocrzitter,maar ik hoop dat U mij ook als vroege tijd nog even
laat uitspreken,want het is toch van een belangrijk onderwarp.Leza controverse die uit zich dus in strijd en zoals
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wij due weer gezien hebben in de kop van rriealand en
zo zien wij dat en conetateren dat het Waddengebied langzaam maar zeker toch als natuurgebied in alk geval aan
waarde inboet en het ons toezenden van een stuk opgespoten zand in de Dollard is niet voldoende om dat te compenseren,wat.heeft dit alles nu te maken met de volksgezondheid?Wij zijn van mening dat het terugdringen
in de milieuproblematiek naar een betere omstandigheid
de volkegezondhYid ten goede komt,als men de kosten in de
volksgezondheid wil verminderen dan is dat niet aan kwestie van het crairen van werkeloosheid onder het medische
pereonaal wat het ook •oge zijn,maar is uitsluitend kamt
dat wanneer wij zorgen dat er •inder zieke ••neen komen.
En verbeterde •ilieuo~atandigheden dragen bij tot mindar
zieke ••neen en •inder koeten ••••
Ja •• ja •• dank U wal.
Het lijkt me nu erg aardig om nu •ijnheer de Wolf het
woord te geven,ham kennende ••
Voorzitter,etaat U mij toe de partij aan te kijken terwijl
ik het woord tot naar richt ••
Jazeker •••
Voarzitter,geachte aanwezigan,hat doet mij bizonder genoe•
gen,dat ik het woord tot U mag richten in aansluiting
op de vorige sprekar,wij leven in een zonderlinge wereld
aan wereld waar miljoenen nongaren en aan armoede lijden
aan anderen zich baden in weelde en met overschotten aan
voedingsmiddelen gaan raad watan,an vanuit die gedachte
wil ik de aandacht vragen voor de problemen van ono platte
land, het platte land waar nog altijd een flink groot daal
van onze bevolking woont en werkt en recreërt,momantael
is aan belangrijk probleem de beperking van de zuivelproductie, beparkin.g dia belangrij ka affecten zal habb!!ln voor
het inkomen van onze boerenbevolking,en daaraan voorzitter wordt voldoende aandacht basteed,maar wat mij opvalt
en wat ~ij stoort is dat ar zo weinig aandacht wordt
baateed aan de navenaffecten die daaruit voortvloeien,
het valt b.v. eenvoudig te berekenan,dat ale gevolg van
de beparking van de zuivelproductie de overslag aan veevoedergrondstoffan in de haven van Rotterds• mat 1 ~2 miljoen
ton par jaar zal varminderen,nu is Rotterdam aan hele
grote haven maar iets dargelijke zal daar toch zeker niet
onopgemerkt voorbijgaan.
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Ean haal ander affect is dat de varmindering van de zuivelproductie in ons goede land,met het bovenleggende
pareentags in de ord~ van grootte tot. een omzetvsrmiMdaring_ van 1 miljarrl zal leidan.EP.n ander gevolg daarvan
is dat de werkge~eqenheid op het pla•te land,vooral in de
afgeleide sector, in de toelevering,verwerking en in de
dienstverlening met ~rne van grootte van 10.000 arbeidsplaatsen zal ver~inderen,voorzitter els er een werf moet
sluiten,wat een vermindering v~n 1000 arbeidsplaatsen
ten gevolge heeft,loopt het Parle~ent op hol.
Hat verbeaat •iJ an het stoort miJ dat dit soort effecten
van veel grotere omvang veel •indar aandacht •rijgen en
ik vind het dondgriezelig als ik een Europarlementariër,
ik geloof niet dat het een VVD er was,vnorzitter,zeggen
men moet bezuinigen op de landbouw ten behoe~e vnn de
werkgelegenheid en elke bezuiniging op de landbouw betekent verlies aan werkgelegenheid,nou wil ik niet zeg~an
dat we maar kunnen doorgaan met overschotten te produceren
maar het is niet zo dat bezuinigen op de landbouw betekant
dat ar ergene Bnders wel gelegenheid gecreëerd kan worden.
Voorzitter,ik doe een dringend beroep op het kabinet en
de Kamerfr3etie nm ta zorgen dat er onder deze omstandigheden ~xtra steunmaatregelen vnor het platte land komen.
Om het verlies aan werkgelegenheid en welvaart te compensaran,helaas lijkt het erop dat het de verkeerde kant opgaat,men wil de BRT afsehaffan,men wil de onroerendgoedbelasting op landbouwgronden •• een productiemiddel overwegan,hat plattelendeonderwijs wo~dt geraduceard,er ie een
financiële verhouding dia de •••• ar ie een financiële
verhouding~nwet die de plettelandsgemeenten tekort doet
ten behoeve ven de-grote eteden,het relatienotabeleid
wordt nog staede voortgezat,dat wil 10~ van de boarengrond
o~zettan in vogelweide~ het is ongelooflijk,maar waar ••
dit kabinet stalt zich tot teek om jaarlijks 20 miljoen
gulden boven wate~ te brengen om boerengrond aan te kopen
om daar vogelperkan van te maken,aanwezigan •• terwijl er
bezuinigd moet worden op de ver~arming van bejaardenhuizen. v~gelparkan ••• 20 miljoen gulden par jaar •• nu nog ••
voorzitter,als dit beleid wordt doorgevoerd leidj dit
tot enkele 10.000 werklozen extra •• en meer dan een mil•

joan •• een miljard verhoging van collectieve laaten •• kunt
U dat uitrakanan?Dat leidt tot rellen in da Noordoogtpoldar en in Wintarawijk,hat beleid van onze bewindslieden Wins~mius en Braxs oogst een grootst rnGgelijk onba.
grip op het platteland,daar moet wat aan veranderen,
ons plattalsnd,da open ruimte tussen onze dorpen ia een
van onze belangrijk•~• badrijf3g,bieden en ons platt~
land ia te bal~ngrijk an onze natuur ie te mooi om het
beleid te laten bepalen in die •etR wa~rin het gebeurt
door de studeerkamertheorieën van landscheoarchitecten
en natuurbaacharmera waar de vorige aprakers over pleiten.
Voorzitter,natuurlijk en dat moet onze aarsta priori~ait
zijn de reinheid van de bodem,van het water en van de
lucht wordan baschermd.Maar juist de zachte Milieuzaken
moeten wat mindar prioriteit hebben,voorzitter ik doe een
dringend beraap op one kabinet en op de Kamerfractie,
om ernaar te streven dat ar meer gebeurt om de walvaart
op het platteland in stand te houden ••
Zou U willen afronden???
Ik rond af ••
Want voorzittar,hat lijkt erop dat het kabinet het contact
mat het plattelend heeft verloren,onza stadan kunngn slechte
walvarend functioneren,bij de gratie van aan walvarend
achterland en daarom geloof ik goed ~~t het goed is dat
onze VVD volgende week de boer opgaat,ik hoop dat onze
ke•erladan goed zullen luisteren en dat onze bewindslia•
den daar ook aanwezig zullen zijn an dat zij ook maanamen
wat ik nat heb ooge~arkt,ik heb g•zegd,voorzittar,ik heb
gezegd en ik denk U zeer.
Applaus.
Dank U wel.~.Mijnheer Hafkamp •• Wilt U over het zelfde onderwerp spraken??
Naan,aan ander onderwerp •••
Dan gaat mijnhaar Talama voor,want dia stond ar al eerder.
Daarna de heer Hafkam~ en dan •••
Mijnheer de voorzitter,ik zou graag 2 o~markin9en willen
maken over het onderwerp rechtshandhaving.
Dat ia al gieter aan de orde geweest en ganoemd,het ie
uitvoerig aan de orde geweest bij de bagroting van justitie,
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met·de bstaling V3~ de rnaatragelen,da ov3nt~ele baoarking
weer cp de bazuiniging,rnen had het over maar politie,
neer rGchtarlijk personael,rneer cslruirnta,een regeling van
de rechtahulp,allemaal onderwerpen die geld kosten,
ik zou de aandacht willen vragen voor een tweetal punten
op het gebied van da rechtshandhaving die niet z~zesr
geld kosten,meer van zou ik zeggen kwalitatieve aard
zijn. het eerste betreft de handhaving van de openbare
orde,daar bedoel ik nou niet mee zoals ook terecht
ook door onze fractievoorzitter gisteren gezegd is in
zijn voortreffelijke speech,het lei en order idee van
allee wat niet mag moet ook worden verboden en moet
worden ingegrepan,ik bedoel daarmee het genuanceerde
handhaven ven het recht zoals het ook in ons liberaal
manifest en liberaal partijprogramma is neergelegd en
wat ook bij de begroting is genoemd de afweging om te
ko•en tot een redelijk niveau van rechtshandhaving,ik
ben het daar van harte mee eens,maar ik noem een geval
en er zijn er meerdere te noemen waarvan ik zeg dat
moet toch mogelijk zijn om daar wat aan te doen an het
niet te laten lopen zoals het gegaan is.
Ik neem als voorbeeld het kantoor van de veraniging
Nederland-Zuid Afrika in Amsterdam,wat door een groep
andersdenkenden althans een groep die met het Zuid Afrika
beleid niet eens was,is opengebroken,waar vernielingen zijn
aangebracht en waar de bibliotheek in de gracht is gesmeten,ik heb dat niet uit een veel gelazen ochtendblad,
maar uit onze kwaliteitsavondkrant en daar lees ik dat er
voor 200.000 gulden in dat gebouw vernield is dat het
ongeveer 1t uur heeft geduurd,dat de pers er uitvoerig
bij was,er staan nog foto's in de krant en dan eindigt
dat bericht er werden geen aanhoudingen verricht.
Dan zeg ik mijnheer de voorzitter dat daar bij een redelijke
rechtsafweging handhaven uiterst gevaarlijke dingen daar
aan de orde zijn,het vernietigen het verbranden van
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wil het hier niet helamaal vergelijken,maar het begint
er vervaarlijk dicht op te lijken.
En nou het •••• En nou gaat het er mij niat om dat deze
personen bij de kraag worden gevat en in de kerker
worden gaworpen,dat is een zaak van de rechter,ik vind
wel dat de politie althans de ergste aanvoerders hoort
mee te nemen naar het politiebureau en daar proces verbaal
van hoort op te maken,al was het alleen maar om niet de
indruk te wekken dat men voortdurend zijn op zich zalf
toegaetaan en meningen en afwijkende maningen mag uiten
door op grote schaal vernielingen te plegen en bibliotheken in de gracht te gooian.Applaus.
Dit hoeft,mijnheer de voorzitter,gaen geld te kosten,
goed een heel klein beetje,mear het zijn geen begrotingsposten het is ook geen zaak waar het gemeentebeetuur
iets mee te maken heeft er zijn rechtstreekse miedrijven
aan de orde,lokeel vredabrauk,vernieling,openbera geweldpleging tegen goederen,verentwoordelijkhaid van de
justitie en ik vind dat de minieter en de Kamerleden
hier meer aandacht aan moaten gaven en ik geloof dat
het ook nodig ia,ik hoor wel eens vertellen ale het
over deze onderwarpan gaat het lijkt wal of Ed van Thijn
de VVD rechte voorbij streeft bij de rechtshandhaving,
zo hoeft. het niet te zijn,mijnheer de voorzitter,maar
ik vind wel dat hier wet aan gebeuren moet,onder een liberaal bewind,mijn tweede opmerking betreft de proceduremoeilijkheden in kraakgavallen.
De wat zegt dat als je iemand voor de rechter wilt brengen zijn neem moet kunnen opgeven,dat gebeurt juist door
krakers vaak niet,die zijn vaak ook nog gesteund door
sociale adv6caten.daarin geschoold om anoniem hun werk
ta verrichtan,dat batekent dat zij niet voor de rachter
kunnen worden gebracht en dat batekant dus ook dat ar
niks kan gabeuran,dat heeft er wel toa geleid dat een
wanhopige huiseigenaar een knokploeg huurde die dan de
kralers eruit smeet en die er dan zelf in ging zitten,
dan is de justitie zeer actief en zat onmiddellijk mat
politie optreden die eigenaar met zijn trawanten ar weer
uit,onder het motto, en daar ben ik het mee aens,man mag
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mag gaan eigen richting plegen en ik vind het heel
goad dat d~t beginsel ovaraind wGrJt gehoudan,=ichting,
mijnheer de voorzitter,aigen richting dat is hetzelfde
als reenter dan moet er wel de bevosgda rachters kunnen
zijn aan wie rnen dat c~nflict wat ar dan is kan voorleggen an hat ia esn elementair beginsol dacht ik va~ een
rechtstaat dat dat in da wet mogelijk gemaakt moet worden.
Daar is ook een wetswetja over in de maak,de heer KorthalaAltes zegt daar terecht bij dit is om in een leemte in
hat wetboek van rechtsvordering ta voorzien •• dat wetje ia
bij de Kamer al aanhangig gemaakt toen de leegstandswat
onder een kabine~ van endare signatuur niet in werking
kon treden omdat dat zou betekenen,U weet dat wel,maar
ik ga niet op details in,ean register bij de gemeenten
van lasgetaande percelen,dat zou 70 tot 80 miljoen per
jaar kosten, in 10 jaar geschat op een totaal van een
miljard,toen al oneanvaardbaar,ik dacht nu helemaal,
zeker ook als ja praat over deregulering,maar toen heeft
de toannteligl!l bewindsman van anders politieke signatuur
het stukje van het ano•iem dagvaarden eruit gelicht,
kort gezegd dat de deurwaardar dagvaardiging in de brievenbus kan stippen van het betrokken perceal,moet adverteren ik nog een paar dingen meer ,kortom een regeling dat
de rechter wel erin betrokken kan ,worden.Dat wetje is
destijds niet uitgavoerd,niet uitgewerkt omdat het toenmalig kabinet viel,het heaft tot mijn spijt nogal lang
geduurd tot oktober vorig jaar dat de ministar het bij
de Kamer aanhangig maakte en wat mij nou verdriet,voorzitter,is dat op het lijstje wat de fractie heeft gepubliceerd van activiteiten er niets over deze wet staat,
ook deze wat kost niks,de partijen, zelfs de Partij van de
Arbeid,zijn het ar in grote lijnen allemaal over eens
en ik lees dus wel vele andere wetten waar men mee bezig
is, ik zal dat nou om de tijd maar niet opsommen,het
spijt mij dat dit niet veel meer aandacht van de fractie
heeft.Ik zou de fractie dringend willen verzoeken mijnheer de voorzitter om a.s. dinsdag ale zij vergadert
over dit congres als een van de eerste punten te kijken
~en
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of ze dit gevalletje niet onderuit de stapel kunnen
tillen en op zeer korte termijn in het Staat3blad
kunnen brsngen.Dank U zeer.
