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39ste JAARLIJKSE AlGEMENE VERGADE:Rlll; - l8 en 19 april 1986 in Musis Sacnnn

~~~~-------------------------------------------------------------------.!§_~;:t1_.!2§§

Hartelijk welkan in Arnhem. Dit is de 39ste jaarlijkse algerrene vergadering
van de VVD en die verklaar ik hierbij voor geopend.
Ik heb een aantal huishoudelijkerrededelingen voor u. En ook een enkel minder
huishoudelijk punt. De beschrijvingsbrief voor deze algemene vergadering werd
gep.lbliceerd in vrijheid en derroeratie van 21 januari j .1. onder hoofdbestuursmededelingen 220 van 19 januari werden de afdelingen daarop attent

r--- .

genaakt. Arren:ierrenten en noties konden worden ingediend tot 4 maart en deze
werden gep.lbliceerd in vrijheid en derroeratle van 1 april. U hebt stemkaarten
uitgereikt gekregen. De waarde van de stenikaarten is als volgt. De blauwe zijn
1 stem waard, de oranje 5, de witte 10 en de waarde van de stenbriefjes is
oranje 10 en geel 1 stem. En zoals u weet kunt u stemkaarten of briefjes Iret
een hoge waarde inwisselen voor Ireerdere exemplaren Iret een lagere waarde.
De notitie van de tweede kamerfraktie, de beleidsnotitie die werd opgenOOEn

in vrijheid en derroeratle van 1 april, naar door een technische onvolkOOEnheid
zijn een aantal bladzijde weggevallen. De secretarissen van de afdelingen is

nog de aanvullende infonnatie toegezonden. Voorafgaand ik zal het nog enkele
keren vaker zeggen deze dagen aan de bespreking van het beleid van de kairerfrakties en de fraktie in het europese parlement norgen is speciaal ruimte
gecreërd voor een onderling overleg teneinde de relatie tussen de leden en
de gekozenen nog eens te onderstrepen. Dat vindt norgen in de lunchpauze plaats,
Ik noet dan een sternbureau bel10elren. Ik zou willen vragen aan Irevrouw Dreesse
uit Alblasserdam, mevrouw Klein uit Haaren, mijnheer Klein uit Haaren, mijnheer
Aalders uit Spijkenisse, mijnheer vd Spek uit Fijnaart en Irevrouw Bok uit
Arnhem om hierachter plaats te nerren en ik kan u verzekeren dat er vanmiddag
ook inderdaad werk aan de winkel is. Er is het verzoek gekOOEn van de tweede
kaJ.rerfraktie an vooral mijnheer Kea te verontschuldigen vanmiddag, want die noet
nanens de fraktie een bijeenkcrnst van binnenskamers bijwonen dat is de perseneels vereniging van de tweede kairer. Wel tot zover de opening van deze vergadering. Het is een hobby van Ire cm even over het parkeren te spreken.
Dan zijn we bij het agendapunt 2, dat is het jaarverslag van het hoofdbestuur
1985. Er staat tenminste 1 fout in dat jaarverslag. Misschien dat u er nog

Ireer

gevonden hebt, maar het aantal genoerrde abonne.rrenten op het blad de liberale
vrouw bedraagt niet 511, rna.at 1170 en dat is heel wat anders. Wie van u
rna.g ik het woord geven over het jaarverslag van het hoofdbestuur over 1985.
Mijnheer Meijeran.
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Voorzitter ik zal rre verder over het algerreen wel in de duisternis van de zaal
ophouden, maar als ik dat nu zou doen zou ik niet kunnen lezen wat ik had
opgeschreven en misschien is dat niet zo heel erg janner, maar dat wordt
toch wat :rcoeilijk. Het is een beetje folklore en dat vind ik janner. Het
hoofdbestuur brengt een verslag uit deze keer van 73 bladzijde :rret 63 pagina's
bijlage. Ik heb het niet allemaal gelezen moet ik bekennen netzomin als u
waarschijnlijk, maar dat is toch een te omvangrijk en te belangrijk stuk an
niet onbesproken te laten dacht ik zeMel voor de partij als voor het hoofdbestuur. En va.rrlaar dat is als folklore dan maar als niemand het woord vraagt
er toch weer over begin. En dan wou ik even bijvallen :rret het foutje wat erin
staat dat is van minder belang, maar Prins Willem Alexander die is geluk
gewenst :rret zijn gelijk. En gelijkgewenst ik denk dat hij gelukgewenst had
moeten worden, maar dat eigenlijk terzijde. Ik dacht dat u wel moest oppassen
dat het verslag niet te groot werd ofschoon er zeer behartenswaardige dingen
in staan en ik wou eerst eens even wijzen op bladzijde 30 waar :rren constateert
dat bij de bezetting door de FNV jongeren dat op deze zichtbare wijze de
tolerantie in Nederla.rrl wederan geweld werd aangedaan. Graag mijn

adhesi~.

Geen adhesie als u een paar keer eigenlijk uzelf wat prijst. Ik heb verleden
jaar er OI? gewezen dat dat rret de secretaris van oa de JOVD het geval was die
zeer bekwaam had geopereerd. Nu staat er weer uiterst bekwa:rre wijze en andere
dingen in en ik denk dat het niet juist is als hoofdbestuur jezelff plui:rren
op de hoed te steken. En dan staat er bijvoorbeeld over de leiding van een
plaatsvervangen:i voorzitter in een vergadering en er staat nooit dat dan ook
de leiding in de gewone vergadering van de normale voorzitter Kamrninga zo goed
was. En als je dat er niet in wilt zetten moet je van die andere ook niet
zetten als hoofdbestuur wat objectiever blijven in de prijzende bewoordingen.
Er staat ook na:rrelijk niet in en dat vind ik wel janner dat de secretaris :rret

zijn staf een canplirrent verdient voor alles wat hij heeft geschreven te l:üek
gesteld en wat dies rreer zij. En ik dacht dat de heer van de Berg en de zijnen
dat van harte toekwam. Een keurig .. Alleen daaran is het al prettig dat ierrand
iets over het verslag zegt want dan kan de heer van de Berg tenminste horen dat
het goed gerreend is vanuit de zaal. Maar niemand is natuurlijk onfeilbaar. <bk
Harerus moest weleens slapen en daar staat dan dacht ik wezenlijk nog in een
foutje van enig blang op bladzijde 4 waar gesproken wordt over het technisch

a~

vies zoals dat werd voorgelegd aan de zoveelste algerrene vergadering rret een
plaats voor een zogenaam::le lijstduwer op bladzijde 4. In dat stadium van de

procedure was er nog helemaal geen sprake van een technisch advies :rret een lijstduwer. Die kwam pas later. Ik hoop dat hij ook succes heeft, dat is weer iets
anders.
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M:l.ar ook ontbreken er dacht ik wat sceance punten. Met narre bij die karrlidaat-

stelling twee:ie kël!rerverkiezing zie ik niets en ik geloof ook nergens anders
over de infonnatieronde die de partijvoorzitter en de fraktievoorzitter van de
twee:ie kareerfraktie sarren hebben gemaakt voordat de kandidaatstelling wezenlijk
op gang ging korren. Ik dacht dat dat een punt was dat venreld had nogen worden
rrede orrrlat het mijns inziens terecht een omstreden punt is. En ik zie ook
helemaal niet dat het hoofdbestuur deze keer eens ierrand van buiten de
groslijst in zijn ontwerp heeft opgenorren en dat al vantevoren had aangekondigd.
O:>k dat had naar mijn snaak niet onvenreld noeten blijven. Mijn vraag op
bladzijde 50 waar een aantal aangeslotenen van bijzondere groepen staat van 47
110. Ik neem aan dat dat zeMel de vereniging van staten- en raddsleden als
de vrouwen betreft. Als die veronderstelling juist is en er zijn 1910 statenen raadsleden dan blijven er dus hoogsten 2800 voor de bijzondere groepen
van de vrouwen over en dat zou dan een organisatiegraad van ongeveer 10% zijn
en ik geloof dat we dat goed nogen bedenken als we over de vrouwen in de VVD
spreken. Er zijn er nog 90% die om welke reden dan ook daarbuiten vallen.
Dan kan ik tot het hoofdbestuur op bladzijde 24. Ik dacht dat daar wat surrmier

was venreld de kwestie van de nogelijke opvolging van de voorzitter. Er .l.s
sprake geileest van aankondiging van een twee:ie ondervoorzitter en het lijkt
rre dat daar best iets van had nogen staan. Er had misschien ook iets neer nogen
staan over het vervolg van de partijraad van Hoogeveen, het jaar tevoren.
Er staat hier venreld dat er is gesproken over de coordinatie tussen partij

frakties en de WD beilindslieden en dat was dan op 11 maart en wat er na 11
rraart nee gebeurd is en van terecht is gekorren dat noeten we waarschijnlijk
neer uit de landelijke pers halen dan uit dit jaarverslag en ook dat vind ik
wat janner. Over het eingen funktioneren staat dan iets dat nu eindelijk die
werkgroep Wolfheeze een origineel rapport heeft gemaakt. Wie die werkgroep
Wolfheeze is weten we nooit, maar ik kan rre niet aan de indruk onttrekken
dat die hele reorganisatie of het hele funktioneren van het hoofdbestuur
er toch wat rrager is afgekorren en ik wou dat illustreren net een klein
tikfoutje. Er staat dat in dat originele rapport hetzij in het oorspronkelijke
rapport. hetzij in het verrassend originele rapport gestalte is gegeven aan het
begrip politiek organisatorisch rrangerrent. Toen dacht ik eerst er noet een K
staan het gaat over de rrankenenten maar ik neem aan dat het rranagerrent zou
ooten wezen. Maar, rrankerrent zou best kunnen dat dacht ik in eerste instantie.
En

ik heb altijd gezegd dat er over derrankerrenten na 11 maart daarover gesproker

zijnde in het hoofdbestuur net voorzitters, kaliErcentrales niets is terug te

vinden in het jaarverslag en vandaar dat ik in eerste instantie aan het rrankerrent
dacht op bladzijde 25. Maar ik wil daar graag een a tussen zetten en denken dat
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het over het rnanagarent gaat. Dat neemt niet weg dat er wat vragen over
blijven over datgene wat er in had kunnen staan en er niet staat. En dan
de oirleiWerpen van het hoofdbestuur voorzitter daar mis ik er eentje bij die
ne intrigeert op 14 septenber 1985 hebben die vrouwen waar ik het daarnet over
had rreegedaan aan een verklaring van het politiek vrouweooverleg. Ik neem aan
dat dat een optreden naar buiten is waarvoor ze dus toestenming hadden rroeten
hebben van het hoofdbestuur. En bij de onderwerpen die het hoofdbestuur heeft
beharrleld zie ik daar niets over venreld. Misschien staat het op een bladzijde
die ik niet gelezen heb, maar arrlers de vraag waar is is die goedkeuring

-

verleem en had dat niet venreld rrogen w:>rden, want het leek ne n:)(Jal een
politiek gewichtig iets dat een zo groot aantal vrouweoorganisaties gezarrenlijk
net een pJlitieke verklaring kwarren.

Qn

af te sluiten voorzitter neem ik maar

het slot. De slotparagraaf. In het begin daarvan staat dat het vorig jaarverslag in • . . eindigde en dat thans op dit verslagjaar kan w:>rden teruggezien
net enige voldoening. Enige is naar twee kanten rekbaar. Het lijkt ne dat wat
vorig jaar stond als een zeer onrustig jaar net een beeld van onrust en instabiliteit in 1985 niet zo bar veel is verbeterd in soomige opzichten. En ik vond
de eerste zin dus nu mirrler passend voor dit jaar dan de zin vorig jaar op
dat jaar. En tenslotte aan het slot daar staat dat utopie de rroeder is van de
totalitaire staat en dat doet natuurlijk nieuwsgierig vragen wie de vader zou
zijn. Dat verborgen vaderschap dat kan misschien onthuld w:>rden, maar verder
ben ik net de slotparagraaf bijzomer ingenaren en als de toekanst je lief is

-

dan weet je op wie je straks rroet st.errlren.
De vader van die passage dat is de algeneen secretaris.
De een enkel antwoord op een concrete vraag. Uw vraag over de aantallen leden

van de vereniging voor staten- en raadsleden en de aangeslatenen bij de vrouwen
iè conclusie van u is juist. Ten aanzien van de voorzitter heeft in vrijheid

en dem::>cratie een verklaring gestaan. En het optreden van de vrouwen naar buiten
daar is zo herinner ik ne niet in het hoofdbestuur of daar concreet over gesprokeJ

is maar in ieder geval is het hoofdbestuur er niet zodanig over gevallen dat
het echt ondeiWerp van gesprek geweest is. Maar er zijn veel neer onderwerpen
die in het hoofdbestuur aan de orde zijn geweest en die je niet in zo'n jaarverslag kunt opnerren want dan zou het te groot, te dik w:>rden het jaarverslag.
Wel wij zullen uw oprerkingen ter harte nerren voor een volgende gelegenheid.
En bij het jaarverslag over 1986 zegt de algeneen secretaris zal er nelding

van w:>rden genaakt. Dank u wel. Iemand anders nog van u over het jaarverslag
van het hoofdbestuur. Niemand. Dank u wel. Dan is dat de behandeling van het
agendapunt 2 geweest.