Wij merken dat U weet hoe het werkt in de fr3ctia.
:·i i j nheer Hafkamp.
Ja,voorzitter,dank U wel,heel kort even een vraag die
ik wilde stellen als aandachtig volger van de Nederlandse
politiek ten opzichte van de Nederlandse Ant.llen,een
Rijlsdaal waarover je niet vaak veel over hoort op
partijcongreseen van de VVD,onlangs heeft de Tweede Kamer
fractie de specialist de Antillen apacialist van de
Tweede Kamer fractie hebben een motia •• een oude motie
opnieuw opgepoetst,waarin bij.Wij de Nederlandse regering
erop aangedrongen wordt om contact op te nemen met het
Antilliaanse kabinet om te voorkomen dat er in de toekomst
spreke zou zijn van een grote toeloop van Antillianen
naa:rr Nederland.
De feiten liggen zo dat juist de laatste jaren duidelijk
sprake is van een duidilijk afnemende interesse van
Antillianen om zich in Nederland te vestigen, uit de
Antilliaanse pars weet ik dat die motie nogal wat eensatie heeft gewekt en dat er eigenlijk al aanwijzigingen zijn
dat het een enorme paniekreactie varocrzaakt,zodat ik vrees
dat dia motie juist een averechtse uitwerking zou hebben.
Dank U wel.
Mevrsuw Jonker.
Mijnheer de voorzitter, ik zou graag van de Tweede Kamer
fractie een nadere toelichting willen hebben op het
beleid ten aanzien van het hoger onderwijs.
Op de punten in de. beleidsnotitie voor de toekomende tijd
staat genoemd de achaalvergroting en de taakverdeling
in het hoger beroeps ondsrwija,een en ander zou ongetwijfeld mk een geografische herschikking van het hoger
onderwijs met zich meebrengen,ik zou graag willen weten
in hoeverre over de gevolgen ven een dergalijk geografische
herschikking met name voor het noorden van het land
al nadere gedachten bepaald zijn.
Dank U wel •• mevrouw van Veghel.
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iHjnheer de voarzittar,vorig jaar zijn wij opgeschikt door
div~rs8 stakingen bij anbtenarz0 sn vale gemeenten hebben
ieder cp zijn sizen wijze getracht daar enige regals voor
te scheppen,het is nu betrekkelijk rustig,~sar ik dank
dat ons nog heel wat hete tijden te wachten staat,temeer
d~ar V8le gemeenten cm financi;le rede~an.b.v. ds secundaire
arbei~sv~~rwaarda aan het aanpakken zijn en dat het er
ook naar uitziet èat we in de toekomst nog m•er aan de
a~btanaarsalarissen zullen gaan knabbelen •• het lijkt
mij toch maar dan noodzakelijk dat wij weer eens gaan
stilstaan bij het stakingsrecht van de ambtenaren,er zijn
ambtenaren voor wie het eigenlijk heel erg vervelend zou
zijn als we zouden gaan staJan en ik denk dat het niet
langer verentwoord is daarmee te wachten totdat de acties
weer gaan beginnen en ik vraag ma af of de zinsnede het
nastreven van gelijkwaardigheid en arbeidsvoorwaarden
tueaan ambtenaren en vergalijkbaar warkanden in het
bedrijfslevenook daarop staat sn ik zou mij kunnen indenken
dat we n~,nu het betrekkalijk rustig is met elkander ook
rustig over daze zaak zouden moeten praten.
Dank U wal.
Mijnheer Meulemans.
Ik heb een korte vraag,ik wilde vragen of er bij de toelichting die de fractie geeft over de motie Lansing-Kamp ••••
over de uitwerking van de motie Lansing-Kamp ook het •••
twee aspecten bakeken kunnen worden,hat handhaven van het
huidige peil van de volksgezondheid en het mogelijke
verlies van arbeidsplaatsen in bijkomende sectoren,ik
denk b.v. aan de dental industry en de VLHT.
Dank U wel ••• gaat -Uw gang.
Ja,mijnheer ·de voorzitter,een kleine aanvulling aan de
vorige spreker achter deze mikrofoon omtrent de rechtshandhaving in dit land,ik kan zeker niet verbeteren wat hij
daarin gezegd heeft,ik onderschrijf dat helemaal,ik had
alleen daar nog aan willen toevoegen,dat het U ongetwijfeld
bekend is, althans bekend zou moeten zijn,dat 3 dagen
geleden in de landerijen rondom het vliegveld Weensdracht
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een stoorzender geplaatst is en d~t die stoorzender re~~s
een proefuitzending gedaan heeft en ik vraag nij af
of wij in dit land nou maar mesten toestaan dat dit soort
mogelijkheden van het moedwillig varoorzaken van vliegtuigongelukken alleen maar om te laten blijken dat men
het niet eens is met bepaalde beslissingen,maar moet
worden getolereerd en of daar niet de nofige aandacht
aan moet worden basteed.Dank U wel.
Aplaus.
Mijnheer Meijaro
Afdeling Naarden.
Mijnheer de voorzitter een belangrijk uitgangspunt
ven dit kabinet ii,het terugdringen ven de collectieve
leeten van de overheid ten bate van de privatansector,
ik ben daaro• nogal verbaasd geweest in het begin van
dit parlementaire jaar over de reactie van onze Kamerfractie.
In die zin dat de regering het plan had om een huurverhoging van 4~ in te voeren,daar werd geprotesteerd van de
zijde van het CDA en de heer de Vries was kennelijk van
plan dat leger te doen zijn •• er ie een motie de Vries-Nijpels gekomen om daar 3~'van te maken en ik dacht dat dit
toch wel in strijd ia met dat grondbeginsel wat ik U
deer straks heb genoemd,ik kan me ergene voorstellen
dat er compromissen moeten gesloten worden,maar ik dacht
dat het bizonder belangrijk was dat dergelijke compromissen
dan ook naar buiten worden verklaard voor de kiezers ook
dat is weer een stukje p.r. waar ik al eerder over gasproken hab.Dank U.
Dank U wel.Wie van U nog??
Over de balaidsnotitie of over het beleid van de Tweede
Kamer fractie, Eersta Kamer fractie of het Europese
Parlement.
Ja •• Europesa· Parlement.
Gaat Uw gang.
Ik heb nog een vraag over het kader van hat minderhedenbeleidelk zou graag een toelichting in hoeverre het varlenen van stemrecht aan buitenlanders niet in het bezit
van het Nederlanderschap past in het uitgangspunt gelijke
rechten,gelijke plichten.
Dank U wel.Mevrouw •••
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Ik zou graag vragen hce het staat ~et de olannen van
~e Arv~ 2 voor het voortguzst ondar~ijs,ik wark zelf in
het ondar~ijs en aan een kant ia ar dan vanuit het onderwijs ongerustheid over de op ~il zijnde veranderingen,
want over het algemeen zijn àe onderwijsgevendan niet zo
erg voor dat er al te veel onrust in het onderwijs is,
maar ook vanuit de ouders zijn er ongeruste klanken of er
weer inderdaad grote veranderingen in het systeem komen.
Dank U v•el.

De voorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Groningen,
mevrouw Siertsema.
Dank U wel,voorzitter ••
We hebben al diverse keren vaker aandacht gevraagd voor
de presentatie van het beleid en ik moet U zeggen dat
ik daar weer naar mijn idee een bizonder slecht voorbeeld
ven zag waar ik erg van geschrokken ben,dat was èe mededeling met name op de televisie deze week,grote letters
kabinet CDA-VVD,geen vergoeding meer van medicijnen in
het ziakenfondspakket,eerst~ 2 dagen ziekenhuis voor eigen
rekening,dan komt er veel verder kleine mededeling dat men
overweegt,dus een andere vorm van verplichte verzekering
om dit te'dekken,maar de eerste schok is er al door de
manier waarop dat nieuws gebracht ward,en ik zou erg Uw
aandacht daarvoor willen vragen om die dingen toch op
een als het kan op een voorzichtiger in ieder geval duidalijkar wijze voor het publiek te brengen.Dank u.
Gaat Uw gang.
Mijn naam is Spijker,uit Soest, ik wilde graag een tweetal
vragen stellen over de defensiaproblematiek,ik geloof dat
mijnheer Zoutendijk op zeer treffende wijze het belang
van dat bondgenootschap naar voren heeft gebracht en ook
op een goede wijze heeft ingeschat de bedreiging •• de dreiging
vanuit de Warschau-pact overmacht,diezelfde goede woorden dia staan in de inleiding voor de defensienota 84-93,
echter het beleid wat daaruit voort zou moaten vloeien
heeft een hele andere strekking,twee dingen wil ik daar
graag uitl~chten,op de eerste plaats het terugbrengen
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van de conventionele artillerie met 6 afdalingen van 20
n3ar 14,zowsl paraat als mobilisabel,terwijl de Warachau-pact
overmacht steeds maar groeit en op de tweede plaats vraag
ik me af hoe het mogelijk ss, dat er niet ingegfan wordt,
op aan re~le en goede wijze op het aandringen van de NAVO
oM op grote schaal meer eenheden in de Bondsrepubliek te
legeren,om tegemoet te komen aan de problemen onderstreept
die zullen gaan ontstaan wanneer wij in tijd van crisis
daar nog even naar toa moaten met het ~vergrote deel van
da landmacht.Dank U wel.
Dank U zaar,mijnheer Merkuze.
Voorzittar,gisteran is wel gesproken dat men misschien wat
laat eens moet stilstaan bij het problaam dat sommige
bezuinigingen bij sommige groepen wel erg ongelukkig tegelijk aenkomen,in dit verband de plannen die daarnat
door mevrouw uit Groningen aan de -~~ orde zijn gestald,
samengavat onder het etiket ontmantaling ziekenfondsen,
ik zou graag willen weten of het waar is dat men uitgerekend in daze tijd mansen wil opzadelen met extra lasten
die kunnen oplopen tot een kleine duizend guldan per jaar,
dat is een,in de tweede plaats zou ik graag aan uitlag
willen hebben of de bureaucratie die op het ogenblik
door de ziekanfondsen die zou bestaan hoe dia wordt
verv•ngen want ik •• eh ••• wanneer ja aan toestand krijgt
dat mensen enerzijds verplicht verzekerd zijn in een
zieken~onds en anderzijde zich vrijwillig moeten bijverzakeren,wet voor papierwinkel brengt dat met zich mee??
Denk U zeer.
De leetata vragensteller gaat Uw gang.
Veneme,uit Groningen.
In aansluiting me~ wat mevrouw Siertsame heeft gezegd
over een wat ongelukkige presantetie van beleid,kan ik
in dit verband misschien ook wijzen op het plan van de
emancipatieraad om slachtoffers van geweldmisdrijven
te betrekken bij het bepalen van de strafmaat,dat lijkt
me in tegenstrijd met het principe dat je geen eigen rechter
mag epreken,ik zou willen vragen,misschien kan de fractie
wat meer toelichting geven waarom zij toch vindt dat
dit plan een goed plan is.
Dank U wel,mevrouw.
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Mevrouw

Temman van da afdeling Zaanstad,voorzitter.
Voc~zi~tar,veralaving aan verdovende middelen als opiaton,
hero!na en afgeleiden daarvan,zijn in eerste instantie
· rnagelijk door voor handen zijn van dergelijke producten,
producten die in belangrijke mate worden voortgebracht
in arne ~nderontwikkelde lanjen,vaar de hand lijkt het
telen van dergelijke producten aldaar te doen ve~bieden,
evenwal de arme boeren leven aan de rand van hun bestaan
daar,zullen dat eigener beweging niet doen,anders dan dat
hun regeringen het mogelijk is daartoe dwingende rnaatregelen voor te schrijven,daarbij een alterna~ief ~an
biedend om dia mensen andere producten te doen kweken
en of daar dan gelden ter beschikking te stellen,gelden
waarover die arme landen veelal niet beschikken en ontwikkelingshulp daaraan met uat daal allerzins verantwoord is,mijn vraag is doet ons land aan een dergelijk
deel ven die ontwikkelingshulp ook mee en zoj3,in welke
mate?
Dank U wel.
Geen vragenstellers meer,ik dank Óok dat de fractie
minstans 1t uur nodig heeft,om al Uw constructieve bijdragen
te varwerken tot een aanvaardbaar antwoord,zij gaan daarover
vergaderen aamen met de leden van het Europaas Parl9ment
in de Klaas Weide Zaal,aangegeven is waar dat ie an het
hoofdbestuur,elgameen secretariaat en de pers komen bijeen
in de terras zaal,ik schor~ de vergadering tot 2 uur.
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De vergadering is heropend.
Het woord is aan de heer Nijpels.
Dank U wel voorzitter,ik denk dat het goed is als ik
op de eerste plaats iets zeg over de brief van mijnheer
Meijeraam en het mondelinge commentaar zoals hij dat daaraan
toe heeft gevoegd,vooral omdat het hier gaat om een algemeen punt,waar ik gisterenavond in mijn bijdrage in deze
algemene vergadering ook iets over heb gezegd en dat
betreft de presentatie van het beleid,de heer Meijeraam
die pleit in zijn schriftelijke bijdrage in het kort
samengevat voor beleid,voor een presentatie waaruit wat
meer sociaal bewogenheid zou blijkan en ik moet U zeggen
dat ik me de kritiek van mijnheer Meijeraam kan voorstellen
en dat ook de Tweede Kamer fractie b&grip heeft voor die
kritiek,het is voor ons altijd buitengewoon een probleem
maar we realiseren ons heel goed,dat de presentatie in
feite de achilleshiel is van dit kabinetsbeleid,het geldt
voor het kabinetsbeleid,het geldt ook voor het beleid
zoals de regeringsfracties dat denken te gaan voeren,
we proberen als Tweede Kamer fractie iedere keer weer
opnieuw ta benadrukken waarom maatregeten worden genomen,
we proberen er ook voor zorg te dragen dat als bepaalde
maatregelen vervangen kunnen worden door rechtvaardigder
maatregelen om daartoeook toe over te gaan,maar ik wil
dat heel uitdrukkelijk zeggen,je bent in dit soort
gevallen afhankelijk van het beleid dat de media vindan
dat ze moeten voeren en dat houdt dus ook in dat je een
plan in de Kamer nog zo goed kunt presenteren, maar als
je 3 kwartier in de Kamer aan het woord bent en er wordt
vervolgens 15 of 30 secenden vanuit gezonden.dan zal het
U duidelijk zijn,dat dat betekent dat je zelf in belangrijke mate ook afhankelijk bent van de wijze waarop de
media bepaalde standpunten naar voren brengt en ieder
gevel is het zo dat, of ik moet zeggen in alle gevallen
is het zo dat als zo•n presentatie goed verloopt dan
hoor je er uiteraard geen kritiek op en U moet er vanuit
gaan als U nou eens zelf de voorbeelden op een rijtje zet
waarvan U zegt nou daar is de presentatie wat minder
gelukkig geweest,dat dat dan maar gaat om een klein
aantal voorbeelden,we doen ons best om in ieder geval
dat soort punten te vermijdan dat die onduidelijkheid
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ontstaat,maar ik Z9g U er ook bij,dat ik U op dit punt
geen 100% garantie kan geven,ik voeg er nog aan toe
en ik geloof dat dat ook eigenlijk nu we vandaag en ik
zal er straks wat meer over gaan zeggen, over dat hele
ziekenfondspakket, dat we in Den Haag geteisterd worden
door een ware epidemie daar waar gaat cm het uitlekken
van stukken.U heeft afgelopen weken in Vrij Nederland
zelfs in Vrij Nederland van voorafgaande wee~ ook,
zelfs heel geheime notulen van de ministerraad kunnen
aantreffan en het zal U duidelijk zijn,dat je in dit
land kennelijk niets meer vertrouwelijk kunt bespreken,
dat houdt dus in dat als er gesprekken worden gevoerd
tussen fracties en tussen bewindslieden,als er gesprekken worden gevoerd in de fractie dat je dan altijd
het risico loopt dat zo'n verhaal op·een of andere
manier naar buiten komt met alle nare effecten dia
daaraan vastzitten.U kunt er van opaan dat we ook op dat
punt proberen een zo zorgvuldig mogelijk beleid te voeren
maar als zelfs in dit land geheime notulen uitlekken,
waar alleen maar de 16 bewindslieden over beschikken
en die niet het departement in mogen gaan,dan zal het
U duidelijk zijn dat er natuurlijk verwijten kan worden
gemaakt,daar waar het gaat om de verhalen die niet goed
in de publiciteit komen,maar je kunt als bewindsman en je
kunt ook als kamerlid al het mogelijke doen,maar je kunt
nooit kennelijk voorkomen dat bepaalde zaken toch naar
buiten komen met alle nare gevolgen vandien en de nare
gevolgen hebben we met name ook gezien daar waar het gaat
om dat hele zielenfondspakket.De heer Meijeraam die zegt
ook nog het een en ander over de VVD expres,over die
VVD expres wil ik kort zijn,wat was de bedoeling daarvan?
De bedoeling wes dat we aan de leden korte bondige en
inhoudelijke informatie zouden geven over de wekelijkse
zaken zoals dia in de Kamer aan de orde waren,met andere
woorden geen loze kreten,geen propaganda taal,maar
juist inhoudelijke informatie en dat houdt in dat die
VVD expres ook niet moet worden gezien als een soort
propagandablad ten opzichte van het kader,het is een
blad waarin we op een zakelijke wijze proberen aan te geven
w*t het beleid is geweest van de fractie terzaken van bepaalde punten.Daar waar het gaat om een uitgebreide uitleg
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een uitgabreide interpretatie van dat wat we doen,daarvoor is Vrijheid en Democratie en daarin treft U dan ook
wat breedvoeriger uiteenzettingen aan over beleid zoals
de fractie dat voert,ook dikwijls een oeleid dat dan
door kamerlad-en persoonlijk in artikelen wordt verantwoord,ik geloof dat wij met deza VVD expres op de goede
weg zijn,natuurlijk er is altijd commentaar mogelijk,
er zijn op aan aantal punten varbetering mogelijk,maar
ik geloof dat we juist erop toa moaten zien dat dia
VVD expres gaan propagandablaadje wordt van de Tweede
Kamer fractie van de VVD,maar dat U als kader inhoudelijke
informatie heeft zodat U zoals de voorzitter altijd
uitdrukt als je met de buurman praat over de heg,ook
precies het antwoord hebt,op de vraag die de buurman
dan iedere zaterdagochtend weer stelt.
Dan kom ik op de brief van de afdeling Harderwijk en
hier mijnheer Meijeraam hoeft niet ongerust te zijn want
de verdere vragen dia hij heeft gesteld over deregulering
en over dia echokaffaeten dia worden straks nog uitgabreid
bahandaid.
Harderwijk en Hierden die praten over het politiebeleid,
ik, •• ik dacht dat ik gisterenavond al uiteen had gezet
hoe de VVD fractie daarover denkt en waar we op dat punt
prioriteit aangeven.
Een tweede balangrijké vraag gaat over de belastingmaatragalen,waardoor de Nederlandse automobilist geteisterd
zou wordan.Ik kan U daarover zaggen dat in het voorjaar
van 83 miJn collega da Grave aan motie heeft ingediend
in de Tweede Kamer en dia motie droegen wij het kabinet op
om tot 85 niet mat vooratallen naar de Kamer te komen
dia zoudan voorzien in aan stijging van dia lastendruk
voor de aut~mobilist,die motie is aanganomen tot op heden
heeft die motie gewerkt,want we hebben van het kabinet
nog geen voorstellen gekragen die voorzien in een laatenverzwaring van die automobilist,mocht dat alsnog komen
dan kunt U ons op dit punt aan deze toezegging houden,
want de Tweede Kamer fractie van de VV~ is niet scheutig
mat het indianen van motias,maar als ze er een indienen
als die wordt aanganomen,dan houden het kabinet daar ook
aan.
Ik kom dan op de brief van de afdeling Laren-Blaricum,
die praten over het personeelsbeleid en die vragen of ik
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in het kort,in staat zou zijn,het beleid van de Tweede
Kamer fractie en het kabinet op dit punt uiteen te zetten.
Ik wil dat graag doan,voorzitter,en ik doe dat dan in
het licht van dat wat al in de baleidsnotitia is verwàord,ik neem aan eigenlijk dat een groot aantal vragen
van de af~eling Laren-3laricum al in dia beleidsnotitie
is verwoord,ik wil toch nog eens graag in hat kort
zeggen wat er in ons land op dat punt aan de gang is,
sinds 1970 hebben we een groei gakregen van het ambtenarenapparaat met zo'n 350o000 inclusief de trendvolgers,
500.000 banen zijn er verloren gegaan in het bedrijfsleven en duidelijk was dat dia uitgaven,die daarmee
samenhangen dat die door de overheid op dit moment niet maar
opgahoest kunnen worden,dat houdt dus ook in dat parsonaelekoetan dus ook kosten van ambtenaren niet uitgezonderd
kunnen wordan,als ze praten over ombuigingen,vandaar ook,
dat we in het regeeraccoord met elkaar hebben afgesproken,dat we in de sector arbeidsvoorwaarden,collectieve
sector 6 miljard zouden bezuinigen,de VVD fractie
heeft die opdract meegegeven aan het k~binat,we wisten met
zijn allen of U wist toen de partijraad het regeeraccoord
bespraken dat dit beleid in aantocht zou zijn en wellicht dat sommige mensen er nu achter komen dat als we
afspraken maken als VVD-ers dat we daar dan ook de partij
aan houden,dat houdt dus in dat we in dit opzicht het beleid van de minieter van binnenlandse zaken st~unen,dat
die ombuigingen op tafel moeten komen en dat het uiteraard wel op een verantwoorde wijze moet gebeuren,wat
bedoel ik daarmee?7Ik bedoel daarmee dat wij daar waar
het gaat om de nieuwe ombuigingen die nog steeds moaten
volgen op de af~praken die we in het regaaraccoord hebben
gemaakt, ~ij·mat name kiezen voor kortingen in de sfeer
van pensioenen,due het aanpakken van de pensioenregelingen en vooral ook het aanpakken van het volume aan
ambtenaran,dat houdt dus in dat we zoveel mogelijk wansen
af te zien in de res•tarenda kabinetsperiode van brutokortingen op de salarissen zoals ambtenaren en trendvolgers
dia krijgen.
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Tweede opmerking die ik daarover zou willen maken,
heeft batrekking op onze visie over hoe nou die
ambtenarensalarissen zich de komende jaren zullen moeten ontwikkelen,we kiezen daarbij voor een zoveel
mogelijk parallel laten lopen van dia salarissen van
ambtenaren aan dat wat in hot bedrijfslaven wordt
uitbetaald,wa hesben daarvoor de beroemde pakketvergelijking,mijn collega Linschoten heeft bij het recente
debat over het ambtenarenbeleid in de Kamer nog bij
Rietkerk erop aangedrongen om nu op korte termijn met
de resultaten van dia pakkstvergelijking te koman,ik kan
U eigenlijk al in het kort zeggen wat naar alla waarschijnlijkheid de conclusie zal zijn van die pakketvergelijking, dat is dat de middelbare-en de hoge betaalde
ambtonsren dat die in verhouding met het bedrijfsleven
te weinig krijgen en dat met name de lager betaalde amb•
tenaren dat die in verhouding met het bedrijfsleven te
veel krijgen en dat schetst el in het kort de politieke
probleme~ die we zullen gaan krijgen,als we straks in
de Kamer gaan p•aten over de pakketvergelijking,want
het zal U duidslijk zijn dat onze coalitiepartner
op dit punt de heren,minister van binnenlandae zaken
nog wel voor verrassingen zal willen gaan plaatsen,
de kamercentrale Amsterdam die verzoekt a. het drugsbeleid aan de orde te atellen,b.het mediabeleid.
Ik zou over dat mediabaleid~x een paar opmerkingen willen
maken,ik heb daar gistarenavond het aan en ander over
gezagd,maar ik denk dat het goed is dat ik nog eens
even in het kort aangeef wat nou de bezwaren van de
VVD fractie waren tegen dat derde nat en wat onze bezwaren waren tegen _het toelaten van omroepen bij die abonnee
t.v. onze peiwaren tegen her derde net luidt in het kort
als volgt,eerste plaats leidt dat derde net tot aen kijkgeld verhoging van zo'n 40 tot 60 gulden,een kijkgeld
verhoging,waar U als burger niet onderuit komt,want U
wordt als burger automatiscg voor Uw kijkgeld,voor
Uw omroepbijdrage aangeslagen,derde net,tweede argument
zal de ontvangst van België en Duitsland in grote gedeelten van het land bemoeilijkan c.q. onmogelijk maken
derde plaats denken wij dat er in ons land geen hond
zit te wachten op een derde net zoals dat nu vorm gaat
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krijgen,hat wordt een rammelnet, 28 zendgemachtigden,
z~nder leden,ik geloof dat de aantrekkelijkheid van ijet
derde met, dat die heel gering is in dat kader is het
ook merkwaardig dat het CDA dat cierde net aigenlijk eerst
h~eft gepresenteerd om een tegenwicht te kun~en hebben
bij die abonnee t.v. ~~ ~u opeens dat der~e net in
deze vrij vreemde vorm presenteert met andere waarden
de eigenlijke bsdcsling van het CD~ wordt eek met
dit derde net niet gerealiseerd,aen reden temeer voor
het kabinet in onze ogen om dat darde net af te wijzeno
Vierde punt, dsrds net in deze vorm betekent dat de
dagbladpers belangrijke concurrentie zal gaan krijgen,
daar waar het gaat om de advertentiegelden,het betekent
due dat de dagbladpers in een zeer nadelige positie wordt
gezat,het betekent ook dat de discussie over het derde
net als dat zou worden doorgevoerd en ik hoop dat niet
dat die ongetwijfeld gevolgd zal worden door weer een
nieuwe discussie over extra gelden die we dan voor
de dagbladpers ter beschikkiAg zullen moeten stallen.
Waarom geen omroep op abonnee t.v.?
Eerste plaats gaat het cm een nieuwe technologie,om nieuwe
werkgelegenheid en wat we nu de afgelopen jaren juist
in ons land hebben gezien,dat is dat het omroapbestel
juist niet in staat is om aan die technologische eisen,
om met die technologische veranderingen in volleende
mate mee te gaan,vandaar ook ons standpunt laat dat
bedrijfsleven nu de vrijheid krijgen om juist met die
abonnee t.v. een nieuwe weg in te slaan in het Nederlandse
mediabeleid en laat de omroepen daar zoveel mogelijk
buiten blijven,tenzij dat gebeurt op verzoek van het bedrij faleven zalf_ en op de wij ze zoals he-t bedr'ij faleven
daar ook ~el~ over denkt.Tweede plaats betekent het en
het zal duidelijk zijn het toelaten van o~roepan op abonnee t.v. de zov~alste klap in het ga~icht van het Nederlallds bedrijfsleven met name da sector die zich bezig
houdt mat het mediabelaid,dis hadclan na 40 jaar gehannes
in het Nederlands omroepbeleid mogen verwachten dat het
kabinet en de fracties zich nu eindelijk eens zouden houden
sen de toezeggingen die in het verleden zijn gedean,met
andere woorden het bedrijfsleven zou mogen verwachten
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dat zij die abonnee t.v. voor zichzelf zouden krijgen
ik Z39 dat dan tussen aanhalingstekend omdat onza doelstelling juis~ bij het scheiden van abannae t.v. en
van amr~open is d~t bedrijfsluver1 ~ie sigen k~n3 te gaven
de concurrentie dus in dat hela ~acliabelaid ~~ graat
~ogelijk ts houd8n,zad3t uituinJalijk da ~~ali~ait
voor ds burger d~ xaximaal magelij~ is.
Voorzittar,het druçsb~lsid.
Er sta~t hier vrij alçemean in e~n regeltje drugsbeleid ••
eh ••• ik zal mijn eigen int~r~r;tatie geven nan dat wat
de kamercentrale Amsterdam nu graag te horen zou willen
krijgen en ik sluit dan tegelijkertijd ean,de ~amercentrale
Amsterdam zoals altijd hisr present die is hat met
mijn standpunt eens •• dat is plezierig •• mevrouw Tamming
heeft ook een vraag gesteld over drugsbeleid en ik zal
preberen dia vragen zoveel gemeenschappelijk ta behandelen.
Eerste plaats wet vindt de VVD ~rectie van het beleid zoals
dat in Amsterdam wordt gevoerd?