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Dan zijn we bij 3 de rekening en verantwoording en jaarverslag van de penning-

meester over 1985.

u hebt

de publicatie in vrijheid en democratie van 1 april

gezien. De heer de MJnchy zal een korte toelichting geven.
Dank u wel mijnheer de voorzitter.

Ik zal het irrlerdaad kort houden. Ik wou in de eerste plaats eigenlijk constateren ik heb dat in het artikel in vrijheid en democratie ook gedaan en ik vind
toch wou ik dat in deze vergadering weer doen de enorrre rredewerking die wij
steeds orrlervin:len in de eerste plaats natuurlijk van onze aktieve kader, een
groot aantal rrensen, maar wat de penningneester betreft rrensen die dan rreedoen
aan de financiele aktie van al onze leden. Het is mijn gevoel de partij nag
zo nu en dan weleens wat orrler kritiek staan en zo nu en dan rrogen er dingen
gebeuren van we zeggen goh, maar het blijft ontzettem verheugend dat onze
achterban, onze trouwe achterbanleden ons zo verschrikkelijk trouw blijven
ook wat betreft de financien. U heeft dat in de cijfers kunnen constateren
dat ook in 1985 de leden weer in zeer grote nate ik kern op een voorlopige
becijfering uit van zo ongeveer 1,6 miljoen gulden extra bijgedragen boven
de reglem=ntaire contributie. Dat is ongeveer 37%. Dat is natuurlijk een
erg hoog getal. En ik geloof dat we allereaal trots rrogen zijn dat wij rret
z'n allen deze vereniging proberen te besturen en proberen te begeleiden en
onze vrije tijd, al onze aktiviteiten daarvoor inzetten. Dat in de eerste
plaats. De we zijn in 1985 weer uitgekaren rret de financiele middelen. Er
is natuurlijk een zwak zaak wel in deze hele zaak en dat is het feit dat
er geen extra toevoeging aan het verkiezingsfonds heeft kunnen plaats vinden.
Het is natuurlijk eigenlijk goed voor elke politieke organisatie, karrercentrales
afdelingen en ook hoofdbestuur cm elk jaar een behoorlijk bedrag opzij te
kunnen zetten voor een verkiezingsjaar. Dat is in 1985 dus niet helemaal gelukt.
De prognose voor 1986 daar wordt dat bedrag wat we vorig jaar gespaard had

aan het verkiezingsfonds onttrokken en wordt daar ingevoerd bij de inkansten.
U heeft dat waarschijnlijk kunnen zien en dankzij deze inkansten en dankzij
een prognose voor een bijdrage van onze leden van 1, 2 miljoen gulden, een zeer
hoog bedrag. Ik de penningneester rroet ook weleens een keer zijn nek durven uitsteken, want er rroeten tenslotte hele belangrijke verkiezingen georganiseerd
worden die belangrijke verkiezingen zijn natuurlijk altijd dingen die veel
geld kosten. Ik geloof wel dat die 1,2 miljoen gulden dat we die binnen halen.
U heeft allemaal de acceptgirokaart onlangs in de bus gekregen en ik kan u nu
al rrededelen dat voorzover de resultaten nu bekerrl zijn allemaal erg kort
natuurlijk 4-5-6 inningsdagen zoals wij dat noemen dat is natuurlijk vreselijk
kort, naar er zeer verheugend uitziet. Waaruit ik de conclusie zou willen trekker
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dat het toch een redelijke verwachting staat dat ook in 1986 in elk geval op
financieel gebied en ik neem aan

O)]~

op ander gebied onze partij trouw

zullen blijven. Mijnheer de voorzitter ik geloof dat ik hiermee de belangrijkste
aspecten uit de verantwoording en de prognose 86 gehaald heb. Als er nog
vragen zijn dan zal ik ze natuurlijk zeer gaarne beantwoorden.
Dank u wel. Wie van u wil het woord voeren over de rekening en verantwoording

van de penningneester.
Mijn naam is Schuddeboom uit West Friesland. Ik wilde vragen die 1 miljoen
284 duizerrl die waarschijnlijk binnenkomt is daar de bedoeling van die die
verdeeld "WOrdt over de 12 provincies of hoe gaat het ongeveer.
De penningneester zakt bijna van zijn stoel. Hij zal uitleggen hoe het precies

gaat.

In de begroting die extra bijdrage van de leden is een aktie van het hoofdbestum

dus dat bedrag "WOrdt binnengesluisd in de totale financien van het hoofdbestuur.
Zoals u weet zijn 2e kanerverkiezingen toch een belangrijk stuk van het
hoofdbestuur, larrlelijke verkiezingen en daaran zullen ze ook gebruikt
worden door het hoofdbestuur voor de verkiezingen en natuurlijk voor andere
uitgaven. Het is in zijn totaliteit gezien. De provincilale Statenverkiezingen
die volgerrl jaar plaats vinden zijn natuurlijk weer een eigen verantwoordelijkheid voor de kareercentrales. Gemeenteraadsverkiezingen net achter de rug zijn
voor voor afdelingen en we zijn

nog aan het bekijken in hoeverre in de einde

van dit jaar ook de kanercentrales weer zouden kunnen profiteren van eventuele
financiele aktie bij de leden waaruit zij dan een deel van de verkiezingen
voor provinciale staten zouden kunnen bestrijden.
Ja het is me een beetje duidelijk niet helerraal, naar dat ligt aan mij
natuurlijk. Ik

'WOU

alleen nog even vragen dus dit bedrag wat daar staat dat

is nog niet precies bekend hoe het verdeeld "WOrdt. Of zegt u

g~n

dat

gaat provinciale staten in principe niet eens aan. Die zorgen naar voor hun
eingen centen. M:>et ik het zo opvatten. Nee u rroet het, u
Nee u rroet het u bedoelt het bedrag van 1.230 extra bijdrage leden dat zijn
inkomsten. Daaronder ziet u de hele reeks van uitgaven staan. Waaronder bij
de verkiezingen 1,2 miljoen gulden. Die 1,2 miljoen gulden "WOrden besteed aan
de verkiezingen volgens het campagneplan van Verwaaijen, mijn collega op het
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gebierl van propaganda en zoals het opgesteld is door de landelijke propagandaconmissie.

OOk 1986
Voor 1986 ja, dat zijn de verkiezingen voor 1986 waar we over praten, ma.ar 87
zit hier nog niets van in provinciale staten dus volgend jaar. Zit niet in
deze begroting opgeraren.
Wie van u verder nog. Niemand. Dank u wel. M:lg ik dan wel dank u wel zeggen
tegen de penningxreester mijnheer

~ijeran.

Voorzitter van mij ma.g u tegen iedereen dank u wel zeggen wat u op het hart
ligt om dat te doen, ma.ar fenreel dacht ik dat u even noest vragen of narrens
de cammissie van drie.
Ja zo is het, ik ben nog niet aan agendapunt 4 toe.
Son:y nou dan ma.g u eigenlijk nog niet helenaal dank u wel zeggen.
Dan zijn we nu bij het agenda:p.mt 4 rekening van de conmissie van drie leden

en narrens de cammissie is mijnheer

~ijeran

aanwezig om verslag uit te

brengen. Het woord is aan mijnheer Meijeran.
<bk dit is een stukje folklore voorzitter. Niet zozeer wat betreft de spreker
als wel wat betreft inhoud van het stuk. Dat is een stereotiep verhaal en
dat bewijst dus dat elke opvolgende commissie van drie het mooi heeft
gevonden, ma.ar we zeggen dat iets anders._Drs. C.E. Etty te Amsterdam,
J .F. Meijeraan R.A. te Naarden en Dr. A.P. Kole te Nuenen door de algenene
vergadering van de volkspartij voor vrijheid en derroeratle van 10 rrei 1985
benoerrd tot leden respectievelijk plaatsvervangend lid van de conmissie van

voorlichting van de algenene vergadering bij de behandeling van de rekening
en verantwoording van de penningxreester verklaren hierbij kennis te hebben
genarren van het rapport d.d. 6 ma.art 1986 van het accountantsbureau Detorrb,
Melse en Co. te Leiden. Nu wijk ik even van de tekst af en zeg ik in eigen
bewoordingen dat dat rapport inhoudt de camtrole en akkoordbevinding van de
jaarrekening 1985 van de VVD. En aan de hand van dat rapport hebben ondergetekenden de overtuiging gekregen dat het beleid van de penningrreester in
1985 op een juiste wijze is gevoerd.
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Derhalve adviseren zij u overeenkomstig artikel 30 lid 2 van de statuten
goedkeuring te verlenen aan de rekening en

veran~rding

van het

financiele beleid van de permingrreester over het jaar 1985 en hem décharge
te verlenen onà.er dankzegging voor het beheer van de financien van de
partij. Getekend. te den Haag 17 naart 1986. En die dankzegging is niet zanaar
een stereotie}?e tekst. Dat is het enerzijds wel, naar anderzijds is dat van
harte gerreend. U nag dank u wel zeggen, de partij nag dank u wel zeggen.
Niet alleen voor het beheer van de }?enningrreester naar ook voor de wijze waarop d
die daarvan verslag doet. Waarbij ik dan :PerSOOnlijk de kanttekening naak
dat ik wel hoop dat het rapport en zijn verslag van lieverlee wat neer op
hetzelfde spoor kamen zodat je de twee stukken makkelijker kunt vergelijken

naar dat is voor de vergadering geen enkel probleem natuurlijk. En verder
heeft u het allemaal in vrijheid en democratie kunnen lezen dus het voorstel
is kort en goed, de }?enningrreester van harte te déchargeren.
Ik sluit rre graag bij de dank aan mijnheer Meijeraan, dat nag wel een keertje

want de heer de M:mchy is een lastige }?enningrreester hebben we veel problenen
mee in DB en HB dus kunnen we een keertje zeggen hartelijk dank, naar
problenen tussen aanhalingstekens. Het is een uitstekende sarrenwerking, de
wijze waarop DB en HB en uiteinà.elijk u van de financien op de hoogte wordt
gesteld, de wijze waarop het wordt beheerd is niet een eenvoudige zaak, door
zeer veel onzekerheden die iedere keer weer binnensluipen, die gebeurtenissen
die er zijn an dat goed in de gaten te houden dat is een heel groot goed
wanneer er een permingrreester is zoals de heer de M::mchy. En voor zijn

grote inzet en betrokkenheid wil ik hem namans u allemaal ook zeer
bedanken.
Dank u wel mijnheer de voorzitter.
Darres en heren dan zijn we bij agenà.apunt 5 dat is de benoeming van een

conmissie van drie leden en daar hebben we het fe:r101reen van 2 gestelde kanà.idaten naast het voorstel van het hoofdbestuur. Dat is mijnheer Gel::Ins uit Exloo
en mijnheer van Putten uit Vlaardingen. Het o:prerkelijke is dat mijnheer
Genns wordt voorgesteld als lid van de conmissie en mijnheer van Putten in
het rijtje van plaatsvervangenà.e leden van de conmissie. Dat betekent dat
wij straks rroeten stemren, twee keer rroeten stemren over een keer over de
zittenà.e leden en een keertje over de plaatsvervangende leden. De prcoedure
is als volgt. Je rroet dan op het papiertje schrijven drie narren van de
rrensen waarvan u vinà.t dat ze in die carmissie rroeten.

Band

1

Blad

9

En degene die de minste stemren heeft die valt af. Is er iemand.

Men rroet de helft van het aantal stermen behalen, stenbriefjes.
De penningrreester wil graag iets toelichten.

Ik wou eerst even vragen aan de zaal of er iemand is die iets over mijnheer
Genus of over mijnheer van Putten wil zeggen en ik zie rrevrouw staan.

Gaat uw gang.
Dank u wel mijnheer de voorzitter.

Ik ben Margreet van I.Don-Budding, ik ben voorzitter van de ondercentrale
Eimen en orrler de orrlercentrale Emren valt de afdeling Odoorn en onder de

afdeling Odoorn valt ook de gareente Exloo waar mijnheer Genus vandaan kcmt.
Ik wil graag de kandidatuur voor de heer Genus nader toelichten. De heer
Genus is een jonge bedrijfseconoom. Hij heeft enige jaren werkervaring in

de investeringsplanning, subsidie-aanvragen en algemene bedrijfsadministratie.
Hij is een aktief lid van de JOVD geweest en is thans aktief lid van de WD.
Het lijkt ons gewenst dat ook binnen de kascommissie van onze partij een
behoorlijke doorstraning kcmt. Dank u wel.
Kunt u iets zeggen over de leeftijd van mijnheer Genus.
26 jaar.
Dank u wel. Ianarrl arrlers nog over mijnheer Genus of over iemand anders.

Ik zal u de overwegingen geven van het voorstel zoals dat daar ligt. Het is
gebaseerd op een wat brede opzet uit de partij, de betrokkenheid van zoveel
nogelijk van de organen. Mijnheer Kapelle was tot voor zeer kort en door een
verhuizing is hij dat net niet neer, ma.ar hij is zeer lang penningneester
geweest van de afdeling Haren en wij denken dat het juist is an in die
commissie van drie een penningneester van een afdeling te hebben. Die weet
precies hoe dat in de afdelingen werkt, hoe de financiele verho\rlingen
daar liggen en die heeft vanuit die invalshoek ervaring net financien op
afdelingsniveau. Mijnheer Kole die wordt voorgesteld, die kcmt van een ander
bestuurlijk niveau in de partij, dat is een oud hoofdbestuurslid, heeft 6
jaar in het hoofdbestuur gezeten en heeft ook een financiele achtergrond en
de laatste in het rijtje van drie dat is de accountant mijnheer Meijeraan
en die kent u allemaal. Wij denken dat deze sarrenstelling een evernlichtige is.
Een van het niveau afdeling, een van o\rl hoofdbestuur en kalrercentralebestuurs-

lid en een accountant alvast voor de goede in het rijtje van plaatsvervangenie leden hebt u precies dezelfde opzet. Daar is mijnheer Bom de
acoount.
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M::!vrouw Brouwer penningrreester van de karrercentrale Friesland en is mijnheer
Talhamrer het voormalige hoofdbestuurslid uit de karrercentrale den Bosch.
Maar is er misschien nog ienmrl die nog iets wil zeggen over mijnheer van
Putten. Ik denk dat wij kurmen overgaan tot de stenrning over deze kandidaten.
En daarvoor gebruikt u de aan u uitgereikte briefjes. Straks nandjes.
N:>g een keer voor de goede orde. U schrijft op uw st.errbriefje drie narren.

Als het minder is is het ongeldig en als .....

Nee dat mag maar xreer mag niet en dezelfde rrogen niet.

Minier mag wel 1 xreer mag niet dan drie en dezelfde naam mag niet voorkorren.
Als er drie kandidaten zijn die tenminste op de helft van het aantal stembriefjes voorkanen dan zijn zij benoerrrl verklaard. Anders vindt

her~tenrning

plaats.
Stembriefje nummer 1.
De vergadering is voor enige ogenblikken geschorst.

Terwijl het sternbureau telt zou ik door willen gaan xret de agenda. Punt 6.
En als we dat gehad hebben krijgen we de uitslag van de stenrning en krijgen

we daarna de stemuing over de plaatsvervangende. Anders rroeten we nu 10
minuten wachten en dan stermen over de plaatsvervangende. Ik kan er nog op
terug. Het agendapunt 6 1 voorstellen tot wijziging van de verdeling van de
contributie-o:P:>rangst xret ingang van 1 januari 1987. Er zijn enkele voorstellen.
Het voorstel van de ondercentrale den Bosch en Qrm::!lande en van de ondercentrale
.r-bntferlanà. die lijken heel veel op elkaar. De noties van de afdeling Sneek en
van de orrlercentrale Sneek die wijken van die voorstellen af en het advies van
het hoofdbestuur dat mag okk duidelijk zijn. We hebben enkele sprekers.
Gaat uw gang.
Smagge voorzitter van de ondercentrale den Bosch en Qrm::!lande. Ik wil beginnen
xret te zeggen dat ik echt niet ga herhalen wat er al in de toelichting op ons
voorstel staat. Maar ik wilde daar toch nog wel iets aan toevoegen. Een paar
cijfertjes maar ik wil u niet teveel xret cijfers vervelen. De begroting van onze
orrlercentrale over 1986 beloopt 1450 gulden. Dat bestaat uit 1200 gulden
contributie en 250 gulden onttrekking aan het pro:pagandafonds. Duidelijk voor
dit jaar. Wanneer we daar bekijken dat op onze begroting staat 600 gulden
voor secretariaatskasten te:rwijl de uitgaven vorig jaar al 687 1 75 waren en
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toen hadden we geen verkiezingen voorzitter dan zult u begrijpen dat dat
een enonre brok van onze begroting in beslag neemt TIEt nog 300 gulden voor
propaganda. Enfin ik wil niet teveel cijfers noanim. Ook bij onze ondercentrale
wordt er niets gedeclareerd behalve de uiteraard de direkte secretariaatskosten.
Kopieerkosten, porti, telefoonkosten wanneer dat tenminste uit de hand loopt
en dat wil het nog weleens doen. Kopjes koffie worden niet cadeau gegeven
behalve een keer per jaar bij een bijzondere bijeenkomst. We hebben een schuld
van nog 900 gulden aan de karrercentrale. Dat is een schuld die oorspronkelijk
1000 gulden bedroeg en die is ontstaan doordat enkele adverteerders in ons
ondercentralejournaal failliet gegaan zijn. Dat is al een aantal jaren geleden
dat ondercentralejournaal bestaat niet

nEer

voor was, maar onrlat we doodgewoon het niet

en niet onrlat er geen enthousiasiiE
nEer

kunnen betalen. Toch is zo'n

journaal een bijzonder belangrijk camunicatiemiddel TIEt de afdelingen.
Het tienjarig bestaan van onze ondercentrale dat dit jaar zou rroeten worden
gevierd dat kan niet gevierd worden. Zelfs niet op zeer bescheiden schaal.
En als u dan voorzitter u toesprekende als het hoofdbestuur dan zegt ja wij

zullen nauwlettend het funktioneren en de daanree verband houdende plaats van
de ondercentrales blijven volgen dan kant dat een beetje cynisch op mij over.
Want als het zo doorgaat voorzitter dan is er niets nEer te volgen. Het kalf is
bijna verdronken, het hangt over de put TIEt de kop naar beneden. En dat is
een sorrber beeld voorzitter, maar ik heb er niets in overdreven. Ik heb TIE zelfs
nog gematigd uitgediukt in het uiten van de zorg an onze ondercentrale.

En daaran wil ik een beroep doen op de vergadering an het voorstel van inze

ondercentrale en dat van de ondercentrale Ivbntferland te steunen. N)g een ding
voorzitter er was geen contact geweest tussen de twee ondercentrales voordat ze
het voorstel indienden. Dank u.
Dank u wel.

~vrouw

van Loon.

Dank u mijnheer Kanminga. Ik ben Margreet van Loon gemachtigd door de afdelingen
van onze orrlercentrale Emren waar ik voorzitster van ben. Het bestuur van de
ondercentrale Emren was het oorspronkelijk eens TIEt de ondercentrales den Bosch
en Montferland. Terreer daar we eind 1985 een beroep hebben rroeten doen op onze
afdelingen an een gulden per lid bij te dragen teneinde enige gezaiiEnlijke
propaganda te kunnen voeren voor de gerreenteraadsverkiezingen in maart. Wij
het bestuur begrepen dan ook de noodkreet van de ondercentrale den Bosch en
Ivbntferland. Echter we zien ook in dat niet alle kaTIErcentrales in staat zijn
TIEt minder financiele middelen rond te karen. En nadere infornatie bij de
eigen karrercentrale leerde ons dat de voorgestelde oontributieverdeling alleen
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een verschuiving van het financiele probleem zou meebrengen. Dat laat onverlet
dat de financiele nood van de ondercentrales groot kan zijn. Vandaar dat de afdel
ingen van de orrlercentrale Emren van harte de noties van de ondercentrale Sneek
en van de afdeling Sneek ondersteunen.
Dank u wel. M:vrouw Brouwer.

De afdelingen behorend tot de ondercentrale den Bosch en Qmelande en .MJntfer-

land karen op voor een financiele .[X>Sitieverbetering van de ondercentrale.
Prina. Ze zien een oplossing. Dan noet wel de kanercentrale enige veren laten

en dat is niet zo prima. Het probleem is dat zoals het HB in zijn advies al zegt
niet alle :kalrercentrales rret nane de kleineren een rooskleurige financiele
situatie kennen. Alle kanercentrales over een kam scheren gaat niet. Mijn
kanercentrale Friesland had vorig jaar een nadelig saldo. Ik hoor net van een
collega dat een nadelig saldo hebben van 3duizerrl gulden bij de opzet zoals
die voorgesteld wordt door de ondercentrales zou daar nog een 3000 gulden
bijkaren min dus. Ons nadelig saldo was niet zo groot, maar hoe kant daL
Dat kant cmlat ook de kanercentralebestuursleden zich beperkingen opleggen.
Bij decalraties, ik ken ook een kanercentrale waar rren de zaak gezond kan
houden onder arrlere doordat de bestuursleden geen reiskostenvergoeding vragen
voor reizen in de provincie, vindt u dat een goede zaak. Otrlat ook de kanercentralepenningrreesters streng noeten zijn en bezuinigingen toepassen. Wij

-

hebben een potje jazeker. We virrlen dat we geen beleggersclub zijn zoals
de heer de .MJnchy ons ook steeds voorhoudt. Maar dat een bepaald bedrag als
reserve voor penningrreesterscalamiteiten zoals tussentijdse verkiezingen aanwezig
noet zijn en voor gewone verkiezingen trouwens ook. Van het genoenrle .[X>tje is
al rreer dan een kwart besteed aan propaganda voor de verkiezingen van dit haar.
Ik bestrijd ten stelligste dat het nogelijk is dat :kalrercentrales hun kosten
rret een ik geloof 15% beperken. Wat zijn dan de kosten van een karrercentrale.
Secretariaat, reiskosten, vergaderkosten, bijdrage voor de vrouwen in de VVD,
voor de JOVD, voor het contactorgaan dat dan weer kosten bespaart arrlat rrededelingen van een aan de afdeling zo kunnen worden doorgegeven. De ccmnissies
kosten geld, vergeet de propaganda niet, vorming en scholing. In de afgelopen
periode de werkbezoeken, de toegewezen spreekbeurten, vele vergaderingen
in verband rret de karrlidaatstelling. Dat mag dan wel coördineren genoenrl worden
in het regletrent, het feit ligt er dat er heel wat georganiseerd dient te
worden. De ondercentrales, ze willen rreer kunnen doen. Als daardoor het
contact rret de afdelingen verbeterd wordt zal iedereen dat toejuichen. Ik zet
wel vraagtekens bij het organiseren van ondercentralecursussen.
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Het lijkt rre dat het efficienter kan in sarrenwerking rret de afdelingen. Zo kan
ik dan tot de relatie ondercentrale-kan'ercentrale en ondercentrale-afdeling.

Ook wij de werkers aan de basis doen ons werk allemaal in de afdeling, in de
ondercentrale, in de kan'ercentrale voor de WD. Niet voor onszelf. Als het
goed is en dat is het rreestal. Het noet dus nogelijk zijn dat in goede vrede
afspraken gemaakt 'WOrden rret de kan'ercentrale, rret afdelingen voor steun aan
elkaar waar nodig is. Zo denkt het hoofdbestuur. Echter de structuur van onze
partij rret eigen verantwoordelijkheden, eigen plichten voor elke bestuurslaag
brengt in praktijk duidelijk problemen rret zich rree. We hebben het nu

nog

steeds over financiele problemen uiteraard. M=t narre ondercentrales willen
niet alleen eigen verantwoordelijkheden naar ook genoeg eigen middelen an de
uitvoering daarvan te realiseren. Zonder afhankelijkheid. Van kan'ercentrale
van wie dan ook. De rroties vragen u te onderzoeken hoe de beschilbare financiele
middelen het beste kurmen 'WOrden verdeeld zodat ierler zijn taak zo goed rrogelijk
kan vervullen. U zult zeggen waaran korren jullie ondercentrale en afdeling
Sneek niet zelf rret een oplossing. Beter dan het overhevelen van gelden van
elke kc naar alle oe. Qrdat we doodgewoon de bekwa.arrheid niet hebben an een
optirrale oplossing te bieden. Daaran willen wij dat u zich erover buigt.
U blijft bij uw advies. Karrercentrales dienen bij te springen als ze dat
ncxlig virxlen. En de ondercentrales willen niet dat andere narrens kamercentralebesturen uit:IPaken wat in de ondercentrale ncxlig gevonden dient te 'WOrden.
Er zouden alle rrogelijke adviezen kunnen korren co·· operatie rret de afdeling,

misschien een contributieverhoging, allemaal dingen die u kunt bespreken rret
deskundigen en de konsekwentles waarwan wij het niet genoeg kurmen overzien.
De ondercentrales zitten krap. Vele kan'ercentrales ook. Uw advies op de rroties

duidt er op dat u dat toch wel ergens in zient. Ik verzoek de afgevaardigden
dan ook antegen de voorstellen van den Bosch en Qmelande en M::>ntferland
te st.ermen en de rroties ondercentrale en afdeling Sneek te ondersteunen.
Mijnheer de voorzitter dank voor uw clerrentie bij dit lange verhaal.
Dank u wel. Mevrouw gaat uw gang.

Mijn naam is Elleke Draaisrra, voorzitter van de ondercentrale M::>ntferland.