Je moet daarbij goed voor ogen houden,dat als we praten
over het Amsterdamse belcid,dat is heel dikwijls zo
in Amsterdam,dat we dan praten enerzijds over het beleid
dat de Partij van de Arbeid dat voorstond in de nota,
anderzijds dat we praten over het beleid zoal3 dat uiteindelijk door eer. meerderheid in de gemeenteraad is
geaccepteard,en zosls de gemeenteraadfractie van de VVD
ook beeldend hee~t varwoord in Vrijheid en Democratie
van een paar weken geleden,de VVD fractie is over dat
drugsbeleid nog aan het pratan,het is in ieder geval dui.
delij~ dat wij als uitgangspunten zullen neman,de lijnen
zoals die vastliggen in hst •app3rt van ds Talderstichting
een rapport dat .zo 1t jaar gel3den is uitgebracht,dat
houdt dus Jn-~at het b3leid zoals de fractia d~t vooreteat op een aantal punten zal botsen mat hst beleid
zoals de meerderheid in de Amsterdamsa gemeenteraad dat
voor st3at.Da3r waa= het gaat om exparimenta~ lijkt het
erop alsof in Amsterdam de plannen uiteind~lij!~ toch
een wat anda:a vorm habban gek=egen dan we in earsta
instantie dachtsn,als dat beleid in Amst3rdam arop neer
gaat komen dat er vrijelijk ge~xperimentaerd kan wordan
en het varstrakken van drugs aan zwaar verslaafden dan
ia de Tweede Kamer ~ractie daarop tegen, ale het erom
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gaat dat in de medische sfeer kijken en nadenken over
de wijze waarcp zwaar drugversl~afden kunnen helpen an
waarop we okk kunnen oroberan clie criminaliteit die
voortvloeit of een gevolg is van d~t druggebruik,
als we dat daarmee kunnen voorkomen dan is er ~st de
T~eede Kamer frs=tie van da VVD in d8t oozicht t~ praten
voorap most st~an 3n ik heb dat ~isterenavond ook gezegd
in ~ijn bijdrage v~or dit congres,dat met name die
internationale handel moet worden aangepakt en op dat
~u~t haeft Korthala-Altea een aantal initiatieven genomen, sen wetson~werp ingediend en wij steunen dat
wetsontwerp ook van harte.Dan een opmerking over die
vraag of er in het kader van de ontwikkelingssamenwerking
ook niet iets gedaan zou kunnen worden aan dat drugsbeleid
de VVD fractie is conform het rapport van de Telderstichting van mening dat we de ontwikkelingsgelden ook voor
een gedeelte moeten kunnen gebruiken om daar waar sprake
ia van aan belangrijke afhankelijkheid van bevolking
van het verbouwen ven drugs denkt U aan de gouden driehoek
in Zuid-Oost Azii om een gedeelte ·van die ontwikk~lings
galden ook te besteden om die papaverteelt en alles wat
armee samenhangt zoveel mogelijk tegen te gaan,de minister van ontwikkelingssamenwerking heeft ap dat punt aan
afhoudend beleid gevoerd de VVD zal bij de UCV over de
voedselhu~p over sen paar weken dit standpunt in een motie verwoorden en d~ Kamer daarover om een uitspraak
te vragen,dat was dus het antwoord aan mevrouw Temming.
De Kamercentrale Leiden wil iets horen over de wet tweeverdieners,we hebban afgesproken dat de heer Zoutendijk
het probleem van de tweeverdieners voor U zou behandelen,
ik ga er dus op _dit moment aan voorbij,de hAar Zoutendijk
zal dan ooJ< rfemens de Tweede Kamer fractie praten, U ziet
wat een eenheid van belaid,tan aanzien van de volksgezondheid daar kom ik straks nog op terug.
Kamercentrale Friesland,dis hesben een groot aantal vragen
o.a. over de ISP gelden sn hun vraag is of de ISP gelden
vaor een gedeelte via een versoepeld ontwikkelingskrediat
zoudan aan het noordslijk bedrijfsleven tau beschikking
zou kunnen worden gsstald •• ik denk det het niet goed is
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als ik op dit c~ngres uitgebreid inga op de wijze waarop
ja dis !SP golden zou kunnen bsstsden,ik wil U wel zeggen
ovar dia IS? bijdrage dat de VVD fractie van mening is
d3t als h3t ;~at orn ~at ~3gianaal balaid ook Jia I5P
gslJa~ v~~~ ~3 ~amende j3ran aan de noordelijke provincies =~llcn ~cstan warden gagaranaesrd en ~3t als het
~eat =var dis b~ctod!ng v~n die galdan de wensen die in
het ~oc~~en leven jat die serieus zullen moeten worden
gen~men en dat du~ de ~~ns van het noordan Uffi die
ISP gel~o~ op een bc~aalde maniettta baateden dat daar
W3t ons bot=eft een •• i~ belangrijke mata aan tegemoet
ge~oem kan wcrdon.Dan de vra~g van kamercentrale Friesland
over de inkomenol~oppolingen tussen ambteneren, bedrij f'sleven en ellec wa~ claur verder nog mee sarnenhangt,het
is heel simpel dit antwcord,dia koppalingen bestaan
formeel nog wel,maar in de praktijk hebben we de koppeling tussen lonen in hot bedrijf'slaven,tussan de uit•
ksrin;~r. an tussen de ambtanaransalarisoen al 2 jaar
geleden lo~gelaten,U weet dat er een politiek partij is
die ieè~=e keer suggereert alsof' die koppeling wel zou
bestaan,da k~ppeling cp afstand zoals wij dia in ons
vsrkiezingsprogramm~ hadden staan,die is al lang gerealiseerd en in faite is het zo dat ds koppaling op afstand
dia wij v~orstalden voor lonen,bedrijfslevan en uitkeringen
met zo•, 5~ ~3t die al royaal da aarsta 2 jaar van dit
kobinat zijn gepaasaard,in dat opzicht bestaan ar dus
g~e~ kappulingsn me~r,zo~ls dia vroeger bastonden,dan
een haal ~root aantal vragen over het voortgezet onderwijs.
Vraaan van mevrouw Koanen,mavrouw Tomhoezig,de heer
Jonker,ds kaMercentrale Galderland,mevrouw Bakkar en
~~vrou~

~oaknm-A~bi~g.

Ik Z31 op ~i~v=~gcn in het kort ingaan voor zove~ ik
dat ~iste:avo~d in nijn V3rhaal niet heb gedaan.
Eerste plaats ie~3 ~ve: di~ ~ieuwe ~nderwijavormen en
da wijz~ WBa:op de Tw3cd~ Kaner fr~ctie daar nou tegenaan
kijkt,!k hab U gistor~navond iets gozegd over de voorwaardtm die ~rlij stollen aan vsrnieuwingsr: in dat onderwijs.
Dia vocrwanrden kamen erop neer,in de eerste plaats dat
die iddeën,da plannen met name moaten komen uit het
onderwijs zolf,die komen er ook op neer dat die plannen
goed doordacht moeten zijn an za komen ar ook op naar
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dat ze niet zozeer altijd moeten gaan over die structuren,
maar dat ze vooral oogmark moaten hebben om de kwaliteit
van het onderwijs te bevordersn,ik heb U in het kort
samengevat gistarenavond gezegd wij vinden dat er zoveel
mogelijk rust moet komen in dat beleid ten aanzien van
het voortgezet onderwijs.
Een vraag die bij dat voortgezet onderwijs ook een belangrijke rol speelt ia de hele discusais over het rendement
van het Nederlandse onderwijs,ik denk dat U het met mij eens
bent als ik constateer dat de hele situatie ten aanzien van
de keuzepakketten ,aan situatie is waar de VVD nogal wat
bezwaren tegen haaft,U weet ook dat de staatssecretaris
mevrouw Ginjaar-Haas sen aantal voorstellen heeft gedaan
om die pakkstten om dia te vergroten zodat ook de kwaliteit
van de leerling die wordt afgeleverd door dat voortgezet
onderwijs omhoog zal gaan en in dat kader moet U dus ook
als we praten over dis kwaliteit van dat onderwijs •• van dat
voortgazat onderwijs ook onze bijdrage zian,daarnaast denk
ik dat ik U in dit opzicht kort kan verwijzen naar ·de
brochure zoals de partijcommissis die een paar jaar
galeden heeft uitgebracht en die het drie stromen land
behandelde in dis brochure• werd in hst kort de visie ook
van de Tweede Kamer fractie gegeven op dat hals onderwijs
terrein.
Kort.middelbear beroepsonderwijs.
Wat heeft dat kort middelbaar beroepsonderwijs tot doel??
Ik denk dat hst goed is dat sh •• ik dat nog even in het
kort zeg voor dis mansen dis niet zo vertrouwd zijn,net
zoals ik trouwens mat al die afkortingen binnen dat Nederlande ondarwijs,k.m.b.o. heeft tot doel een korte beroapsgarichte oplsi~ing te gevsn 1 met name ook voor practisch
ingestelde leerlingen,ds huidige proefprojecten die vertonen nog tal van gebrekan,de staatssecre.aris Nel Ginjaar
heeft daar sen paar waken geladen een beleidsnotitie over
uitgebracht en wegen aangagaven hes dat kort middelbaar
beroepsonderwijs verder verbeterd kan wordan,da Tweeds
Kamer zal op 9 april over die balaidsnotitie spreken,
de Kamer f~actia ia graag bereid met met name de kamercentrale Gelderland die dat allamaal heeft gevraagd overleg ta
plegen over de wijze waarop zij aankijken tegen dat kort
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middelbaar beroepsonderwijs.
Dan nog iets over de schaalvergroting,taakverdaling en concentratie in het hoger bsroepsonderwija,eerste plaats
we hebban onze woordvoerders mevrouw dan Ouden mat name
heeft bij het debat in de Kamer wat op dit punt is gevoerd
aangedrongen op het hanteren van de regio als criterium
daar waar het gaat om harstructuraring,6n Friesland is
daarbij b.v. uitdrukkelijk als regio genoemd.
Emmen ook.
De Kamer heeft een motie aanvaard,wearin we aan de ministers
hebban gezagd,dat bepaalde scholen buiten fusie processen
moaten blijvan,we hebban Qok gaprobaard in die motie en
bij dat debet de criteria aan te geven die in dat opzicht
moaten wardan gehantaerd,gatelacritaria zijn in dia motie
gerelativeerd 2500 ia wat ona betreft niet bindend als het
gaat b.v. o• extra voorzieningen en daarbij hebban we ook
aangagavan dat we wansen te streven naar een evenwichtige
geografisch spreiding ven het aanbod van voorzieningen
daar waar het gaat 011 het h.b.o. en daar waar het gaat
ook om de varschillande studierichtingen.
Bezuinigingen bij het hoger onderwija,een vraag met name
van dacht ik van mevrouw Roakam-Abbing,het zal U duidelijk
zijn mevrouw Roekam dat wij het met U eens zijn dat als
het gaat om bezuinigingen in het hoger beroepsonderwijs
en in het wetenschappelijk onderwijs dat dia kwaliteit
voor de VVD balengrijke rol heeft gespeeld en het is ook
het beleid geweest zoals de fractie het de afgelopen 6 jaar
heeft gevoerd,n.l. ook in dat opzicht niet voortdurend praten over structuren in dat wetenschappelijk onderwijs,
maar aandacht gaven aan de kwaliteit,zorgen dan dat de
Nederlandse univezsiteit en hoge scholen kwalitatief
hoogwaardige studenten aflaveren en in dat opzicht. apreekt
Uw aanaporing aan de Tweede Kamer fractie ons ook aan.
Het vredesonderwija,door een paar kamercentrales schriftelijke vragen over geeteld,ik heb daar gisterenavond al het
aan an ander over gezegd,de tractie houdt zich op dit momant
zich ar in~enaief mae bezig,maar ik zou in dat kader toch nog
graag een opmerking erover willen maken en dat ia dat ook
de oudara en het bevoegd gezag dus gemeanteradan,burgemeesters
collega van b+w dat die in dat opzicht een belangrijke
varantwoozdalijkheid hebben. we kunnen hier natuurlijk ale
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VVD congras onze afschuw uitspreken over bepaalde maatregelen of acties die binnen dat onderwijs worden genoten en wa kunnen daarvoor applaudiseren maar we zullen
vanral ook op lokaal niveau onze vertegenwoordigers op
dit punt moeten aanspraken en ook zalf op dit niveau
en als oudars en als politieke partij op een plaatselijk
niveau actie ondernemen en in dat kader moet ik U zeggen
dat ik buitengewoon verheugd ban dat ik namens de staatsoaerataria van onderwijs en wetenschappan hier de toazagging kan doen dat zij maandag onmiddellijk maatregalen
zal nemen tegen de plannen zoals de ABOP die heeft ontwikkeld.Applaus.
Mav~ouw Bakke~ heeft aan buitangawaAn belangwekkende vraag
gestald over de Nederlandse taal.
Een achons taal, waar we niet zuinig genoeg mee kunnen
omspringen en Uw stelling dat er op dit moment nogal wat
schort aan dat gebruik ven de Nederlandse taal en dat
de oorzaak daarvan in belangrijke mate zou kunnen liggen
bij het onderwija,die delen wij in belangrijke mate,
~
vandaar ook dat wij bij het recente onderwijsdebat in de
Kamer hebben aangedrongen op verbatsring van de inspecties
die ingesteld zijn om de kwaliteit en de deuglijkheid
van het onderwijsbeleid om dia te kunnen controlaran,wa
hebben daarover van de regering bij het onderwijsdebat
2 toazeggingen gekregen, de eerste plaats er komt een
nota van de regering,U zult zeggen de zoveelste nota maar af
en toe zijn die dingen toch erg noodzakelijk,ar komt een
nota van de regering over taak-en functioneren van de
inspectie en het zal U duidelijk zijn dat het functioneren
van de inspectie met name ook van belang is om dia
kwditeit van ~at ~ndarwija te kunnen controle~an en in
1985 in bagroting as zal de regering conform~ toazagging
aan onze onderwijaapacialistan ook komen in de memori
van toalichting met de standpunten over de kwaliteitsverbetering van het anderwijs en daar ia dus ook onderbegrepen
de kwaliteitsverbetaring·van het vak Nederlandse taal
zoals dat op dit moment op sommige scholen nog gedoeaard
schijnt te worden.
Dan iets over de herstructurering scholenbestand in het
lager en in het voortgazet onderwije,het zal U duidelijk zijn
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de leerlingenaantallen zijn afganomen,het aantal scholen
is toegeno~en en in varband met de bezuinigingen is er
dus ook een sanering van het scholenbestand noodzakelijk.
Maar en dat geldt ook voor dat wat ik heb gezegd ten
aanzien van .andere vormen van onderwijs,wij wansen bij dit
beleid uit te gaan van gedifferentieerde norman en met
name op het plaste land en in de kleine kernen moeten we
erkennen dat de school ook een brede sociale functie heeft.