Wat rrevrouw Brouwer net zei dat zou ik in grote lijnen ook kunnen zeggen maar
dan voor de ondercentrale. Maar ik wil even beginnen rret een kleine

correctie op het verhaal zoals dat gepubliceerd staat in vrijheid en democratie
in de beschrijvingsbrief. Daar hebben wij een aantal bedragen genoemi die de
kamercentrale overgehouden heeft. De kamercentrale Gelderland heb ik het dan
over. Dat zijn nogal hoge bedragen daar zat in 42-43duizend gulden voor de
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verkiezingen die inmiddels al grotendeels opgesoupeerd zijn. De overige 30
duizend gulden heeft de karrercentrale ons rreegedeeld is een soort ijzeren
reserve die zij houden. Mijnheer de voorzitter, darres en heren een aantal jaren
geleden zijn wij begonnen rret het opkrikken van de ondercentrale die eigenlijk
helenaal op zijn gat lag. Wij hebben ons bezig gehouden rret hulp op

propagandagebied aan de afdelingen, het organiseren van gezarrenlijke spreekbeurte
het organiseren van cursussen overigens altijd in sarrenwerking rret de afdelingen.
'Ihana-avorrlen onder andere voor gerreenteraadsleden en we hebben ons ook regelnatig laten zien op vergaderingen die reglementair gehouden werden en we hebben
ook zelf de reglementaire vergadering gehouden waar in het verleden nog weleens
de hand mee gelicht werd. Het gevolg hiervan was, het posi lieve gevolg, dat de

afdelingen meer de vergaderingen gingen bezoeken. Het bezoekpercentage is rret 5075% gestegen. Maar een ander positief gevolg was dat de afdelingen ook rret
problemen en vragen die zij hadden vaak ons belden en dat wij ze vrij direkt
daamee komen helpen. Ik wil niet zeggen dat het hoofdbestuur dat niet doet

naar het duurt vaak wat langer. Wij hebben bijvoorbeeld het reglarent op de kandi
daatstelling van de gerreenteraden in wat leesbare taal herschreven en dat aan de
afdelingen uitgereikt, niet toegezonden want dan hadden we daar geen geld
rreer voor, naar uitgereikt en de afdelingen zijn ons daar zeer dankbaar voor
. geweest. Het budget mijnheer de voorzitter van ons is 15oo gulden dat is niet
toereikend. Wij zijn een grote ondercentrale, iets meer dan 1000 leden, 14
afdelingen. Ons gebied beslaat 750 vierkante kilorreter. Als ik dan een ander
uiterste neem en ik vergelijk het rret de ondercentrale Arnhem die hebben 630
leden een afdeling en beslaan ongeveer 30 vierkante kiloneter. Ik begrijp
mijnheer de voorzitter daar tussenin is een heel groot scala van verschillende

orrlercentrales. Dat geld dat wij besteden besteden we niet aan extra aktiviteiten
Als we extra aktiviteiten hebben dan is de karrercentrale Gelderland altijd
bereid cm ons daarin bij te staan. En we zijn ze daar ook zeer dankbaar voor
Het gaat hier cm de dagelijkse kosten. En mijnheer Snagge heeft het ook al
v erteld porti, kopieerkosten, telefoon en de reiskosten. Wij hebben in de
afgelopen jaren ook naar oplossingen gezocht. De afdelingen daar kurmen we niet
bij aankorren. Wij hebben veel afdelingen die zo klein zijn dat ze nauwelijks

kurmen rondkorren, alleen een aantal grotere afdelingen redden het. Onze kilareter
vergoeding is 15 cent. Telefoonkosten declareren we niet. We hebben een zaaleigenaar gevonden die ons geen zaalhuur berekent. Iedereen betaalt zijn eigen
oonsumpties, ook de bestuursleden en we doen aan carpooling dat heeft ons
duizend kilareter gescheeld. We rijden cm nog eens te illustreren 500 kilareter
per jaar dat is 80 kilorreter per naand per bestuurslid. U zegt in uw advies dat e
geen algemene wijziging kan zijn vanwege de verschillende situaties.
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Ik ben het daar ten dele nee eens. Maar ik vraag en ik heb er al diverse
reakties van gehoord of dat inderdaad zo is. Wij willen niet afhankelijk
zijn van de kamercentrale. En wij stellen u voor als de ondercentrale
bepaalde bedragen niet gebruikt dat de afdelingen bij die ondercentrale
aanklq:pen. Ook wij vinden dat aktief en in-aktief geen uitgangspunt rroeten
zijn. Wij verstaan onder aktief alleen het reglerrentair uitvoeren van de
ons toegezegde taken. Ik ben een beetje geschrokken mijnheer de voorzitter
van uw zinsnede over eventuele toekanstige organisatorische ontwikkelingen
binnen de partij betreffende de ondercentrales. Ik vraag rre af wat ons boven
het hoofd hangt en dat wil ik graag van u weten. Een kleine afsluiting.
Mijn penningneester heeft mij 2 weken geleden neegedeeld dat wij 19 gulden
86 in kas hebben dat is een zeer syrrbolisch bedrag. Het is raar naar waar.
Het hele bedrag 19 gulden 86 is voor het hele jaar 1986. Ik heb een stel
rpina bestuursleden die zich graag willen inzetten voor de ondercentrale en
voor de VVD maar onze porterronnaie is leeg en we zien het niet meer dus ik
vraag graag steun voor ons voorstel en voor dat van de ondercentrale den
Bosch en Qrrrelande. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Roos.
Ja ik

~u

een heel ander geluid laten horen. De kamercentrale Leiden is een

heel anre kamercentrale en ik behoor tot een ondercentrale die ontzettend
rijk is en 600 gulden secretariaatskosten dat is iets wat voor mij voor een
oiriercentrale bijna onbegrijpelijk is. Als een kamercentrale heeft aan secretariaatskosten 10000 gulden. De posten die mevrouw Brouwer heeft genoard
zijn hetzelfde bij ons alleen doen wij dan ook wat aan vonning en scholing.
4000 gulden. Ik

~u

dan ook het niet al te lang ITBken. Maar ik

~u

u voor-

stellen an toch het hoofdvoorstel af te wijzen net de argurrentatie van het
hoofdbestuur laat het aan de kamercentrales zelf over of ze hun ondercentrale
willen steunen, naar naak hier geen regel van an neer geld naar de ondercentrales te sluizen. Dank u.
Voorzitter ik wil graag narrens de afdeling Hengelo mijn naam is Boeman over
dit voorstel een paar kanttekeningen ITBken. Voorzitter enkele zaken zijn in
het voorgaande al genoenrl net name is genoerrrl de geografische positie van de
ondercentrales. Ondercentrales zijn eenvoudig weg te groot, de afstanden zijn
te groot, mensen rroeten enorme afstanden afleggen en dat kost een bedrag aan
reiskosten. Een van de voorbeelden waar het probleem zit van ondercentrales.
Voorzitter wat ook blijkt en dat blijkt net name uit het voorstel van de
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ondercentrale .M:mtferland dat is dat de ondercentrale steeds neer de rol
van afdelingen gaan overoerren. CUrsussen worden er georganiseerd. Spreekbeurten worden er georganiseerd. Allemaal taken die liggen bij de afdeling
die behoren te worden gecoördineerd door de ka!rercentrale en waarvoor de
kamercentrale wat betreft de cursussen in ieder geval heel duidelijk is aangewezen als het instrurrent. Die zaken horen ook te blijven liggen daar waar
ze thuis horen. En wanneer de ondercentrale wenst te coördineren op dit
soort zaken is dat een prima. zaak. M:lar de betaling van de kosten daarvan die
op de afdelingen die daar het voordeel van hebben dient daarop te rusten.
Anderzijds dient mijns inziens de taken die bij de kamercentrale thuis horen
daar te blijven en net narre cursussen noem ik daarbij. De bestuurlijk

camtU-

nicatielijnen voorzitter dat is een ander probleem net de ondercentrale.
Wij hebben in de laatste verkiezingsstrijd heel duidelijk kunnen rrerken
dat de camunicatielijnen naar het hoofdbestuur niet neer open zijn.
Beslissingen van de landelijke propagandacarrnissie karen eenvoudigweg via
het hele ridel van bestuurslagen niet neer naar de afdelingen toe. Wij hadden
het geluk dat we een landelijk propagarrlalid in ons bestuur hebben en hoorden
dus wel wat er was gebeurd in den Haag, maar dat was via een weg waar het niet

thuis hoort. De nonnale weg was geblokkeerd. Voorzitter ik wil de ledenvergader~?
ik wil lM hoofdbestuur aandacht vragen voor het probleem van de misschien

extra teveel bestuurslagen in onze partij. En ik zou lM aarrlacht willen vragen
of ik zou u eigenlijk willen vragen of u niet de positie van lM ondercentrales
in onze partij

IX>g

eens aan de orde wil stellen in lM hoofdbestuur en rret

voorstellen naar de ledenvergadering wil karen cm die positie duidelijk te naken.

Om te zorgen dat de oammunicatielijnen open blijven en om duidelijk te maken
dat die plaatsen in onze partij die bepaalde taken rroeten vervullen die
ook daadwerkelijk te vervullen. Ik zo- dus tegen de noties van de diverse
afdelingen voor een nielMe verdeling van de contributie willen pleiten.
Mijnheer de voorzitter Driepsrpong van de kamercentrale Dordrecht.
Waar staan we IIOirenteel voor narrelijk cm rret die financiele middelen die de
partij rijk is dat te doen cm de partij zo goed en zo funktioneel nogelijk te
houden. Nu dat ik constateer dat dus binnen de ondercentrales toch een stuk
problematiek ten aanzien van de financien is ontstaan dan onderken ik dat niet
en ik denk dat dat best waar zal zijn. Aan de andere kant denk ik dat waar het
bestuur zegt ondercentrales we zullen jullie funtioneel beter noeten laten
draaien dat de orrlercentrales dan ook zeggen ja dat willen we heel graag doen
naar dan zullen we ook daar de middelen voor noeten hebben, de financiele
middelen. Maar waar ik niet achter kan staan mijnheer de voorzitter dat
nu die oooercentrales zeggen laten we dan maar een zeker percentage van de
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afdracht van den Haag naar de kareercentrales laten we dat dan naar daar afhalen.
En daar ben ik wel op tegen. Ik denk dat het voor de toekc.m:;t erg goed zou

zijn dat er toch een onderzoek gedaan zou worden een financieel onderzoek
of dat het geheel wat beter bijgestuurd zou kunnen worden. Ik denk dat dat
best een goed.e zaak zou zijn. Maar op dit rrorrent zonder dat daar dus toch
concrete gegevens van bekerrl zijn en zonder dat er dus een analyse heeft
plaats gevonden van de financiele middelen van de diverse ondercentrales en
k arrercentrales zou ik het toch niet waarderen dat ook nu op dit rrorrent de
vergadering dus de zaak van de ondercentrales over zou nerren mijnheer de
voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. 'Nog nieuwe argurrenten.

Mijn naam is Selleraat penningreeester ondercentrale Ncx:>rd ();)st Brabant.
De voor vorige spreker heeft eigenlijk een beetje de taak van de ondercentrale

ter discussie gesteld. Ik nag misschien herinneren de ondercentrales zijn
ongeveer een jaar of tien oud. 'Ibenis dat gekorren. Er waren in het begin en er

zijn nog steeds hier en daar noeilijkheden in het funktioneren van de ondercentra
.l es. Maar ardat vanwege dat feit is toen een aantal jaren, ik geloof ook een
jaar of 7, 8 geleden voorgesteld om het reglerrent of in de statuten de ondercentrales facultatief dus niet noeten naar kunnen. De partij heeft dat niet
gesteurd en de partij heeft gezegd nee er zijn ondercentrales. N::>u als die
er zijn dan noet je ze ook de financiele middelen geven dat ze kunnen funktien eren. Want rret een begroting van duizen::l of tot 1500 gulden kan je niet voldoende, kan je eigenlijk alleen naar funktioneren dat is minstens 500 gulden
dat je er alleen naar ben. Dus als penningreeester van een ondercentrale Noord
Oost Brabant heb ik ook neegenaakt dat een aantal jaren onze centrale
slapende was. En kreeg dus wel het geld binnen. Ik heb dat geld verdeeld naar
rato aan het aantal leden van die afdelingen die aktief waren, want er zijn
natuurlijk ook slapende afdelingen. Dus die afdelingen die in die tijd de
voriger verkiezingstijd geld voor propaganda verkiezingen doen. Dat geld is
natuurlijk buitengewoon goed. terecht gekc:mm. En in feite komt er dan natuurlijk

nog meer geld naar de afdelingen als de ondercentrale niet funktioneert.

In ieder geval wil ik toch steunen eigenlijk het voorstel van de Bosch, naar
er zitten natuurlijk wel haken en ogen aan zoals de vorige sprekers hebben
gezegd en dan misschien de notie Sneek. Maar als we niets doen dan gaat de
ondercentrale naar de knoppen en dan kan ze niet funktioneren.
Onze ondercentrale heeft nog wat reserve uit die tijd daar teren we elk jaar
op in en over een paar jaar is het afgelopen en dan houden we ook op.
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Dank u wel. Laatste spreker.

Mevrouw Hofkarrp ondercentrale Hengelo. Ik spreek narrens de afdeling Rijssen.
Ik wilde graag nog even ingaan op de oprerkingen die eerder gemaakt zijn.