Nel tinjaar hee~t het gisteren in een toaspraak tot een
aantal landbouworganisaties nog eens aan kaar duidelijk
onderachreven en dat houdt due in dat ook daar waar het
gaat om het baaia onderwijs de leetata school wat ona
betre~t in de kleinàa kern zal moaten blijven en dat dat
mat name ook zoele mijn onderwijsspecialisten dat zo voortraffelijk hebben opgaachreven aan openbare school zal
dienen te zijn.
Ik kom tot de kamercantrele Galderland,meaete vragen daar
zijn op dat punt beantwoord,man heeft mij en dat is eigenlijk we~ aan aardige vraag hoewel het aan detailvraag is
gezagd,gaaf nou eens 5 concrete voorbeelden van deregulering.
Het zal duidslijk zijn dat dat hele dareguleringsproces
dat dat nu pas goed op gaag gaat koaen, vorige week heeft
het kabinet het eindrapport gakregen van de commissie
Geelhoed,gisteran hee~t het kabinet een eerste ronde gehad
over uiteindelijke etendpunten die men zal 9ean innemen
ten aanzien ven de verschillende vooratellen,maar vooruit~
lopend op die behandeling van die repporten zijn er toch
de afgalopen tijd •• hat a~gelapen jaar in de Kamer een aantal vooratellen aan de arde geweest die betrekking hebben
op deregulering.
Ik dank b.v. dat zijn dan dia voorbaalden intrekking van
de uitverkoopwet,da intrekking van de wet op zich vereoepaling van de winkelaluitingawat,de intrekking V$n de
kaderwet specifiek walzijn de ophe~fing van tientallen
wettelijke adviasorganen,an dat is ook een haal belang:ijk
principieel punt op aaciael economisch terrein toezeg~ing
van het kabinet dat ar geen loonmaatregelingen zullen
wordan gatroffen,hat vervallen van de planologische
karnbaaliaeing in de wet op de ruimtelijke ordening,da ',
afalenking,verandering van de te moeizame procedures i~
! '

'
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diezelfde wet die afgelopen week in de Tweede Kamer aa~
de orde is geweest de afschaffing c.q. de versoepeling
van het prijsbeleid door Gijs van Aardenne,plus nog een
aantal voors~ell3n die op dit moMent bij de Kamor ligg~n
het.gaat daarbij o~ 100 wetten en dat hele p~kket dat zal
voor het zomerreces in 3 debattan in je Kamer aan de orde
komen,U weet dat ds Tweede Kamer fractie een ai]an bewaker
heeft aangesteld die met name van de fractie de ~ale deregulering moet bewaken,ik geef op een briefje dat de rol
van dat Kamerlid buitengewoon ondankbaar is,omd~t hij iedere
fractievergadering opnieuw wee= moet gaan zeggen tegen zijn
collega•s dat allerlei moties en amendemanten toch echt overbodig zijn c.q. niet mogen wordan ingadiend,de heer ter
Veldhuis is bereid geweest in ooza fractie die ondankbere
rol op zijn schouders te laden,wij wanaan hem als partij
ook in die rol heel vaal succas,daar nog een toevoeging
aan de Tweeds Kamer fractie zal binnen nu en 2 maanden een
brochure uitbrengen voor onze leden in Staten-en Gameentaraden waarin we aan zullen geven hoe ook met name daar
waar het gaat om de lagere overheden een groot aantal zaken
kunnen worden gedereguleerd,zodat ook de mensen voor ons
dia in dat soort organen zitten concrete voorbeelden
hebben concrete suggesties hebben over wat men op gemeentelijk
en provinciaal terrein kan doen •• Applaus.
De afdeling Assen over politie en het zakenleven dat
wordt geterroriseerd heb ik beantwoord bij de zaken gisterevond,de kamercentrale Rotterdam heeft een brief geschreven
over de grote steden provlematiek,die grote steden problematiek die is verwoord in het rapport van de commissie
Schuit,wat zijn de hoofdproblemen?
Op de eerste plaats dat de schaal uiteraard van dia steden
te groot is,op_de-twsede plaats het same~ballingseffect,
de problemen in dis grote steden die versterkan elkaar.
De VVD fractie die is accoord met de hoofdgedachten die uit
dat rapport blijken en naar voren komen en die houden in
dat tal van taken die op dit moment door de Rijksoverheid
worden uitgevoerd daar waar het gaat om grote staden aan
de gemeentebesturen moeten worden overgedragsn,dus moeten
worden gedecentraliseerd met name naar die grotare steden,
de heer Wiebinga die heeft bij de discussie in de Kamer
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over dit punt het voorstel gelanceerd om in Nederland te
komen tot een aantal provincievrije steden,inmiddels heeft
de heer Rietkerk een nota uitgebracht die niet zover
gaat als dit idee van de Tweede Kamer fractie maa~ waarbij
niet wordt ge~proken over een provincievrije stad,maar over
een provinciearme stad,het moge in het kort samengavat
aantonen dat de Tweede Kamer fractie niet alleen over
dit probleem heeft nagedacht,zelfs concrete voorstellen
heeft ingediend en dat het kabinet ook die voorstellen heeft
uitgevoerd.
Voorzitter,ik kom den tot een groot aantel opmerkingen
die a~ zijn ga•aakt ave~ het ziakenfondspakket,~iekenkoatan
ve~zeka~ingan en alles zoals d~t de afgalopen dagen aan de
orde is gawaaat.
Ik wil dae~bij voo~op stellen dat de opmerkingen die ik arover wil meken,det dia volstrekt in lijn liggen met dat
wat onze woordvoerders Mergreet Kemp en Dik Daas daar deze
waak ova~ in de pa~s hebben medegedeeld.
Wat ia het standpunt van de fractie?
De laatste dagen bent U opgeschikt door berichten dat er
oversenetemming zou baataan tussen CDA en VVD over aan
wijziging van het ziekanfondsayateem,die berichten zijn deels
voorberig en deal.onjuiat.Die wijziging zo zeggen de kranten
zouden bastaan uit aan pakkat waarin de eerste 2 dagen
in het ziekenhuis voo~ eiben rekening komen,waarin geen
vergoedingen meer zou wordan gagevan voor tendheelkun4ige
hulp voor volwassenan,waarin ook geen vergoedingen meer
zoudan worden gagevan voor phyaio therapie genaasmiddelen
en taxivervoer,ik dank voorzitter dat wij duidelijk moeten
zijn,dat wij vindan dat een wijziging van het ziekenfondspekket nooit dit t9tele pekket zou mogen vatten,tar ·verduidelijking.,mljn partij,de VVD vindt dat een wijziging
ven het ziekenfondssysteem nooit dit totale pekket zou
mogen omvatten,near onze mening heeft dit pakket onaanvaardbare inkomensgevolgen voor grote groepen in onze
samenleving,maar ik zeg dat ook erbij er moet wel wat
gebeuren,waar we het wal over eens zijn,CDA en VVD is
dat ar een wijziging moet komen in het ziekenfondsatelsel.
dat gericht is op stimulering van de kostenbeheersing,
meer keuze vrijheid voor de verzekerde,bevordering ven de
eigen verantwoordelijkheid, uiteraard betekent dat dat onze

-"
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opvatting uiteindelijk zal leiden tot een verlaging van de
ziektekostenpremie ••• dit was voor het NOS journaal,ik ga
nu het antwoord geven ••• ja,zo werkt dat in de practische
politiak ••• uiteindelijk kijken er vanavond meer mensen
naar het NOS journaal dan hier in deze zaal aanwezig zijn
en daar past een duidelijke tekst bij ••• dames en heren
even wat uitvoerig •• uitvoeriger over da kosten van
de gezondheidszorg want ik kan me voorstellen dat U zich
nogal heeft geërgerd aan dat wat deze week op dat punt
in de media is verschenen,ik zou daar toch een aantal opmerkingen over willen maken,op de eerste plaats de kosten'
van de gezondheidszorg die zijn de afgelopen 10 jaar,
zijn die buitengewoon sterk gestegen en het is volstrekt
noodzakelijk dat ook op dit punt ar een bezuinigingsbeleid
wordt gevoerd,in het regeeraccoord hebben we afgesproken
dat er in deze kabinetsperiode ruim 3 miljard zal moeten
worden omgebogen,ruim twee derde deel van die 3 miljard
zo'n 2 miljard moet worden gevonden door echte bezuinigingen,ik zeg dat erbij ••• echte bezuinigingen ik zal dat
zodedelijk nader uitleggen •• echta bezuinigingen dat kan b.v.
bestaan uit beddebrsductie,het kan bestaan uit budgetsring
van de kosten,het kan bestaan uit verschuivingen naar de
tweede lijnsgezondheidszorg, van de tweede naar de eerste
lijn,het kan bestaan uit een groot aantal andere maatregelen-.
Dit ombuigingaprogramma staat op de rol,daarovar bestaat
overaanstemming tussen kabinet en kamermeerderheid en dat
programma wordt op dit moment dan ook uitgevoerd.
Naast daze ombuiging van 2 miljard is a: ook nog sprake
van een ombuiging van 1 miljard binnen het verzekeringastelsal,en wat is nou het merkwaardige daarvan?Hat merkwaardige is d~t het daarbij gaat om een verschuiving van
een collectiev~ vsrzakering van verzekeringen binnen de
collectieve 'sector naar verzekeringen binnen de particuliere
sector en daarover wordt op dit moment de discussie gevoerd
en daarover bestaan oom zoveel misverstanden.Het is jammer
dat er door voortijdige en onvolledige perspublicaties
de indruk is ontstaan dat we het metalkaar eens zouden
zijn over dit deal van het ombuigingspekket en ik betreur
het dan ook dat het CDA kamerlid Lansink op dit ·punt voor
Z1Jn beurt heeft gesprokan.Er bestaat,ar kan daar vanavond
niet duidelijk genoeg over zijn,vanmiddag •• er bestaat geen
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kant en klaar pakkat van CDA en VVD,wal bestaat er overeenstemming over de globale richting van wijziging in het
verzekeringsstelsel die nodig is om a. te voorkomen dat
verhoging van ziekenfondspremie te wachten staat,b. die moet
veroorzaken,die moet bewerkstelligen dat er meer prikkels
komen die leiden tot kostenbeheersing in het verzekeringsstelsel c. een systeem dat ertoe leidt dat de verzekerden
meer keuze vrijheid zullen gaan krijgen ten aanzien van het
te verzekeren pakket.
Kern van de VVD opvatting zoals de heer Dees en mevrouw
Kemp die ook deze week hebben verwoord in de pers is
dat er voor een aantal voorzieningen een ander verzekeringseysteem moet komen dat een zuiniger gebruik van de gezondheidszorg bavordert,pas dan kan voorkomen worden dat de
premies blijven stijgen en daarom ook hebben we aanbevolen
om over te gaan voor een deel van de voorzieningen op
een restitutie verzekering met een eigen risico aan de voet,
zoals dat overigens op dit moment ook in verschillende
vormen al bestaat voor ambtenaren-en particulier verzekerden.Vo~r de verzekerde biedt dit het uitzichtà meer keuze
vrijheid en minder hoge premies m~t name als het in het
in te voeren eigen risico als dat zou leiden tot een zuiniger gebruik van de gezondhaidszorg,in dit verband heeft
de VVD een aantal voorbeelden genoemd ven voorzieningen
die in het nieuwe deel van het verzekeringsstelsel zoudan
kunnen worden ondergebracht,financiäl gezien is er geen
absolute noodzaak om alle,ik zeg dat er nadrukkelijk bij,
•• alle genoemde voorbeelden ,tandheelkunde,geneesmiddelen,
taxivervoer,physiotherapie,de eer.te 2 dagen ziekenhuis,
om die in dat tweede traject onder te brengen,om duidelijk
te maken in de voFm van getallen, het kabinet vraagt aan
de Tweede K~me'r ombuiging in deze sector aan te dra·gen
van zo'n 900 miljoen in B6,terwijl als U alle voorbeelden
die deze week in de pers zijn genoemd bij elkaar optelt
dan komt U aan een pakket van 2300 miljoen gulden,het
zal dus duidelijk zijn dat in dat opzicht de publikaties
met hele grote korrels zout moeten worden geno•men,wat ons
betreft is het duidelijk dat de koopkracht effecten dat die
een belangrijk factor zullen vormen bij de uiteindelijke.
keuze voor het pakket.Pae als die koopkracht effecten bekend
zijn kunnen wij als VVD fractie een definitief oordeel
geven.
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De VVD hecht echter wel sterk aan de grondgedachte dat
in het verstarde ziekenfondssysteem een doorbraak moet
komen naar meer keuze vrijheid, naar meer eigen verantwoordelijkheid en naar die prikkels tot kostenbeheersing.
En mevrouw Kamp en de heer Jees hebben zich de afgelopen
maanden ook steeds in die zin uitgelaten.
Ik moet U zeggen dat ik het jammer zou vinden, dat ik het
zou batreuren als de hele discussie ovar de volkgezondheid
over de gezondheidsector als die door te voorbarige
conclusies over de inkomenseffecten naar de achtergrond
zou wordan geschovan,noch de adviaaorganan,noch de ragering
zalf zijn ar tot op heden in geslaagd om afdoende duidelijk
te maken hoe dit daal van de ombuigingsoperatie zou moaten
worden ingavuld,ean varhoging van de ziekenfondspremie
wordt door ons efgawazen,evenals een ad hoc bezuinigingsbalaid,zcala dat de afgelopen jaren teveel in de gezondheidzorg is gevoerd,dat we daar althans hebben bepleit
is een structurele doorbraak in het verzekeringsstelsel
die uiteindelijk leidt tot kostenverlaging en minder
hoge premies en terecht heeft de minister president
gisteren de grondslag van deze gedachte invoering van een
eigen risico aan de voet ik zeg dat erbij •• invoering van een
eigen risico aan de voet,gisterenavond een mogelijke weg
genoemd.
Voorzitter dat was wat ik wilde zeggen ten aanzien van
de volksgezondheid.
Ik ga er nu in een snel tempo doorheen,dat is niet leuk voor
de mensen die nu nog aan bod koman,maar anders wordt de
voorzitter echt boos op mij.
De heer Bijkarerna heeft gaaproken over de •• hij knikt ja ••
gelach •• an U weet voorzitters hebben in onze partij een
haal belangrij~a poaitia •• gelach •• applaus.