Ik krijg de irrlruk dat somnige sprekers in de zaal de taken van de ondercentrale

wat bagetelliseren. Onze oiriercentrale Hengelo bestrijkt ook een groot gebied
tien afdelingen. Van die afdelingen zijn een aantal zeer kleine afdelingen die
zoals al eerder genoenrl zijn noeite hebben an het hoofd boven water te houden.
zelf niet wat kunnen organiseren. Het gaarne aan ons overlaten. Wij kunnen dat
waanraken cmiat wij kunnen beschikken over een gratis zaal. De rrogelijkheid
hebben an kopiekosten wat te miniseren en dat de bestuurders de reiskosten en
de telefoonkosten niet declareren. Ik wil gaarne een positieve steun uitbrengen
aan het voorstel van den Bosch, want het is toch wel dringend noodzakelijk
willen wij de taken die ons zijn toegewezen als ondercentrale te kunnen waar
lt'élken wat rreer middelen krijgen. En wat betreft vonning en scholing en propaganda we zijn krachtens

h~

reglerrent verplicht daar een funktionaris voor in

het DB te hebben. Die heeft dan ook tot taak te o:>Ördineren naar de afdelingen

toe. En aktivi tei ten in samenwerking net de afdelingen op touw te zetten op
deze gebieden. En ook daar geldt weer je kan niet alles door de afdelingen
alleen laten betalen. De ondercentrale noet ook in de beurs tasten.
Dank u wel nevrouw Hofkamp. Het woord is aan de heer de MJnchy.

Dank u zeer mijnheer de voorzitter. Ik hoop dat u ne niet kwalijk neemt. Ik zal
niet elke spreker afzonderlijk beanho.a:>rden. Vele arguirenten zijn in de zaal
in dezelfde lijn geweest dus ik wou iets in het algenEen zeggen. Natuurlijk

zijn wij allemaal bewust van het belang van de ondercentrales. De partij heeft de

ondercentrales natuurlijk niet voor niets daarom opge:norren. En echter het verarrle
ren van percentages in de contributieverdeelsleutel is natuurlijk een hoogste
zware aangelegenheid net een verstrekkende werking. Ik geloof en dat staat
ook trouwens in het advies van het hoofdbestuur dat die dat belang van de
oiriercentrales, de werkzaanheden van de ondercentrales toch een steun zal
noeten krijgen van de karrercentrales. Andere sprekers hebben gezegd van
steun van de afdelingen. Dat is natuurlijk ook een heel goede sarrenwerkingsverband. Hoe kunnen wij nou in deze vergadering dat allemaal reglerrentair
dwingend gaan voorschrijven hoe in bepaalde c:mstandigheden een kalTercentrale
net zijn oiriercentrale orrgaat. Hoe de afdelingen net hun ondercentrale orrgaan.
Ik geloof dat het buitengewam onjuist zou zijn an een soort uitspraak te

doen net procentueel harde uitspraken wat wij vinden dat het zo en zo noet
gaan.
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Ik geloof dat wij als liberalen :rret elkaar in een overlegsituatie er echt
wel uit zullen karen. Ik weet ook van veel ondercentrales die in overleg
:rret hun afdelingen 1 die in overleg met hun afdelingen die in overleg :rret hun
kalrercentrales er best uitkaren en dat noet ook zo blijven en dat noet zo
kunnen gaan. En daaran zou ik u ook :rret klem willen verzoeken klem vanuit mijn
verantwoordelijkheid penningreeester voor de gehele partij toch :rret klem willen
verzoeken an de notie van MJntferland en den Bosch niet te aanvaarden.
Dank u wel. Kleine aanvulling misschien nog er zijn zoveel verschillende onder-

centrales dat is het probleem. De :rreest afdelingen hebben eenzelfde patroon.
De een wat meer 1 de ander wat minder aktief. Karrercentrales zijn ook volstrekt

duidelijk hebben we een verdeelsleutel voor. Maar in het land hebben we zoveel
verschillende ondercentrales. Echt pro fonna ondercentrales am::lat men dat
absoluut niet nodig heeft in een bepaald gebied en een weer ander deel van
het land zoals we dat wel gehoord hebben zijn zeer aktieve ondercentrales
waarbij de afdelingen bij wijze van spreken zijn vergeten vanwege de kracht
van de ondercentrale. Wel laten we nu niet als algenene vergadering of als
hoofdbestuur van boven af gaan opleggen hoe het noet. Regulering laten we
het overlaten aan het gedecentraliseerde overleg in ka:rrercentrales. Daar
noet u er toch uit kunnen karen :rret elkaar.
Kochheim voorzitter ondercentrale Alblasserwaard.

-

Mijnheer de voorzitter u heeft :rret uw laatste

~rden

eigenlijk min of neer

venvoord wat ik zelf had willen zeggen. Ik denk narrelijk dat ik een beetje
de ondertoon heb gehoord van verschillende ondercentrales dat er een soort

hokjesgeest dreigt te ontstaan. Er is een kanercentrale 1 er is een ondercentrale
er zijn afdelingen en daar v..urdt niet gecoördineerd gewerkt. Ik denk

ge~n

dat het nogelijk is dat afdelingen en ondercentrales en zo hoort het ook :rret
elkaar noeten sarrenwerken en bepaalde taken die de ondercentrales opgelegd
krijgen best en gemakkelijk sarren met de afdelingen respectievelijk :rret de
ka:rrercentrale kunnen oplossen. CX>k financieel. Dank u

wel.~

Ik zou er nog wel bij willen toezeggen dat als nu een ondercentrale een probleem
heeft met een ka:rrercentrale of :rret een afdeling en rren kamt er niet uit. Wij
weten in den Haag natuurlijk zo hier en daar hoe het werkt. Ik denk dat de
penningreeester graag bereid is an een bemiddelende rol te spelen als de
financiele onduidelijkheid te groot geworden is.
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Kochheim.
Er is in het verleden al dergelijk overleg net penningreeesters van de kareercentra-

eS geweest en oplossingen gevonden.

M=vrouw.
Ja dat overleg hebben wij inderdaad ook aan den lijve ondervonden.
Ik wil nogmaals benadrukken dat ik spreek dan alleen voor onze ondercentrale .M:>ntf•
erland dat de sanenwerking tussen de afdeling en kartercentrale en ondercentrale
ontzettem goed is. Ik heb alleen een vraag. Mijnheer de .M:>nchy zegt dat hij de
on::lercentrales heel belangrijk vin::lt. Bij de behandeling van het jaarverslag
over de verkiezingsbijdrage werd eventueel als het rrogelijk was een bijdrage
toegezegd aan de kanercentrale. Maar weer niet aan de ondercentrale, die werd
weer niet genoerrd. En ik wil nogmaals benadrukken dat wij vrezen dat we toch
te afhankelijk

~rden

van de kartercentrale als wij iedere keer als wij een

tekort hebben op onze begroting bij de kartercentrale :rroeten gaan vragen om
geld. Vamaar ons voorstel.
Pri.na, dank u wel. Dan denk ik dat wij kunnen over gaan tot de stemning.

Nog heel kort voorzitter.

Hebt u nog een nieuw argurrent.

-

Nee alleen ter voorkoning van misverstand. Ook bij onze ondercentrale is er een
goede relatie net de karrercentrale, maar ondercentrales hebben een eigen verant~rdelijkheid

en die rrogen daar naar mijn s:naak niet voor afhankelijk zijn

in ernstige rrate van een arrler orgaan van de partij .
Neerraar u kunt wel verantwoordelijk zijn wanneer u financieel goede regelingen
treft net andere organen gelet op het gewicht van uw aktiviteiten. Daar blijft
u zelf nog wel verantwoordelijk voor als ondercentrale. Wij gaan over tot de
sterrrning over het voorstel van de ondercentrale den Bosch en Ckrlrelan::le.
Ik wil graag de blauwe kaarten die een stem waard zijn voor het voorstel van
den Bosch. Oranje kaarten voor den Bosch.

Den Bosch is verworpen.

Dan zijn we bij het voorstel van de ondercentrale .M:>ntferland . .M:>eten we daar
nog over st:eillren. Goed dank u wel. Dan zijn we bij Friesland de notie van de

on::lercentrale Sneek en die van de afdeling Sneek. Ik denk ook dat daarvan de
strekking dezelfde is. M=vrouw Brouwer de strekking is dezelfde van de noties.
We kunnen in een keer stenrren.
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Goed dan gaan we stentren over Sneek. lben we net andersan. lben we witte

kaarten.

Son:y een verklaring.
Ik ben nog niet zo goed op de hoogte net het reglarent van orde. Mijnheer de
voorzitter ik denk niet helemaal dat de strekking van de motie Sneek hetzelfde
is. Het vraagt het hoofdbestuur an te bekijken an een betere financiele
regeling in te stellen. En ik denk gezien het feit dat nen tegen ons voorstel
is dat zeMel de ondercentrale den Bosch als de ondercentrale r-Dntferland,
tenzij ik het verkeeni heb.
Nee een misverstand. De motie van Sneek, dus de ondercentrale en de afdeling

Sneek is hetzelfde. We gaan wel apart st..emren nu over Sneek.
Zo bedoeld OK; Dan zijn de ondercentrale r-Dntferland en de ondercentrale den
Bosch zullen deze notie steunen a:rrlat dan het hoofdbestuur gevraa-d

~rdt

om

toch de financiele situatie en de verdeling te bekijken.
Pri.na dank u wel. Hier nog iemand net een stemverklaring.
Mijnheer de voorzitter mijn naam is Gems lid van het dagelijks bestuur van de
ondercentrale Emren. De ondercentrale Emren zal de motie van Sneek ondersteunen.
Dank u wel. Maar ik denk niet dat we dat allemaal hoeven te gaan zeggen, want dan
<Kdt het wat langdurig deze middag. Wij kurmen overgaan tot de stemning. We
doen het deze keer andersan. Witte kaarten voor. Voorzitter van het stembureau.
470 stemmen voor, 247 tegen.
Dan

~rdt

de penningneester gefeliciteerd, heeft u er een klusje bij. Onder-

zoeken en nagaan op welke wij ze tot een betere verdeling kan

~rden

gekaren.

Wij zullen in een volgende algenene vergadering rapporteren. Ik zeg een
volgende voor de goede orde.
Ik

~u

u even wij zen niet de verdeling van de beschikbare financiele middelen

dus niet de contrib.ltieverdeelsleutel.
Mijnheer de r-Dnchy bevestigde dat hij het heeft begrepen.
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Dan zijn we bij de uitslag van de sterrming van een benoeming van een
ccmnissie van drie lerlen. Die ging tussen mijnheer Kapelle, mijnheer Kole,
mijnheer Meijeraan en mijnheer Gems. Het woord is aan de voorzitter van het
sterrbureau.
Er zijn uitgebracht totaal 689 stamen. Daarvan waren ongeldig 9 zcxiat er

totaal geldig zijn uitgebracht 680 stemren. Dit houdt in dat de neerderheid
gevonrrl wordt bij 340. Daar heeft de heer Gems van gekregen 198 stamen,
de heer Meijeran 528, de heer Kole 598 en de heer Kapelle 613. Dank u wel.
Dank u wel. Dan kunnen we vaststellen dat tot lid van de ccmnissie van drie

zijn benoemi de heren KafPelle, Kole en Meijeraan.
Voorzitter kunt u de uitslag van de notie Sneek nog even her halen die
hebben wij niet verstaat. 470 tegen 247.
Voor 470 tegen 247. Wel dan gaan we nu verder net de sterrming en dan nu
voor het plaatsvervangend lidrraatschap. Is er iemand die over mijnheer van
Putten iets wil zeggen. Niemand. Dan gaan we over tot de sterrming. U
gebruikt daarvoor oh reevrouw de leve.
Voorzitter er is ma net iets opgevallen. Het is heel denocratisch cm een
tegenkandidaat te rrogen stellen. Maar een tegenkandidaat tegen drie kandidaten
kan natuurlijk nooit een kans krijgen. Want die wordt als tegenkandidaat
tegen drie door het bestuur gestelde kandidaten ingesteld en daarnee wordt
het aantal stermen van die kandidaat verdeeld of het aantal tegenstamen over
de drie karrlidaten zoals het bestuur die heeft voorgesteld. Het lijkt ree dus
niet een reethodiek die voor een tegenkandidaat erg plezierig maakt cm daarover
gestenrl te worden.
Dit is artikel 75 van het huishoulelijk reglarent en we hebben afgesproken zo te
rroeten stermen over dit onderwerp. En zou het nog nogelijk zijn cm een concrete
kandidaat in te dienen tegen iemand anders.
Ik vrees nee.
Nee zo is het reevrouw. Ik denk dat we wel over kunnen gaan tot de sterrming, want

ik heb weinig tijd over een procedurediscussie over het stermen. We kennen de

reglenenten.
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Gaan we over tot de stenrning over het plaatsvervangerrl lidiraatschap van de

oomnissie van drie. We hebben vier kandidaten mijnheer Ban, rrevrouw
Brouwer, mijnheer Tal.h.armer en mijnheer van Putten uit Vlaardingen.
U gebruikt daarvoor het stenbriefje n\.llllrer 2 en u rroet zoals u weet drie
narren invullen. De vergadering is weer voor enige ogenblikken geschorst en dan
komt rren weer langs rret de mandjes.

De vergadering is heropend. We zijn bij het agendapunt 7 voorstellen tot

wijziging van statuen en reglerrenten. Mag ik uw aandacht misschien.
Mijnheer Boennan uit Hengelo wil het wex>rd voeren.
Graag voorzitter.
Voorzitter het gaat an een voorstel om een vertegenwex>rdiger van de stichting
organisatie vrouwen in de VVD te benoerren in besturen van ondercentrales en
afdelingen. Voorzitter in de eerste plaats is het in onze partij niet
gebruikelijk dat specifieke groeperingen in besturen worden benoemi. In de
tweede plaats en daar karen we rret de principiele argumenten voeren onze
vertegel:'WJOrdigers op alle niveaus aktie tegen stichtingen als derrocratische
instellingen. Voorzitter een stichting heeft een bestuur. En het bestuur
van de stichting is - u wilt iets inbrengenWij hebben enige jaren geleden een uitvoerige discussie gehad in de partij over
een vereniging vrouwen of een stichting vrouwen. En ik denk niet dat we die
discussie vanmiddag over rroeten doen.
Voorzitter ik wil die discussie ook niet overdoen, ik geef argumenten waarom
ik van rrening ben dat er onder geen beding vertegenwex>rdiger op deze manier

in een bestuur benoem:i rroet worden. En daar is deze instelling, deze vonn
van rechtslichaam wel degelijk een mi.ék:lel bij.
Dat hebben we toen ook besproken en toen is er gezegd dat het toch maar
zou rroeten.
Ja voorzitter maar dat kant dan nu weer terug en dat wreekt zich dan nu en dat
is dan jaiiirer, maar het kan niet anders.
Maar toen wisten we ook al dat dit zou gaan gebeuren.
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Ja voorzitter naar wij vechten konstant overal tegen stichtingen als instrurrenten.
En noeten we dan in onze eigen partij het op deze reanier doen, het kan echt

niet.
Maar als een iedere algemene vergadering als er zo'n fenreel uitvloeisel is dan

eerder gemaakte afspraken als we daar dan weer over noeten discussieren ja dan
zijn wer. eirrleloos bezig. Maar als u dat graag wilt dan wil ik u de gelegenheid
wel even geven.
Dank u. Een van de principiele argurrenten is dus de stichting. Het andere

principiele

argurrent is dat de betrokkenen zonder invloed van de leden van

de afdeling in de bestuur worot benoem:.i. En het is in onze partij altijd
nog zo dat het hoogste orgaan de ledenvergadering is en dat uitsluiterrl via een
Nee

nou ga ik ook even fenreel woroen. Wordt niet in het bestuur benoenrl naar

het is reet een adviserende stern.
Voorzitter betrokkene heeft recht om de bestuursvergaderingen bij te wonen
daar invloed op uit te oefenen. Kant buiten de lichamen van de partij om in dat
bestuur, kan in dat bestuur invloed uitoefenen wat andere leden niet kunnen.
Het gaat echt om een heel principiele zaak voorzitter. We doen dat nergens in de
partij we doen dat ook niet op andere gebieden dus we noeten dat ook hier niet
doen. Voorzitter dan is er nog een punt wat reglementair in de problemen is.
Betrokkene hoeft narrelijk niet eens lid te zijn volgens het artikel wat u hier
voorstelt van de afdelingen. En dat betekent dat het in strijd is reet het
reglement op de afdelingen en op het bestuur van de afdelingen dus ik denk dat
ook dat een punt is om dit niet te aanvaanien. Ik denk dat ik duidelijk heb
genaakt voorzitter wij zijn rrordicus tegen het aannetren van reensen in het bestuur
die niet langs de weg die wij daarvoor reet elkaar hebben afgesproken narrelijk
via de ledenvergadering daarin benoem:i te woroen. Dank u voorzitter.
~ijeraan.

Voorzitter ik spreek op persoonlijke ti tel niet narrens een afdeling. Ik zal u
in het fo:r:nele willen doen O];IIErken dat als die adviserende stern geen betekenis
zou hebben je er helermal niet aan hoeft te beginnen. En als een aanwezigheid
reet adviserende stem wel van belang is dat we niet noeten twisten of het nou
slechts een adviserende stern is of niet dat zou ik buiten beschouwing willen
laten. Ik zou ook bui ten beschouwing willen laten of het een vereniging of een
stichting rroet zijn. Ik zou in het fo:r:nele vlak nog ten aanzien van 7.1.1.
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willen oprerken dat als nen dit wil aanvaarden dat ik hoop dat nen het niet zal
doen. Dat ik hoop dat dan het niet in een artikel 10 van het huishoudelijk
reglerrent zou rn:::>eten naar mijn smaak op de juiste plaats in artikel 16 en 29
als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Maar dat is een kleinigheidje. Mag ik
7 .1 .1 . en 7 . 1. 2 . sarren bespreken. En vanwege het feit dat die naam zo lang
is spreek ik dan over de vrouwen zonder d.a.arnee iets denogrerends te :ooedoelen
zonder dat ik overigens alle vrouwen over een kam zou willen scheren want dat
.zou mijn echtgenote bepaald onrecht doen cm dat op die manier te willen.
7 .1 . 2. ik ben het er persoonlijk volkaren nee eens als een vertegerlW(X)rdigster
van de kamercentrale in de adviesraad een aanges lotene zal rn:::>eten worden. In
dat opzicht vereist het reglerrent aanpassing. Ik wijs er wel op dat het niet
een vertegerlW(X)rdiger van de vrouwen in het bestuur van de kamercentrale is
maar een vertegerlW(X)rdigster in de adviesraad. En dat je dus uit de aangeslatenen een keuze rn:::>et krijgen voor de kamercentrale, door de vergadering van de
kamercentrale. Als u schrijft dat dit een uitvloeisel is van de statuen van de
vrouwen dan is dat op dit punt niet juist. Misschien kunt u in het huishoudelijk reglerrent van de vrouwen iets vinden, maar in de statuen zeker niet dat dit
zou rn:::>eten. Wat is op het ogenblikde regeling. Er kunnen kandidaten worden gesteld
door het bestuur van de kamercentrale. Ik geloof niet dat dat ooit in het
verleden ergens tot narigheid heeft geleid. Er kunnen kandidaten worden gesteld
nonnaliter door een afdeling en er kunnen kandidaten worden gesteld door een
aantal leden. Als u dat laatste verandert in een aantal aangesloten vrouwen
dan lijkt m= dat volkaren logisch. Maar waarcrn of dat de karrlidaatstelling door

het bestuur van de kamercEm:trale en de nonnale procedure van kandidaatstelling
door afdelingen zou rn:::>eten worden gewijzigd en zou rn:::>eten vervallen ontgaat mij
ten ene nale. Als het goed is komt er een onderling overleg een goede vertegenwoordigster ongeacht het reglerrent, maar als het niet goed loopt dan rn:::>et je
niet in een organisatie het bestuur van de kamercentrale en de afdelingen die
net elkaar die kamercentrale vonren buiten spel zetten bij het kandideren van
diegene die in aarmerking karen cm benoemi te worden en die en daar wijs ik
wel op dan toch slechts tien procent van de leden vrouwen van de VVD uitrraken.
Ik zou dus willen stellen dat voor de praktijk er geen enkel probleem kan zijn
als het hoofdbestuur het voorstel 7 .1. 2 zou terugnerren en in aangepaste vonn
in noverrber zou indienen en dat het in deze vonn naar mijn smaak verdient te
worden verworpen orcrlat je niet het kamercentralebestuur en de afdelingen de
bevoegdheid tot kandidaatstelling rn:::>et ontnerren. Dan kan ik bij 7 .1.1 dat vloeit
in gene dele voort uit de statuten van de vrouwen dat kan volgens de statuten

van de vrouwen op velerlei anderenanieren worden geregeld en de vorige spreker
heeft al gezegd hier kunnen zelfs door een instantie van buitenaf personen
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worden voorgedragen die niet tot de betrokken afdelingen of ondercentrale
behoren. Sans misschien bij gebrek aan eenvoudig een aantal vrouwen die aangesloten zijn. Het lijkt rre dat 7 .1.1 zondemeer noet worden verworpen en dat
je rustig aan de afdelingen en ondercentrale kunt overlaten. Ik denk dat in
alle ondercentrales en afdelingen wel vrouwen in het bestuur zitten. Deze
regulering is helemaal niet nodig. En als we over regulering spreken dan vind
ik het toch wat typisch dat eerst het hoofdbestuur statuten van de vrouwen

goedkeurt die min of rreer in strijd zijn rret onze statuten en daar dan de
algenene vergadering gaat zeggen dat we dit nu zo noeten doen orcrlat in de
statuten van de vrouwen staat. Dat lijkt rre fanreel een heel verkeerde gang van
~zaken.

Dank u wel. Wie van u nog.

Nierrand. De heer van de Berg over de reglenenten.
Ja voorzitter je kunt inderdaad gaan praten over de reglenenten en dat is goed
an het dan dadelijk allemaal te doen, maar ik denk dat het veel beter is an

eerst een oprerking vooraf te maken. Ik kan rre voorstellen dat de algenene
vergadering wellicht wat vreenrl er tegenaan heeft gekeken dat eerst de statuten
van de vrouwen zijn door het hoofdbestuur aanvaard en dat nu als konsekwentie
van het een en ander dat dan de algenene vergadering gaat beslissen over
wijzigingen in het huishoudelijk reglenent. Maar dat heeft een voorgeschiedenis.
En ik heb al die algenene vergaderingen sedert 1975 rrogen bijwonen. En ik denk

dat het varrlaag de zesde of zevende keer is dat gesproken wordt over het
funktioneren en daarnee ook reglenenteren van de organisatie vrouwen in de VVD.
Daar gaat een hele geschiedenis gaat daaraan vooraf. In dat kader wil ik ook de
oprerking plaatsen dat onder andere professor van der Grinten een geheel
andere uitleg geeft aan het rechtsinstituut van stichting dan rrenigeen vandaag
misschien rreent. Wij karen niet zomaar rret aangeslatenen aanzetten. Dat heeft
een achtergrond. Het is zo dat er een hele ontwikkeling aan de gang
is in het kërler van de stichtingen in Nederland en dat het begrip aangeslatenen
niet uniek is voor de organisatie vrouwen in de VVD, m-ar dat er veel rreer
stichtingen een ideeël doel nastreven, geen beheerstichtingen dat die inderdaad
het elenent van aanges lotenen kennen. Daarnee tendeert de stichting naar een
vereniging. Dat is dan even deze oprerking vooraf. 'lWeede oprerking. We
hebben heel veel instellingen in de pa.rtij waarbij niet alle leden betrokken
zijn in het kader van de kandidaatstelling. Ik geef u het rreest sprakelende
voorbeeld. Een deel van het hoofdbestuur wordt aangewezen door de karrercentrales
en alle andere leden in de pa.rtij hebben maar af te wachten wie narrens een
bepaalde ~rcentrale zitting neemt in het hoofdbestuur.
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Dus dit is ook een 'VtX>rbeeld waarin je knnt zien dat je partitieel werkzaam

knnt zijn en dat op die wijze toch de dem::>cratie op een bepaalde wijze
weer gestalte krijgt. Ik geloof narcelijk niet dat als rren opneemt een vertegenwoordiger rret adviserende stem en denk ook even aan de
staten- en raa::lsleden waarin ook deze elenenten in onze reglenenten en statuten
voorkaren dat je da.anree dus die partijdenocratie dat je die da.al::nee geweld aandoe
Ik kan alleen naar zeggen deze wijziging die zijn natuurlijk altijd 'VtX>r
verandering vatbaar. Alles is daarin rrogelijk. Maar cm het plaatje te schetsen
van een situatie die niet zou stropen rret onze partijdem::>cratie daar neem ik
toch heel duidelijk afstand. De vrouwenorganisatie bestaat sedert jaar en dag.

Vervult een bepaalde funktie in het geehl, is een categorale organisatie die
onder andere op een bepaald niveau de VVD vert:egerlw:x>rdigt waar wij anders
nooit vertegenwoordigi zouden knnnen worden. Het is dus van zeer groot belang
dat de partij het funktioneren van die vrouwenorganisatie onderstennt. In
dat kader zijn wij bezig geweest, is er uitmuntend overleg geweest rret de
vrouwenorganisatie, zijn we gekaren tot

nie~

statuten en een huishoudelijk

reglenent en ik vraag u begrip cm tegen die achtergrond vandaag de beslissingen
te nenen. Dan 'VtX>r wat die reglenenten zelf betreft. Ik denk dan zijn er zeer
zeker hier vertegenwoordigd vertegenwoordigsters van de vrouwenorganisatie dat
die nog even knnnen aangeven waarcm zij op het een en ander prijs stellen.
Ik denk dat het goed is dat dan de algenene vergadering dat weet. Want het is
veel rreer zou je knnnen zeggen een gevoelskwestie dan dat het een kwestie is
van precies alle cijfertjes en alle lettertjes. Daar wou ik het eventjes bij
laten 'VtX>rzitter.
Dank u wel.

~vrouw

AVerink.