De heer Bijkersma heeft een vraag gesteld over de arbeidstijdverkorting,ik zou in dat opzicht willen varwijzen naar
aan resolutie, een discussie zoals we dia vorig jaar op
een congres van de VVD hebben gevoerd aan da hand van een
aantal etellingen,in dia stellingen werd in het kort
als standpunt van de VVD fractie naar voren geb~acht
a. wij wijzen een wettelijke regeling van arbeidstijdverkorting af,omdat wij denken dat arbeidstijdverkorting niet
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via een wettelijk instrumentarium afgedwongen kan worden,
tweede plaats het is geen wondermiddel,het is een hulpmiddel, waarmee we de werkeloesheid die op dit moment
bestaat,eigenlijk de bestaande werkgelegenheid over meer
mensen kunnen spreiden,derda plaats batekent in onze
visie dat de bedrijfstijd in ieder geval zal moeten worden
uitgebreid zodat de investeringen die door het bedrijfsleven
zijn gedaan ook op deze wijze rendabel zullen blijven en meer
rendabel kunnen worden,daarnaast denken wij als we praten
over arbeidstijdverkorting aan arbeidstijdverkorting
op maat,kortom paseend bij het bedrijf,paseend bij de bedrijfstak en niet opgelagd,centraal vanuit Den Haag.
De heer de §raaf heeft een vraag gesteld over de •• welke
initiatieven de VVD fractie heeft genomen ten aanzien van
de karnbewapening en daaraan vooraf ging een vraag,waarom
de VVD fractie tegen een motie heeft gastemd,waarin het
gebruik van wapens in de ruimte werd afgewezen.
Laatste vraag is heel simpel te beantwoorden,de minieter van
buitenlandse zaken had in de Kamer gezegd dat hij het
·volstrekt eens was met deze motie;de motie werd daarmee
overbodig en de VVD fractie heeft toch nog steeds de gewoonte om tegen overbodige moties te ste~man, we waren
het dus met de opvatting gewoon eens en we hebben dat ook
tijdens het debat ook heel duidelijk tot uitdrukking gebracht,dat past ook weer in onze opvatting over deregulering
en het afwijzen van overbodige procedures in de Kamer,dat
is het antwoord van de heer Blommenstein,commiseie binnenlandse zaken,althans een gedeeltelijk antwoord.
Dan welke initiatieven heeft de Tweede Kamer fractie
genomen?Op de eerste plaats denk ik dat het goed is om
U in dat opzicht ~og eens de defensie nota zoals ds.partij
die een paa~ jáar geleden heeft uitgebracht en die
wordt onderschreven door de Tweede Kamer fractie als U
die daarop naslaat daar worden een groot aantal suggesties
op een rijtje gezet,als het gaat om concrete vooratellen
dan kan ik als laatste initiatief van de VVD fractie noemen
een motie die we in december j.l.bebben ingediend en waarin
ik samen met mijn collega van hat CDA,U ziet de samenwerk~ng
gaat op dat terrein soms voortraffelijk samen met mijn
collega van het CDA bij het kabinet heb aangedr6ngen o~
Nederlandse initiatievan binnen NAVO verband,om te komen
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tot een beperking van de korte •••• nucleaire wapens,tot
mijn grote verbazing heeft de Partij van de Arbeid en klein
links t.egen die motie gestemd en dat toont weer eens aan
dat. als de VVD op dit runt initiatieven wenst te ondernemen dat dat kennelijk van bepaalde partijen niet mag ,dat
is ~verigens voor ons geen reden om verder bij de pakken
neer te zitten, we zullen ook op dit punt ons eigen beleid
voeren,een beleid waarover de heer Zoutendijk vanochtend
in voortreffelijke bewoordingen U heeft aangegeven,hoedat
op een evenwichtige manier kan gaan gebeuren.
De heer Blommenstein die heeft gesproke• namens de partij
commissie binnenlandse zaken, heeft het een en ander gezegd
over de eamenhang,voortgang van da bestuurlijke reorganisatie
hoe zi·t dat,hoe wordt dat gecontroleerd en wie is er voor
verantwoordelijk voor de voortgang van de wetgeving in
h'j
de Kamer,toen heeft àe heer Dolman geciteerd,die de fractievoorzittere de schuld in de schoenen heeft geschoven.
Zo werkt dat in de Kamer.
De samenhang en de voortgang van de bestuurlijke reorganisatie a.s. maandag is er in de Kamer een groot debat over
de :eorganisetia van de Rijksdienst,het gaat te ver om uit
het betoog dat onze woordvoerders dan zullen houden nu
uitgebreid te gaan citeren,ik zou degene die ge!ntrasseard
zijn dus ook de heer Blommenetein willen verzoeken om de
speech die daarover a.s. maandag wordt gehouden die op
te vragen het is een heel uitgebreid verhaal, waarin wij
op vrijwel alle punten nader aangeven hoe we denken dat
die Rijksdienst verder kan worden gereorganiseerd, dat moet
vooral ook gebeuren in samenhang met de 6,5 andere grote
operaties,die 5 andere grote operaties die hebban betrekking op der h~roverwegingsvoorstelien,voorstallen waarin
hat k~binat-op een aantal punten suggesties doet om taken
af te stoten,die nauw samenhangen met privatiseringegadachten
van het kabinet, die ook nauw samenhangen met de vermindering
van het personeel bij de Rijksoverheid, die ook nauw samenhangen met de voorstellen zoals het kabinet dia aan de
Kamer gaat doen ten aanzien van de deregulering en de
decentralisatie.
Ik zeg U heel uitdrukkelijk, het gaat hier dus om een
samenhangend beleid,je kunt hier niet een plukje uithalen,
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maar ik ben het eens met de heer Blommenstein,dat je dat
als Tweede Kamer fractie heel nauwlettend in de gaten moet
houden en dat het gevaar groot is dat als je hier niet
voldoende aandacht aan-besteedt,dan op het eind van deze
kabinetspariade tot de conclusie moet komen,dat er toch
niet dat is gebeurd wat we aan onze kiezers hebben beloofd.
In dat kader kan ik U nog een mededeling doen en die doe ik
dan even namens het hoofdbestuur,een paar weken geleden,
de heer Kamminga kijkt bedenkelijk maar lij zal lachen als
hij hoort wat ik ga vertellsn,we hebben n.l. een paar weken
geleden in het dagelijks bestuur van de partij afgesproken
dat er begin B5 een congres gaat komen over de rapporten
van de commissie Vonhoff, er is een voorbereidingscommissie
ingesteld dia de stellingen en voorstellen op dat terrein
zal gaan uitwerken dat houdt dus in dat ook de partij
op dit punt de gelegenheid krijgt om over zeg maar a of 9
maendgn een oordeel te geven over de voortgang die we den
hebban bereikt en ik ban het volslagen eens met al dia mensen
die zeggen dat ja in januari as echt een beoordeling kunt
gaven of het kabinet en de Tweede Kamer fractie erin
geslaagd is om dit punt van het verkiezingsprogramma waar
te maken,maar ook zag ik erbij dat in het verlengde van die
hele discussie over deregulering dat U ook op gemaantelijk
en provinciaal niveau daar waar het gaat om die reorganisatie
eigen initiatieven zult moeten nemen,dat U ook zelf kritisch
zult moeten zijn op Uw eigen functioneren,op de wijze
waarop U Uw taken op dat lagere niveau uitoefent.
Dat was de heer Blommenetein.
Dan een vraag van mevrouw Bakker over de wst rechtebijstand
een on-en minvermogendan,ik neem aan dat U doelt op de
tijdelijke wet zoals minister Korthals-Altea die vorig
jaar heeft ing•diend,ja,ik denk dat het buitengewoon vervelend is maar het is natuurlijk zo en daar moet U ook
niet omheenlopen,dat deze wet betekent een aanslag op het
inkomen van een groot aantal mensen die werkzaam zijn
in de advocatuur en heeft omdat het gaat om maatregelen
die geld moeten cpleveren,heeft wellicht ook een uitwerking gekregen op een paar punten die wat te bureaucratisch
is,maar ik zeg er wel heel uitdrukkelijk bij,en ik zeg dat
ook mat het oog op de nieuwe begroting van justitie voor
het jaar 19B5,dat die rechtsbijstand, bedrag wet de overheid
T
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daar de afgelopen jaren aan heeft uitgegeven,dat dat
ontzettend de pan is uitgerezen en hoe het ook wende of
kere,dat we ook de komende jaren op het terrein van de
gefinancierde rechtshulp een buitengewoon zuinig beleid
zullen moeten voeren en in dat opzicht zullen we de minister
van justitie als het gaat om de kosten van gefinancierde
rechtshulp ook blijven steunen,de eigen bijdrage die in de
wet is opgenomen,die is tot stand gekomen na zorgvuldig
overleg met de orde van advocaten,is ook tot stand gekomen
nadat in alla fracties een zorgvuldige afweging heeft plaats
gevonden van de diverse belangen en moet U dan ook zeggen
dat ik niet tot een andere conclusie zou kunnen komen
dan dat deze wet zoals die op dit moment ligt,natuurlijk
leidt tot pijn,maar onontkoombaar was.
Ten eenzien vaQ
(OnverstaanbaarJde heer Tripels zag ik mevrouw Bakker toa
dat ik een gasprak mat haar en de heer Tripels zal organiseren.
Voorzitter,de zure ragen,het milieubaleid,milieu-hygiëne
beleid of het milieubeheer beleid,zoals ik van sommigen
in deze zaal niet mag zeggen.
In het kort,eerste pla~ts dat wat onz~ minister op dat
terrein heeft gedaan,de heer Winsemius die heeft samen binnen
Europees verband met de Duitsers initiatieven geno•men,
om ~ie zure regen aan te pakken,ik geloof dat het goed is
om nog eens een keer te vermalden ,dat twee derde van de
zure regen zoals die we in ons land kennen,dat die wordt
veroorzaakt door buitenlandse industrieën, met andere woorden,ik zou daarmee willen benadrukken dat het probleem van
de zure regen alleen maar in internationaal verband kan
worden aangepakt en dat de geisoleerde aanpak in ons land
de problemen of liever gezegd de oplossing van de problemen
niet dichterbij brengt,we hebben,we zullen dat binnenkort
gaan doen on_s áansluiten bij een ••• nog sterker we zullen
volgende week in Canada een intentie verklaring ondertekertan
waarin de uitstoot van zwaveldioxyde in 1990 met zo-n
JO% moet worden verminderd,dat houdt dus in,dat daar waar
het gaat om de Nederlandse bijdrage daaraan in aanzienlijke
die zure regen zullen kunnen terugdringen.
Het verband tussen milieuhygiëne en volksgazond~aid,en de
spanning die er op dit terrein zou bestaan,doel is om
al het economisch handelen omdat inpasbaar te maken in
de natuurlijke kringloop, het klinkt wat deftig in dit
\
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verband,maar het geeft precies aan hoe wij vinden dat
het milieubeleid ingepast moet worden in het totaal
sociaal economische beleid,veel milieubeleid en ook veel
van het geld wat daar naar toe gaat is gericht op verbetering van rle gezondheid, denk aan de bodemsanering,
denk aan de maatregelen die zijn genomen ten aanzien van
compiaxen van woningen die op giftbelten waren gebouwd.
Ik kom op het varband,landbouw en natuur daar kom ik zodedelijk
nog even op terug ••
De burgelijke ongehoorzaamheid en de opmerking die de heer
Meijaraam daarover heeft gemaakt,ik zou 2 punten uit het
artikel willen aanstippen.
Op de aarets plaats de haar Korthals stelt in het artikel
haal duidelijk dat in de parlementaire democratie men
zich in hst beginaal aan de gestelde regale heeft te houden
en dat daaraan vastgekoppeld burgalijke ongehoorzaamheid
par definitie onwettig is,wat heeft de heer Morthals bedoeld mat dat artikel, hij heeft bedoeld aan te geven op
de aarsta plaats dat je ja dient te houden aan wettelijke
regels, op de tweede plaats heeft hij weten aan te gaven
dat burgalijka ongehoorzaamheid in een aantal gevallen
van belangrijke signaal werking kan geven daar waar het gaat
om belangrijke maatschappelijke problemen.
De heer Talsma over de rechtshandhaving,ik zeg ham toe
dat in de dinsdag beraad in de fractie die zaak van dia
inval bij de varaniging Naderland Zuid Afrika aan de orde
zal wordan gestald en dat voor zover a~ nog gaan vragen
over zijn gestald de fractie dat zal dqs•,ten aanzien van
'
dia wat dia procadure problemen bij het idantificaran van
krakars moet voorkomen kan ik U vartallen dat het eindvarslag inmiddels is uitgebracht, het wach~en is dus op de nota
na aanlaidin9 v~n hst eindverslag,dat wat de VVD fràctia
betreft de wet dan onmiddellijk in dl Tweede Kamer kan
worden afgehandeld.
De haar Hafkamp heeft het een en ander gezegd over de
Antillen en over de motie Terpatra-Wiebinga dia daar
dastijds over is ingediend.
Die motie Terpstra-Wiebinga die vraagt a~n de regering in
overleg te treden met de Nederlandse Antillen om te kij ke'n
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of en zo ja er maatregelen moeten worden genomen om
een sterke migratie vanuit de Antillen en naar Nederland
te voorkomen.Waarom is het nou verstandig geweest om deze
motie in te dienen en om het kabinet op dat punt achter de
broek te zitten?
U kunt zich herinneren hoe dat destijds met Suriname is
gagaan.Ook toen is er door vele mensen gewaarschuwd en
ook toen ia er op dat punt geen beleid gevoerd,vandaar
dat ik denk dat het buitenfewoon verstandig is geweest
dat de VVD fractie het kabinet heeft aangespoord over
die problemen te gaan praten voordat ar werkelijk sprake
ia van problemen.
Natuurlijk ja kunt ja kop in het zand stakan op dit punt
en zaggen we meeten maar afwachten wat er straks gaat gabeuren,ik dank dat het buitengewoon verstandig is dat we
het problaam nu aan de orde hebban gestèld,zodat ar nu met
de regering van de Nederlandse Antillen over dia toeloop
kan wordan gasproken en over maatregelen waardoor je dat kunt
voorkomen,we moeten in ieder geval op dit punt ar ook
op to~ zien dat we straks weer niet wordah overvalten
door een grote stroom mat mensen naar ons land,om de
eenvoudigs reden dat er op dit moment de opname capaciteit
in ons land aan de grenzen is gekomen.
En daarbij teken ik nog aan dat we er toch vanuit mogen
gaan,dat onze relatie met de regering van de Nederlandse
Antillen een volwasaan relatie is en dat we dus ook over
dit soort problemen mat alkaar moeten kunnen praten.