Mijnheer de 'VtX>rzitter er wordt uitdrukkelijk een beroep gedaan op onze organisatie cm . oogrnaals uit te leggen waarom het zo belangrijk is dat de vrouwen in
de WD rreedoen. Ik ben heel blij dat de heer van de Berg het belang van de
VVD bij de vrouwenorganisatie heeft geschetst en ik denk dat het belang vooral
ligt in het goed rret elkaar optrekken en goed van elkaar weten waar rren rree
bezig is. En juist dat bezig zijn gaat op zeer vele niveaus. In de afdelingen
zijn rrensen bezig bezig, vrouwen misschien ook in een vrouwenorganisatie.
c

En het is heel erg spijtig wanneer dat bezig zijn 'VtX>r eenzelfde doel, namelijk al

WDlid 'VtX>r het belang in deze maatschappij als dat niet sou sporen rret een
afdeling. Dus allereerst belang van beide kanten an het contact rrooi en goed te
hou:ien. CX>k op ondercentraleniveau kan rren hetzelfde zeggen. In de kamercentrale
is al heel lang deze vertegenwoordiging vanuit de kamercentrale naar de vrouwen
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georganiseerd en geregeld. Ik denk ook dat als rren kiest voor een vrouw
uit de groep van aangeslatenen het misschien niet eens zo belangrijk is wie
de kandidatl.rur stelt. Dus wat betreft denk ik dat wij niet zo heel erg veel
problenen hebben. En wij gaan ook in het hoofdbestuursniveau is er ook een
vertegenwoordiging van de vrouwen. Ik denk dat het uiterst nuttig is. Ik denk
wel dat nen nag verwachten van de organisatie vrouwen in de WD dat zij
georganiseen:l is in de afdeling waarin een vertegenwoordiging plaats vindt.
Dus. dat zijn geen losse vrouwen+ Er w::>rdt niet zomaar iemand als adviserend

lid toegevoegd aan een bestuur. Maar vanuit een georganiseerde groep kant een
vertegenwoordiger rret adviserende stem.
Ik ondersteun uw betoog van harte.
Mijnheer

~ijeraan

mijnheer

~ijeraan.

in tweede instantie. In eerste instantie niet. Dan

In grote lijnen ondersteliD ik ook het betoog van rrevrouw daar rroet geen mis-

verstand over zijn. Ik heb dan ook horen zeggen dat het niet zo belangrijk is
wie de kandidatuur stelt voor de vertegeiiV.QOrdiger van de karrercentrale in de
adviesraad. Dat is precies wat ik heb betoogd. Er is een procedure die goed
gewerkt heeft, waarcxn zou die w::>:rden gewijzigd. Het enige wat je rroet
wijzigen is en dat spreekt vanzelf dat je niet iemand in de adviesraad kan
benoenen die niet is aangesloten. Het enige wat je rroet wijzigen is dat je niet
een vrouw in de adviesraad kiest naar een aangeslatene en dat is precies wat
ik heb betoogd. En daarvoor hoef je het reglem:mt niet op deze :rranier te

wijzigen. Daarvoor hoef je het ook niet op dit norrent te wijzigen. En
bovendien is het ook niet exact voortvloeiend uit die statutenwijziging dus die
statutenwijziging van de vrouwen respekterend blijf ik erbij dat je 7 .1.2
op dit 1.l0llent beter kunt terugnenen en aan de bedoeling van rrevrouw en van mij
en van toch ook een deel van de vergadering als je alle klappers voor ons
beide sarrentelt dan is het vrijwel de hele vergadering kunt voldoen.
Dat is wat 7 .1,2 betreft. OVer het betoog van de heer vd BERg toch ook
nog even 7 .1 . 2 . Juist dat hoofdbestuurslid uit de kaliErcentrale is exact verge-

lijkbaar rret de huidige rrethode waarop de vertegenwoordigster van de karrercentrale
w::>rdt gekozen en eerst gekandideerd. Voor het hoofdbestuur kan het bestuur
van de karrercentrale en kunnen afdelingen kandidaten stellen. Dat kon ik tonutoe
voor de vertegenwoordigster naar de adviesraad. Dat rroet je zo laten en dan rroet
je de 20 willekeurige leden vervangen door 20 aangeslatenen en dan dacht ik dat
alles op de beste :rranier geregeld was en in pais en vree en dat onderstreept
het belang van een goede vertegenwoordiging van de vrouwen.
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Tussen twee haakjes voor mijn part zouden dat niet 10% maar 100% rroeten
worden dan had je ook nog een andere schakering ertussen en had je er misschien
wat neer vrije vrouwen tussen dan nu, maar dat daargelaten. il.l.l.
Daar blijft natuurlijk het elerrent van het van buitenaf benoerren en dan wou ik
er ook op wijzen dat de tekst niet zo erg geslaagd is want dat is dan tenzij
ze niet uit andere hoofde deel ui t:rra.akt van het bestuur. Wordt er iemand aangewezen.
Nu u kunt begrijpen dat een orgaan dat iem:md kan aanwijzen nooit zegt er zit er

al een. Er is al tijd nog wel een tweede die daarbui ten kan korren. Maar naar
mijn idee zou het zo rroeten zijn dat een aangeslatene reeds in het bestuur
zittende er geen behoefte is cm er nog een te kiezen, maar dat je overigens
voor mij best de adviserende stem in een rechtmatige stem zou kunnen cmzetten.
Mits de benoeming geschiedt door de ledenvergadering en mits de benoeming
geschiedt door de centrale vergadering van ondercentrale. (X)k hier is geen enkele
reden cm hard te lopen en dus kunnen we 7 .1.1 rustig

VeiWerpen

en 7 .1 . 2 vragen

of u het zou willen terugnerren ter nadere overweging. Ik heb niet alle vergadering
en vanaf 75 bijgev-o:md, maar ik dacht dat dit volkorren SfOOrde met de gang van
zaken totnutoe.
Mijnheer Boennan.
Ja voorzitter, ik denk dat ik die argumenten die al genoem:i zijn maar oversla.
Wat er dan overblijft zijn de argurrenten die door uw secretaris genoem:i zijn met
nane in de zin dat de stichting organisatie vrouwen in de 'VVD een categorale
organisatie zou zijn. Dat was dus wel vroeger zou met de organisatie vrouwen
in de WD, waar ieder vrouwelijk WDlid lid van was. Dat is niet neer zo.
Bij de huidige stichting waarbij men lid rroet worden. En dat betekent dus
dat een aparte organisatie in staat is om mensen te benoemen in het bestuur.
Daar gaat het principieel om.
Dank u wel.

Ja daar wil ik even op antw::x:>rden. Dat was men niet want voor die tijd kende
rren helemaal niet het instituut in Nederland van de aangeslatenen bij een
stichting en een stichting kent verder geen leden. Dus die organisatie die
heeft bestaan vanaf 1946-47 en dat was altijd een wat schinmig geheel als ik
het zo mag zeggen waar men niet goed raad nee wist, want in wezen was de stichtins
alleen een beheersins ti tuut en een hele ontwikkeling is daar gekarren en dat is
nu uitgelopen in de rrogelijkheid van een stichting met die aangeslotenen. Dus
dit is geheel nieuw.
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Dit is pas een jaar of zeg maar 7-8 in Nederland is dat aan de gang.
Dus u praat nu over een situatie uit het verleden die helemaal niet bestaan

heeft. Want die stichting die was er wel, maar er waren helemaal geen leden.
En dat rren eventueel zei ja wij zijn vrouwen enz. enz. , ja dat beruste in

wezen op niks.
M:!vrouw Averink.
Mijnheer de voorzitter wat betreft het tweede punt wat aan de orde staat
narrelijk het toevoegen van die aangeslotenen zijn bij de stichting is
uitdrukkelijk nocxlzakelijk o:rrdat rren anders uit de verkeerde groep zou
kunnen putten. Wat het eerste punt betreft lijkt het mij ook noodzakelijk
dat de vertegenwcx:n:diger rret adviserende stem van de organisatie vrouwen in
de WD van de aangeslotenen daarbij specifiek zo gekozen

~rden

en zo naar

dat betuur gaat en niet toevallig iem:md die in een andere funktie van dat
bestuur zit deze taak erbij geschoven krijgt. Het :rroet een duidelijkheid
blijven en ik denk dat die duidelijkheid het beste gediend is rret iem:md
gekozen uit die aangeslotenen naar dat bestuur en niet andere funktie daar
als excuus nemen an haar daar in te brengen.
Dank u wel. Enig overleg.

Darres en heren het arrenderrent tussen aanhalingstekens van rrevrouw Averink
kan in dit stërlium van de besluitvonning niet rreer in behandeling

~rden

. genaren. Wij dienen over te gaan tot de sternning over 7 .1.1. en 7 .1.2.
Het toevoegen en wij behandelen vanzelfsprekend ook nog het arrenderrent van
de afdeling Loenen Vreeland, Is er iem:md uit Loenen-Vreeland die dat wil
toelichten. Het is ongewenst geacht. Dan denk ik dat wij eerst gaan stermen
over de nieuwe artikelen en vervolgens over het arrenderrent van Loenen. Dus
eerst over 7 .1.1, dan over Loenen en dan over 7 .1. 2. Ik wil graag de blauwe
kaarten voor het voorstel tot wijziging van de statuten en reglarenten
op 7 .1.1.
De uitslag van de stenming is voor het voorstel zijn uitgebracht 473 stermen en

tegen het voorstel zijn uitgebracht 345 stermen.
Dank u wel dan is het voorstel aangenaren.

Zijn we bij het arrenderrent van de afdeling Loenen. Gaan we ook over stermen.
Witte kaarten voor Loenen, tegen. Blauw voor, Oranje voor.
Aangenc:nen. Dank u wel.
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Dan zijn we bij het agendapunt 7 .1. 3. Het nieuwe artikel 53.1
Mijnheer Hilarides hebt u nog behoefte aan het geven van een toelichting.
Ja voorzitter in eerste instantie dacht ik niet. Er is dus een arrenderrent
.:bmengekaren van de karrercentrale Haarlem. Wij hebben als hoofdbestuur er
de voorkeur aan gegeven om ons voorstel te handhaven. Maar het kan zijn dat
vanuit de zaal een reaktie kant en dan wil ik daar graag op reageren.
Mijnheer Bakker heeft het '\t-IOOrcl.
Voorzitter de karrercentrale Haarlem heeft haar arrenderrent ingediend rret puur de ov
overweging dat een direkt betrokken orgaan binnen de partij dierroet gaan spreken
over een o:rde-reglerrent dat dat een beste wijze is om dat intern zelf te
bespreken. Zij kennen hun eigen organisatie het beste. Hoe zij funktioneren in
de praktijk. Qn tegelijkertijd als een o:rde-reglerrent daarop zo goed nogelijk
af te stemren dat is de overweging geweest en dat dan terug te laten vloeien

aar een hoofdbestuur ter goedkeuring dat is ove:rduidelijk. Maar het lijkt rre
gunstig om zeker de partijraad daar zelf even bij te betrekken.
Dank u -wel. ierrand anders nog uit de zaal. Niet dan mijnheer Hilarides.
Heel kort voorzitter. Onze benadering is in feite iets anders geweest nanelijk
in feite hoe gaan wij in de partij de rapporten van de Teldersstichting behandelen. Dat kan natuurlijk in de partijraad zijn, maar dan achten wij het toch beter
dat het reglerrent door het hoofdbestuur van de partij "WO:rdt vastgesteld uiteraard onder verantwoo:rdelijkheid van het hoogste orgaan van de :partij de
algerrene vergadering . Er zijn rreer regelingen in de partij. Straks ook de
regeling van de partijccmnissies. Die "WOrden ook door het hoofdbestuur vastgesteld
En wij dachten dus dat dit een vrij eenvoudige procedure was om dat op deze

wijze te doen.
Dank u wel. Mijnheer

~ijeraan.

Voorzitter die verwijzing naar die partijcorrmissies die ve:r:"WOndert rret wat.
Dat staat ook in de toelichting op het voorstel. Dit voorstel van het hoofdbestuur
is min of rreer in overeensterrming reet het voorstel over de partijccmnissies.
Nu is er voor de :partijccmnissies een anenderrent van de ccmnissie binnenlandse

zaken, justitie waar het hoofdbestuur een zeer loverrl. oordeel over geeft.
Dus gaat die partijccmnissies andersgeregeld "WOrden dan rren destijds in het
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hoofdbestuur dacht. Ik neem aan dat u dat ccmnissievoorstel binnenlandse zakenjustitie overneemt. En daar blijft dus in het huishomelijk reglement het een
an ander staan en dat is nu net de bedoeling van het arrenderrent van de karrercentrale Haarlem dat is punt 1. Dat je de partijraad zoals de heer Bakker
terecht o:t:nel:kte zelf zijn eigen reglement laat vaststellen. Maar bovendien
staat in de huidige regeleing van het rapport de Telderstichting dat die
regeling behoort te woroen gewijzigd door de partijraad. En ik vind het op zijn
minst bijzonder onelegant om via een wijziging van het huishoudelijk reglarent
die bepaling te cruzeilen en niet de partijraad te raadplegen over het zelf
vaststellen van een eventueel gewijzigd reglement rapporten Telderstichting.