D a heer van Vianen heeft gesproken over de stoorzander
in Woenedrecht,wa zullen bekijken in hoevar inderdaad
sprake is van aan permanente zender en indien gewenst
zullen we op dit punt een actie ondernemenJda heer va
Veghel heeft gesprokan over hst etakingsrecht,U weet
hoe de situatie op dit moment is, het stakingsrecht voor
ambtenaren ligt vaat in het Europees Handvest,daar waar
we nu in de Kamer over praten,daar waar de heer Rietkerk
nu met de bonden on overleg over is, ia over de wijze
waarop dat stakingsrecht maat wordan garegeld in procadurevorm en mat name ook over de vraag voor welks g~oepan
ar aan uitzondering moet wordan gemaakt,hat standpunt van
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de VVD fractie is daarover bekend,~le vinden dat als het gaat
om buitengewoon belangrijke groepen in de samenleving,
buitengewoon belangrijke overheidsdiensten,ik denk b.v.
aan politie,brandweer etc. dat er uitzonderingen op dat
stakingsrecht mogelijk moeten zijn en dat die dan parallel
moeten gaan aan een bevredigende regeling om conflicten
in de arbeidsvoorwaarden sfeer op dat terrein te regelen.
Voorzitter een opmerking over het minderhedenbeleid,standpunt van de fractie op dit punt is 1. een terughoudend
toelatingsbeleid ten aanzien van vreemdelingen omdat
anders hst minderhedenbeleid wordt ontwricht,2.voorkom~n
dat er maar illegalen komen neer ons land en daar waar
hst gaat om het beleid ten aanzien van illegalen vasthoudan
aan de procedures zoals we die daar in de Nederlandse wet
ervoor kennen en ons vooral ook niet in de war laten
brengen door actiegroepen die haal dikwijls opkomen voor
allerlei op zich misschien heel pijnlijke gevallen,maar
die toch allamaal stuk voor stuk een afwijking betekenen,
van het beleid zoals dat in grote lijnen is vestgelegd en
is geeccodeerd door de Tweede Kamer,twesde ~ets •• derde
plaate,wijzigingan in het circulaire beleid,op dit moment
is het zo dat het hele vreemdelingenbeleid in belangrijke
mats vastligt in circulairss,wij vinden dat zoveel mogelijk most worden omgezet in wetgevende maatregelen,zodat
we weten met zijn allen waar we aan toe zijn zodat ook de
TweedeKamer een betere controle kan ui.toefenen, vierde
plaats mutatie van de gezinshereniging,balaid ten aanzien
van da tweede ganeratie,volgend jaar is er toagezegd,zal
ar zoal.s toegezegd door de minister van. binnenlandse zaken
in de Kamer worden geeproken over dat herenigingabeleid
zoals dat de afgelopen jaren in ons land is ontwikkeld.
Kiesrecht ni;et -·Nederlanders voor gemeenteraden.
Ik wil daar kort over zijn,de politieke feiten zijn duidelijk.
De maatregel is destijds verdedigd door de toenmalige
minister van binnenlandse zaken de heer W~egel,grondwet
is op dat punt veranderd, er is een opdracht van de
grondwat gevan,het wetsontwerp zal wat er ook gebeurt
sowieso door de Tweede Kamer worden aanva~rd,er ligt ook
een koppeling van dit wetsontwerp naar het wetsontwerp
waarin het kiesrecht voor Nederlandere in het buitenland
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wordt geregeld,we verschillen met de Partij van de Arbeid
van mening daar waar het gaat om het geven van stemrecht
vo~r T~eede Kamer 3~ voor Provinciale Statan,verdar vindt
da fractie dat in d9 wat ala dia straks wordt ingediend
heai uitdrukk3lijk ~riteria moet wardan opganoman,op
basis ~a3rv2n kiesracht aan die buitenlanders alleen ma9r
vaar gamaantaradsn zal werden gegaven.Ik \~il heel uitdrukkelijk zegJan dat het wat ons betreft volkomen verkeerd zou
zijn als we als partij op dit punt een zigzag beleid zouden
gaan voeren, we hebban ons daarin het verleden een aantal
keren voor uit gesproken,laatselijk in het liberaal
manifest, ik dank dat wij er verstandig aan doen,om ons
vast te houdan aan die uitspraken zoals die in het
liberaal manifest zijn vastgelegd en zoals die zijn gaeffectueard door Hans Wiegel als minister van binnenlandse
zaken en door zijn opvolger op wat maar afstand,de heer
Rietkerk.
Dan vragen over defensie.
Waarom niet meer eenheden,Nederlandaa eenheden in Duitse
Bondsrepubliek?
Antwoord,het is een oude VVD wens, maar er ia op dit moment
daar onvoldoende gald voor,tweede plaats ar ia tsgemoetkoming
gevonden o~ dit terrein doordat de brigade jie op dit moment
in Duitsland ligt,maar dan op de normale sterkte is gebracht
en doordat er verbetering is aangebracht daar waar het
gaat om het matariael,dat die brigade tot haar beschikking
heeft,ik zal U de detaila op dit punt besparen.
Waarom vermindering van de conventionele artillerie,
terwijl dreiging vanuit Warschau-pact groter wordt??
Antwo~rdt fractie daalt deze zorg
en heeft dit ook bij de
laatste bagroting naar voren gebracht,positief element
in dat kader is dát er op dit moment aan reorganisatie
plaats vindt van het materieel,zorgelijk blijft dat die
vermindering van aantallen toch ook in deze defensienota
wordt voortgezet,de fractie zal daar ook in mei bij
de behandeling van d3 defensie nota in de Kamer verder
over spreken.
Voorzitter tenslotte,twee opmerkingen,een opmerking aan het
adres van de heer Meijer, die heeft gezegd,bestaat er
geen strijd tussen het verlagen van de huurverhoging en
onze wens om die collectieve lasten ook zo gering mogelijk
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te houden, natuurlijk, als ja besluit tot een lagera
huurverhoging dan houdt dat in dat die collectieve
lastendruk daardoor onder druk komt te staan,maar als
we praten over dia huurverhoging dan wordt dia in
belangrijke ~ate bepaald a.door de vraag of we gezien de
huidige inkomstenontwikkelingen in ons land hogere huurverhogingen kunnen opleggen,ik herinner nog even aan de
cumulatie effecten,waarover Jan Kamminga gisterenavond
heeft gesproken,tweede paats vinden wij ook, dat als het
gaat om huurverhogingen,we met ·name ook rekening moeten
houden met de kwaliteit van de woning en in dat kader
heeft Pol de Beer de afgelopen weken ook bij de begrotingsbehandeling van de valkehuisveating aangedrongen op
versnelling van huurharmanisatia,dua op het in overeenstemming brengen van de huren met de kwaliteit van de woning
en in dat kader past ook onze afwijzing van huurbalasting,
ik zal U daarmee niet maar vermaaien om de eenvoudige
rede dat de huurbelasting geen meerderheid krijgt in de
Tweede Kamar,wij ar finaal tegen zijn,anze bewindslieden
daar finaal tegen zijn,die huurbelasting gaat dus gewoon'
niet daar,punt.
Voorzitter,tenalatte ••• applaus •• ar zijn fractdeleden die
nu voor zichzalf klappan •• gelach •• voorzitter,tanslotte,
ik zal eigenlijk willen zeggen last but nat least ••• een
enkale opmerking over het landbouwbeleid.
Landbauwbeleid weerop we volgende week in de manifestatie
de boer op,ook heel uitdrukkelijk zullen terugkomen en ik
zal nag eens willen zeggen waarom houden we nou els VVD
die landbouw manifestatie niet omdat er verkiezingen in
aantocht zijn of zo ••• want die zijn niet in aantocht,wel
omdat wij juist hoofdbeatuur en fract~e tot de conclusie
zijn gekomen,dat er in die landbouwsector een graot·aantal
maatregelen genomen zijn of genomes worden of genomen
dreigen te worden die de positie van de boer bedreigen.
Vendaar ook een antwoord op de vragen,die diverse mensen maar
met neme ook de heer de Wolf hebben geateld,eerate plaats
ieta avar de aankoop ven dia gronden door de overheid,
mat het geld van da motie 'aber,verkoop ven domeingronden,
het gaat deerbij niet over vogelparken op boerenland,
het gaat daarbij om reservaatgebieden die uit natuur oogpunt
bahouden moaten blijven en het gaat hierbij ook om gronden
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Daarnaast is het zo, dat die aankoop in ieders belang is
met name ook voer de landbouw omdat zij via speciale
regelingen in staat worden gestald dat wat waard is om
behouden te word~n,o~k te hehoudan.De ove=h9id apringt daar
financi~l daarbij.
De f:actia heeft nesr problemen met allerlai a~~apraken op
gabiaden via structuu~schema•s, plannan,straekplannen,en
hoe dat vardar ook allemaal moge heten,dat batakunt n.l.
dat landbouwars en ook andere manaan dia een badrijf uitoefenan,worden get~offen,doordat da ~verheid , de provinciala-of de centrale overheid claims legt op l~ndbouw
gabieden,dia claimlegging die gebeurt eigenlijk niet op
wettelijke basis, met endera woorden ,er wordan plannen
door staten-en de centrale overheid aa,ganoman,uitgevaardigd,zo"der dat de boer of de andere badrijvan dia in hun
economische balengen wordan getroffen in staat worden
gesteld daar een bepaalde schadevergoeding voor te krijgen,
vandaar ook dat de Tweede Kamer fractie die vorige week
bij de behandeling van de wet op de ruimtelijke o~daning
voorstellen heeft gedaan,om dit euvel in de toekomst
te varhelpan,dat houdt dus in dat de landbouwer of iemand
endars dia aan bedrijf heeft en die in zijn belangen
wordt getroffen door maatregalen van d9 rijksoverheid
of van de provinciale ove~heid die niat een wettelijke
atatue hebban,geen juridische status hebben,dat wij vinden
dat als dia maatregel toch doo:werking hebben b.v. in het
beleid van de gameante de betreffende landbouwer of de betreffende ondernemer ook schadeloos gesteld zal moeten
wordan.Hat gaat hierbij om aan buitengewoon belangrijk
principiäl punt omdat juist in het varleden de centrale
overheid vrijblijv~nd maatregelen kon treffen,zonder dat
de mansen , dia·· economisch werden getroffen dasr iets
tagancvar werd gestald,dan antwoord mede aan het adres
van da heer da Maar,het gaat over het natuurbehoud en
de natuurwetenschappelijke elementen daarin,wat de VVD fractie
betreft verdienen die da grootsta aandacht en Wakene en
Blauw hebben dat ook bij de afgelopen behandeling bij de
bagroting van landbouw nog eens een keer onderschreven.
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In beginsel dient het bestaan ervan in het landelijk
gebied verzekerd te worden en zo mogelijk moet het ook
worden verbaterd.Bij het wetsontwerp ten aanzien van de
landinrichting wat wij 2 weken gelsden in de Kamer hebben
behandeld,die met na~e ook de ruilverkavelingswet zal vervangen,hebben we op dat punt een aantal voorstellen
gedaan en heef~ onze woordvoerdar narry Wakar.s ook consequent zich op dit standpunt gesteld en ar ook duidelijk
gamaakt dat de regelgeving op dit terrein daar waar het
gaat om procedures dat regelgeving in dat kader ook zal
moeten plaatsvinden.
De vrees dat de natuur-en milieuaspecten van de fractie
of door de fractie te weinig belicht zal worden als het gaat
om het landbouwbeleid is in dat kader denk ik voorzitter,
volkomen ongegrcnd.
Ik weet niet hoelang ik aan het woord ben gaweest,naar mijn
indruk al veel te leng,ik geef nu graag het woord over
aan de heer Zoutendijk.
Applaus.
Wij hebben bewondering voor Uw uithoudingsvermogen.
Het woord is aan ~a haar Zoutendijk.
Voorzitter,damas en heren,da haar Nijpels heeft gelukkig
al veel beantwoord en zover de Eerste Kamer fractie bij
de betreffende p4oblsem ~etrakkan is geweest heeft hij dat
mede namens mijn fractie gedaan en hoef ik daar dus met
een anksla uitzondering niet maar apin te gaan •.
Ik zal in de aarsta plaats iets willen zeggen over wat dan
nu de wet op da t\~aaverdianeJ:S is.Misschian komt dat
op U over,dat de beide fracties samen een tweaverdianers paar
vormen,maar die indruk is dnn onjuist,want de verdiensten
liggen in dit geva~ geheel bij de belangrijkste partner •••
gelach ••• app;J.aus ••• Hat probleem van de tweeverdieners
is door verschillande kamercentrales aan de orde gesteld,
maar in het bizonder en gedetailleerd door de heren
Bongers en Tielrooy van de kamercantr~la Haarlem,gaen twee•
vardienere zie ik want de adressen zijn verschillend.
En dit naar aanleiding van een analyse van een artikel
van de heer Graafeiland in de VVD expresse van een paar
maanden galeden,min of meer zin voor zin.M
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Ik zal niet op die manier antwoorden want ik heb het artikel niet bij de hand,het lijkt mij ook niet zo vreselijk
zinvol,maar wat wal zin haeft,om nog eens uitaan te zetten,
hoe de b~sluitvorming in dit geval tot stand is gekomen.
Zoals bij de meeste ~etsvoorstellen gold ook ~ier dat er
voor-en nadelen bij het wetsont~erp war9n,~la v~ardelen kan
ik noemen de volledige fiscale gelijks~ellind van man en
vrouw en de mser gelijke fiscale behandeling van personen
in gelijke of althans vergelijkbare omstandigheden.
Daar staan dan een aantal nadelen tegenover betreffende de
controleerbaarheid van een en andar,betreffende cla aantasting van de persoonlijke levenssfeer omdat er gegevens
varstrekt moaten worden betreffende de partner aan de warkgever en ook de partners ten opzichte van elkaar,dia nu
so~s niet precies weten hoe de financiële positie van de
ander is en dan zijn er een aantal onbedoelde schadelijke
nevenaffe:ten,zoals dan da zogenaamde anderhalf vardienars
extra worden getroffen en de ontwikkeling misschien
anti emancipator zou kunnen zijn,dan tenslotte cle schokHffeeten an de administratieve uitvoeringsproblematieke
Als ja dan dia voor-en nadelen op een rijtje zst,dan moet
ja dus tot een afweging komen en ja, damop:ree!<t ;,et vanzelf
dat de een wel eens tot een andere afweging komt dan da ander,
op grond V3n de het gewicht dat aan de verschillende plus
en min factoren ~ordt gegeven.Van belang bij de besluitvorming is natuurlijk ook geweest dat het hier ging om
a
een onderdeel van een dekkingplan, opbrengst van 530 miljoen,
dat ar een aantal toezeggingen zijn gedaan door de staateaecrata:ris,:owel door de Tweede Kamer als later ook door de
tersta Kamar,dia nu du3 geleidelijk worden uitgevoerd,
natuurlijk moet je_ reJening houden mat de g~volgen van
eventuele ve~érping ook voor de coali~ie en voor ons
dan voor de Eerste Kamer fractie is altijd een belangrijk
gegaven,Het atamgedrag van de Tweede Kamer f:ractias in dit
geval unaniem voor het wetsoniwerp ••• u weet wat daartoe
geleid heeft,dat in de Eerste Kamer tenslotte toch 7 leden
van de fractia gemaand hebben hun stem niet aan het wataontwerp te kunnen geven omdat een aantal van da nadelen
ook el zijn ze tijdelijk van aard voor hen door~laggevend
waren.
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Ik zou daar overigens direct aan willen toevoegen,dat
een aantal van die nadelen in de derde fase zal verdwijnan,moet verdwijnen en dat betreft b.v. de kwestie van
de schokaffecten van het gaven,moaten varstrakken van gegevens aan de werkgevar,door de idae;n dia de heer d~ Grave
indeze heeft ontwikkeld en aan de staatssecretaris doorgagsven van de voetoverheveling ik zal niet in details gaan
en dat alles via de inkomsten en dat niet via de loonbelasting te laten lopen,is het mogelijk een en ander zo uit
te vosren in de toakomst dat dia nadelen niet meer geldan
en bovendien zal ar dan ook aan belangrijks vereenvoudiging
ontstaan •aar de inhoudingsplichtige , dus voor de warkgevar,kunt U zich vragen,jamaar waarom dan niet direct?
Nou het antwoord ia eigenlijk beschamand,omdat ondanks 15
jaar ervaring de automatisering bij de Rijksbelastingadienet
nog etsede zodanig is dat dat onmogelijk ia, en ik dank dat
dit sen voorbeeld ia van hoevaal varbateringen er mogelijk
zijn in de administratieve efficiëntie en ook aan vereenvoudiging voor de burgar,wanneer we warkalijk eens ayetametisch zouden kijken naar ds uitvosring van de divaras
ovarnsidstaken,natuurlijk ook naar de noodzaken van dia
taksn,naar de mogelijkheden tot varsanvoudiging,dat alles
valt onder hst woord dsrsgularing,dat is hier aan goed
voorbeeld dat dat allsmaal zoveel makkelijkar en efficiënter zou kunnan,ar ia toch nog vaal te bareiken in daze.
Terug naar às twaevardianara wat dia darde faas betreft
dis moa* er dus komen,maar ik zou daar wal aan willen
tosvoegen dat a~ dan gaan nieuwe fiscale leeten op de
tweeverdienars gelegd moaten wordan,da individuals eoeiele
premieheffing dia we ook gaan krijgen zal voor de gehuwde
achtparen al voldoendsextra lasten met zich meebrengen.
Een enkel woord nog over de problematiek van da gazondhaidazorg, de haar Nijpals heeft ar al uitvoerig over gaaproken
ik zou nogmaals willen banad1"4kkan dat de problemen niet
in de aarsta plaats liggen bij de financiaring,maar liggen
bij het fait dat de madieche consumptie te hoog is an
dat ar in die hele gezondheidszorg allerlei prikkels zijn
in de varkaarde richting, die dus kostenverhogend werken,
wannaar tenslatte voorstellen zullen komen om het financiaringssyataam te verandaren dan zijn die allaan zinval ale
of de consumptie wordt tsruggedrongan,af de uitvosring
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vereenvoudigd en verder moaten de inkomensaffecten natuurlijk acceptabel zijn,daarop zullen wij terzijnertijd
als het ooit zover komt àie voorstellen toetsan,waarvoor
alsnog is er aanleiding om er enkele vraagtekens bij te
zetten, ~aar U· heeft al begrepen dat die voorstellen nog
lang niet concree~ zijn.
Ook ovex de zure regen,waarvan U inmiddels heeft gehoord
dat die voor twee derde deP-1 uit het buitenland komt,althana
de oorzaken van dia verzuring,zou ik nog een enkal woord
willen z2ggen,eenderde zijn WA dan toch altijd nog verantwoordelijk voor en dat is vermoedelijk een gevolg van
varbranden van facile brandst.effen en in het bizonder
kolan.Netuurlijk zijn die verbrandingsprocessen technisch
nog in belangrijke mate te verbeteren al zal het nooit
varmoedelijk geheel lukken om de schadelijke stoffan uit
de rookgassen te halan,maar wat batekent dat voor de kostprijs,hatzij in de industrie hetzij bij de alsctriciteitsproductie,dat ie ook terecht gestald venmorgen dat die
eleetriciteitsprijs niet hoger moet zijn dan in het
buitenland,onze industrie moet geen verder concurrentienedeel hebban en dat geldt zaker ook bij de energieprijs,
de conclusie dan kan eigenlijk geen andere zijn èst we
·serieus moeten kijken of we toch niet de ••• tot de bouw van
kerncen~ralss 1~ae+.en overgaan.Ook daar maat een eerlijke
afweging plaatsvindeu en dan blijf ik erbij,een standpunt
wat ik el jaren heb herhaald dat ook vanuit milieu oogpunt
karnenergie sen stuk meer aantrekkelijk is.
Applaus.
E~n enkel woord nog over mediabeleid of ovar wat daarvoor
moet rloorgann.
Als het gevolg is yan het eventueel aannemRn van de moties
in de Tweed~Xá~er volgende week,dat het bedrijfsle~an het
vertrouwen verliest in de mogelijkheden die het 7.al krijgen
om nisuwe kabeltoepassingen te ontwikkelen en te exploitaren
dan zal er een veel ernstigsr.schade aangebracht zijn dan
dat abonnee t.v. nog mindor kansen zal krijgen.Da psychologische gevolsen, de kwestie van het vertrouwan in het
beleid dat zal ernstig geschaad zijn en dat juist op een
tarrein,waar grote mogelijkheden liggen dot aloM ale
groeioector wordt gezien en \'laar de innovatie werkelijk
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een kans zou kunnen krijgen.
Tenslotte voorzitter,een enkel woord over de begroting
1985 en de kaderbrief die daarovar verschenen is,omdat
ook voor de luchpauze hier geluiden te horen waren van
die bezuiniging in bepaalde sector,dat kan toch eigenlijk
niet meer en natuurlijk dat zijn allemaal voorbeelden
van hela onaangename eventuele verdere bezuinigingen,
maar laten we duidelijk vaststellen dat het structurele
bezuinigingsbeleid moet wordan voortgezet en natuurlijk is
het regeeraccoord daarbij niet heilig en natuurlijk is
het terugdringen van een financieringa takort gaan doel
op zichzalf en niet heilig,maar het ie wal zo dat de fundamantale kwalen van onze economie een uit zijn krachten gagroeide collectieve sector en onvoldoende ruimte voor
het badrijfslaven nog steeds aanwezig zijn,al gaan we de
goede kant opa En het ia wal zo, dat het financieringa takort
dat blijvend hoog blijft, rente lasten mat zich meebrengt
dia tenslotte niet maar op te brengen zijn en dia alk jaar
waar tot additionele bezuinigingen dwingen, allaan al ~oor
de extra rente dia betaald moet wordan,ala wij nu,nu we varmoadalijk een pariode van een conjuncturele opleving
tegemoet gaan,ala wij nu geen orde op zaken stellen,
dan zal bij de eerst komende recessie over een aantal
jaren de economie geheel in alkaar kunnen zakken, en laten
we ona dat goed bagrijpan,goed beeeffen,maar natuurlijk bij
al dia bezuinigingen meeten we ook letten op de negatieve
gevolgen,made in verband mat andere maa~ragalan,miaachian
maar dan het varladen wal altijd gebeurd ia en ik zal daaraan
tee willen voegen dat niets bij voorbaat uitgaaloten mag
wordan als we ever bezuinigingen praten,.als we allemaal
gaan zeggen van __ ja- er meet bezuinigd worden maal:' daar niet ••••
want dat is zo vreselijk belangrijk •• of daar zijn toezaggingen gedaan,dan komen we natuurlijk n~r,ens,niate mag
1
bij voorbast worden uitgeslot~n,alles zal apnieuw moaten
'
worden afgewogen en dat is onaangenaam.maar de maatregelen
die verladen jaar genomen zijn,de inkomenskorting voer
ambtenaren en uitkeringsgerechtigden zijn óok bizonder
onaangenaam voor betrokkenen geweest,en da~r ~1jh ar vele
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vaarbeelden bij te noemen en wat ik U nu vraag is steun
bij het verder uitdragen van dit beleid,in de afdelingen,
kamarses (?) overal in het land.Duidelijk maken,want het
zal moeilijker worden om dat duidelijk te maken wanneer de
conjunctuur weèr gaat opleven,maar het zal des te meer
noodzakelijk zijn in de komende tijd.
Dank U wel.
Applaus.
Dank U wel.
Dames en heren,ik zou de gelegenheid willen gaven voor
een hele korte ronde van Uw kant en dan niet ingaan a.u.b.
op aan aantal detailpunten dia U eventueel met individuale
fractieleden kunt baspreken,maar slechte een aantal hoofdlijnen,ale U toch op detailpunten ingaat dan neem ik de
vrijheid om U af te kappan en te vragen dat met een kamarlid te beapraken.
Wie van U mag ik het waard gaven?
Mijnhae~ Maijeraam.
Haal kort,voo~zitter,letterlijk aan. waard.
Huldel
Applaus.
Dank U wal.
Mev:l'ouw Bakker.
Mijnheer de voorzittar,ook mijn hulde al ben ik niet helamaal tevreden gasteld,ik ben erg blij dat het Naderlands
de aandacht krijgt dia het verdient,ook andere landen zijn
~uinig ·op hun taal.
Ten aanzien van de tijdelijke wat op de vergoedingsregeling
va~ an-~n minvermogenden, het antwoord is niet bevredigend ••••..
Kunt U dat misschien beepraken mat sen van de kamerleden ••
Nou •• ik zou het graag ••• misschian mag ik het zo zeggen,
de bezuiniging is onontkoombaa.r,er ia ongetwijfeld misbruik gemaakt van die gratis rachtshulp,maar was een
enden vardaling en een andere verlaging veel redelijker,
mogelijk en ik zou graag met de commissie van justitie
mogelijkheid tot overleg eromtrant hebben.
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6 maanden een wet erdoor jagen,dat vraagt om haastwerk •••
Prima •• ja. •
En dus fo·uten.
Prima,niemand meer ven U??
Denk U wel •••
Mag ik nog voorzitter??
Neem me niet kwalijk.Ja.
Ik had even aan vraag in het kader van de twaevardiana~s.
Hoe het ataat eigenlijk mat de ova~draagbaarhaid van
paneioanan,ik bedoel hier dua van ongehuwde tweevèrd.ianera
en ook ven de overdraagbaarheid van de panaioenen van vrouwen nee~ mannen, dit in het .kader.van de gelijkstalling van
mannen en vrouwen.
Mijnhaar Zoutendijk.
Een kort weinig bevredigend antwoord,de wet tweeverdienara
heeft te maken met de belastinghaffing,fiscale aspecten wat
betreft de verdere eoeiele verzekering en ook alles wet in
de panaiaenaafear zou moaten gebauran,moatan alle voorstellen
nog kamen.
Daraas en haren, we naderen het einde var;t onze alglfmena vargadaring.Da pertij staat voor de Europese
varkia.2tingan en
î
de komende maandan zullen van ons allemaal ~eer ••n gèwal~
diga inspanning vragan,ik vraag u van harte en vol erithàuaiaaraa
daar aan mee te daan,valgenda week al zijn we in·}~i~ha~' ·
al, de landbauw man~ featatia de boer op, 7 april is d'r IJan
anergie congros 1n Pata~awolda en op 14 à~il ia arKx de grote
Euro manifestatie in de Flavohaf, waar 1000 tot 1500 VVD-ara
uit alla windetrakan wardan verwacht,U kunt daarover lazen
in Vrijheid en Democratie.
Kartom grote drukte, vaal betrokkenheid wordt va·n U gevraagd.
Dat wat de partij organisatie batraft,ik dank dat wat de
kamende maandan politiek betreft vooral in het teken zullen
etaan van aan aantal moeilijke aangalagenhadan,da kernwapen
diacuaaia, het 1 juli pakket en de bagrating as,cantraal
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zal daarbij staan waar we rekening mee moaten houden,
is ·daarbij dat wij te maken hebben met een verdaalde coalitie
partner.Telkens zal het CDA op allerlei punten verdeeld
zijn en vorige weel sprak mijn collega Verhofstad van de
PVV in B·slgië èn zoals wij onze bélgenmoppen hebben, hebben
zij die moppen natuurlijk endersom,hij vertelde mij een
verheel zoals dat nu in België ~ast over de Nederlandse
politiek mat name geriçht op dat CDA, waar ze in Bèlgië
netuurliJk nog veel minder van begriJpen dan wij door al
diè .Vèrsc:hillande atroml:ngen,hij. Z!lgt zo~n geweldig vsrdsslds
··partij ,àl dia problemen, bij ona wordt het volgende gezegd,
di~ :CDA f~actia dia v~rgad-~rt en za· sp~akan over karnwapens
.~over höa' het nou wei niet moet en dat mo~t .. gëweldige
verdeeldheid en ~ét einde van de vergadering wordt nog een
bloemstuk gestuurd naar de zieke. par1:'ijvaor:2:itter Buckman,
dia krijgt dat bloanustuk ufteindàlijk,~ hangt a,en kaartja
aan van harte batarachap,35 VQór, ~ tegen en 5 anthöudingan.
&alech.
Applaus.
Dantea en. haren, wij zijn &fin partij .van g:tot11 eanhaid,dat
soort varhalen zal· over ons niet verteld wordan,f'iJn dat U
hier was., hartelijk dank' voor Uw. keimet t'e .1 H~ttam, ale U
··~rak_s tarugri'jdt,'rijdt u 'riog even door daze schitterende
g~~~~nta,wij zijn a~~ dàrikbaar voor de.gr~te gaatvrijheid hier.
Ik waná U een goede reis,welthuia en de el-gemene vargadering
ia gasloten. · ·
Applaus.
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