En dit temeer voorzitter orrrlat het voorstel van het hoofdbestuur naar ik

aanneem een uitvloeisel is van een in de partijraad ingediende rrotie die
ter vinden van advies in de handen van het hoofdbestuur is gesteld maar die
toch in eerste instantie in de partijraad hoort terug te korren en ik dacht dus

dat er geen enkele rerlen was om anders te beslui ten dan het arrenderrent van
de karrercentrale Haarlem doet. Ik begrijp ook uit de "WOO:rden van de heer Hilarides
dat hij daar ook niet al te veel rroeite rree zou hebben al heeft hij dat niet
zo rechtstreeks gezegd. En bovendien kant er dan nog bij dat in het voorstel
van het hoofdbestuur het na artikel 53 wordt gebracht rret een opschrift
taakstelling, het woord taakstelling toegevoegd aan het opschrift en de
taakstelling hebberrle statuten. En misschien zou ik in de partijraad of in
de algenene vergadering eens over de taak en de afbakening van taken van het
hoofdbestuur aan de partijraad rroeten spreken. Maar via een wijziging van het
HR dat door taakstelling ergens in het hoofd van het artikel op te nemen.
Ik mag de vergadering rret klem aanraden om de partijraad het volle pond te geven
rret de huidige regeling Telderstichting die volgens die regeling ter beoo:rdeling
van wijziging in eerste instantie bij de partijraad zou liggen. En dus dit voorstel af te wijzen door het arrendement karrercentrale Haarlem aan te nemen.
Dank u wel.

~vrouw

van Scherpenberg.

Dank u wel mijnheer de voorzitter. Ik hoor mijnheer

~ijeraan

zeggen dat mijnheer

Hilarides niet zoveel rroeite heeft rret die notie van Haarlem. Ik zou dat betreuren
ls

~

erniet veel rroeite rree had, want ik denk dat een reglement van orde altijd

een hoofdbestuurskwestie is en dat het helemaal niets rret de partijraad te !TEken
heeft of je nou een regeling maakt van het hoofdbestuur of een reglement van
orde zoals dat tegen"WOOrdig heet. Dat is altijd zo gebeurd en ik zou het jai'l'lrer
vinden als mijnheer Hilarides voor de notie van Haarlem was.
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Dank u wel. Iemand anders nog in twee:ie instantie. Niet. Dan is het woord aan
de heer Hilarides.
Voorzi tter het is vrij eenvoudig. Ik sluit ne volledig dus bij de laatste spreker
aan. En ik heb dus inderdaad wel rroeite dus net het voorstel van de kanercentrale
Haarlem en ik geloof dus ook dat het veel beter is dat dit soort reglenenten
door het hoofdbestuur in de partij worden vastgesteld en ik zou dan ook de
vergadering in overweging willen geven het hoofdbestuur hierin bij te willen
vallen.
Dank u wel. Dan kunnen we overgaan tot de stemning. Eerst st.ermen we over 7 . 3 .1.

en dan over het am:mdenent. Eerst over het arrendenent dat is pri.na. OVer de
plaatsvervangende leden van de a::mnissie van 3. Het woord is aan de voorzitter
van het stembureau.
Dank u wel voorzitter.

~t

uw goedvinden gaan we even terug naar punt 5 . Er

zijn uitgebracht totaal 877 sternren, daarvan zijn 7 sternren ongeldig en 2 .waren
blanco zodat er overl:>lijven 868 geldige st.ermen. De :rreerderheid is dus 434.
Hiervan zijn uitgebracht op de heer van Putten 113 sternren, op nevrouw Brouwer 751
op de heer Tal.ha:rrr!er 760 en voor de heer Ban 821.
Dank u wel. Daanree zijn gekozen mijnheer Ban, nevrouw Brouwer en mijnheer

Talhanner. De afdeling Sneek klapt voor kanercentrales. Pri.na dan zijn we bij
7 .1. 4 . wijziging artikel 60 corrmi.ssies van advies en daarop zijn enkele
arrendenenten en is een rrotie, enkele noties ingedierrl. Wie van u wil het woord
voeren over het voorstel. Mijnheer Meijeraan.
Nairens de carmissie Binnenlandse zaken hoef ik niets te zeggen, want zoals ik

het begrijp het hoofdbestuur stemt net dit arrendenent in dus is dat geen probleem.
Maar wij hebben dat voorstel in de c:x:mnissie gemaakt overeenkomstig de regeling
die aan de partijccmnissie-voorzitters was voorgelegd en daarin stond dat het DB
ook periodiek de leden van de c:x:mnissies zou benoenen. Er is nu een rrotie van de
ondercentrale Gooi- en Vechtstreek een notie die zegt zou je de periodieke
benoenting niet overlaten aan het hoofdbestuur. Dat is eens in de vier jaar, dat
is een breed sarrengesteld college en dat gaat het cm de juiste afweging van de
benoeming in die carmissies. Die rrotie van de ondercentrale Gooi- en Vechtstreek
die ontraadt u ofschoon u -e strekking ervan wil laten neewegen. Dat vonden we
een tikkeltje op de weegschaal niet helenaal in evenwicht. Slaat die nu aan de
een of andere kant.
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Maar ik kan u na overleg rret de voorzitter van onze conmissie binnenlandse

zaken zeggen dat de cannissie binnenlandse zaken geen enkel probleem heeft
als in haar aJ.rerrlement in 60.2 de benoeming niet aan het dagelijks bestuur
maar aan het hoofdbestuur zou worden overgelaten. De periodieke benoeming overeenk:atstig de notie Gooi- en Vechtstreek die dan zou worden ingebracht in het arrendenent binnenlarrlse zaken en justitieDank u wel. Mevrouw Reesink.
Voorzitter de afdeling Sneek trekt zijn notie in ten gunste van de arrendenenten
van de cx:mnissie binnenlandse zaken en jus ti tie als die wel aangenorten woroen.
En dat zal wel dus dat is rrooi. Dank u wel.

Iemand anders nog het woord. Nierrand. Dan is het woord aan de heer Hilarides.
Ja voorzitter nog even naar aanleiding van de oprerkingen van de heer Meijeran
Het is inderdaad de bedoeling van het hoofdbestuur cm de nieuwe tekst van het
arrendenent van de camti.ssie binnenlarrlse zaken en justi tie over te nemen
zoals het hier in vrijheid en denocratle is afgedrukt. En het is niet zo dus dat
z~

er zit enige discrepantie tussen de oprerkingen van die verwooni staan

in de notie van de ondercentrale Gooi- en vechtstreek. Die notie daar zitten
verschillende elementen in en die elerrenten die natuurlijk in strijd zijn

-

rret bepaalde bepalingen uit ons voorstel aangevuld rret het arrende.rrent die kunnen
we natuurlijk binnen het hoofdbestuur niet van een positief voorzien. Er zijn
een paar arrlere oprerkingen die we dus wel in gunstige zin willen neewegen.
Zo rroet u eigenlijk het advies van het hoofdbestuur interpreteren.
Kunt u dus gerust tegenstermren mijnheer Meijeraan.
Ik wil ook gerust voorstermren, want er zit helenaal geen kwaad in die notie
Gooi- en Vechtstreek. Ik zou dat toch graag willen bepleiten.
Dat IlE.g, we gaan over tot de sterrming. Over het arrende.rrent van de afdeling
Zwolle. Blauwe kaarten voor Zwolle. Van de conmissie binnenlandse zaken en
justitie is overgencm:m en de notie van de afdeling Sneek ingetrokken zodat we ineens bij de kostenvergoedingen zijn 7 .1. 5. wijziging artikel 67 van het huishoude~k

reglement. In artikel daar zijn 2 arrendenent, 3 arrende.rrent en 1 notie inge-

diend. Zwolle, Gooi- en Vechtstreek, Laren-Blaricum en de afdeling Hilversum.
Is er iemand van u dit over dit agendapunt het woord wil voeren.
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Niemand, mijnheer .Meijeraan.
Cooi- en Vechtstreek voorzitter en nu spreek ik wel als vertegenwcx:>rdiger van
die ordercentrale. Er zitten in uw voorstel drie onderdelen. Het eerste onderdeel is dat u uit de huidige regeling wegschrapt dat IrenSen die wat kosten voor
de VVD maken aanspraak zouden kunnen maken op vergoeding. Wij achten het een
verkeerde gedachte an dat te schrappen. Het is duidelijk dat vele hun diensten
belangeloos ter beschikking stellen casu quo tegenover de declaraties een gift
stellen, rna.ar als je geen aanspraak geeft op vergoeding dan krijg je toch een
soort discriminatie dat je voor bepaalde funkties IrenSen niet kunt krijgen
die de kosten daarvan niet zelf zouden kunnen dragen. Wij begrijpen ook
niet het is niet gedocunenteerd waaran of het hoofdbestuur dit stukje van de
bepaling wil schrappen en we hebben dus voorgesteld an dat deel te handhaven
en we nerrengraag wat overwegingen zijn om dat aanspraak maken op vergoeding
van gemaakte kosten integraal te doen vervallen. '!Weede onderdeel is dat u
de nogelijkheid van salariering wilt openen. En dan alles over een kam scheert
en alle leden van bestuur en van centrales en afdelingen en hoofdbestuur en
dagelijks bestuur wilt kunnen laten honoreren. Dat gaat de orldercentrale Gooi
en Vechtstreek veel te ver. We hebben ook nooit gerrerkt dat daar aanleiding
toe zou zijn. Je kunt altijd ierrand in dienst nerren an bepaalde werkzaamheden
te doen. Die kun je salalarieren, maar in een bestuur rroet het hoge uitzondering
zijn dat order de nonrale bestuursleden onder de reguliere bestuursleden iemand
zit die na:le financieel belang heeft bij zijn baantje. Het tweede deel van ons
anenderrent is dan ook an de leden van besturen van de VVD en centrales van
afdelingen in beginsel niet als zodanig te doen salarieren. Handhaving van de
b es taande bepaling. Maar een uitzondering te gaan maken. Een uitzondering die
nuttig en nodig kan zijn. Dat is de uitzondering van een lid van het dagelijks
bestuur. Maar dan stelt u voor dat het hoofdbestuur daartoe kan besluiten.
Wij menen dat je openheid rroet hebben dat hoeft niet arbeidsvoorwaarden volledig
te zijn en al dan niet 36-urige werkweek. Of 60-urige, dat is in de praktijk

waarschijnlijk nog zal overtreffen, rna.ar dan willen we dat de algenene vergadering
bij de benoeming van een lid van het DB als zodanig weet waar het over gaat en
ontheffing verleent van een normale bepaling dat bestuursleden niet v.urden gesalarieerd zeker niet van afdelingen en centrales, zeker niet het hoofdbestuur
maar ook voor het DB niet anders dan bij uitzondering.
Dank u wel iemand anders nog. Mijnheer Klein.

Ja voorzitter ik heb eigenlijk neer een vraag. Want op zichzelf ontgaat mij
even de logica van het voorstel van het hoofdbestuur.

Band

2

Blad

36

Daar waar het gaat over 67.2 dus het nieuwe va:>rstel, daar waar het gaat over
het feit dat in principe niet, maar in het geval dat er een hoofdbestuurslid
is dan bepaalt het hoofdbestuur. Maar op het :rrorrent dat we over een centralevergadering praten is het niet rreer een algeneen bestuur of iets dergelijks
naar dan is het ook weer het hoofdbestuur. Op afdelingsniveau dan is het ook
niet de afdeling of het algeneen bestuur van de afdeling, maar dan is het ook
weer het hoofdbestuur. In dat opzicht is de logica :rret betrekking tot het va:>r-

stel van zeMel Laren-Blaricum als Hilversum mij wat duidelijker dat je het de
bevoegdheidan af te wijken geeft aan de algenene vergadering van de desbetreffend
organisatie. Dat op zichzelf kant mij logischer va:>r.
Dank u wel. Mijnheer Lugtenveld.

Voorzitter er was daarnet een spontane discussie daar waar ik zat over de vraag is
er bezien in hoeverre het nadrukkelijk formuleren van het niet hel:ben van een
recht op vergoeding konsekwentles heeft voor :rrensen die eventueel gemaakte
k osten wel fiscaal willen aftrekken. Het is I1éU'Celijk zo als je recht zou hel:ben
op een vergoeding en je zegt tegen de partij, laat naar ik stel geen prijs
op een onkostenvergoeding dan is dat natuurlijk een gift. Maar als je geen
recht hebt op een vergoeding is niet hebben van een vergoeding ook geen gift
:rreer in fiscale zin.
Dank u wel.

Ter Horst-afdeling Zwolle.
Wij trekken onze notie in ten gunste van het airendenent van de ondercentrale
Gooi- en Vechtstreek.
Dat scheelt een keer gyrmastiek. Iemand anders nog het woord. Niet.
Dan

is het woord aan de penningneester.

Dank u wel va:>rzi tter. In de eerste plaats over het woord aanspraak en kon

gegeven worden. Aanspraak geven op het is eigenlijk in verband :rret onze juridischE
adviseurs. Ze hebben ons aanbevolen om het woord aanspraak niet te gebruiken
:rrrlat het onder anstandigheden tot een juridische procedure zou kunnen leiden.
Als u in een conflictsituatie zou geraken dan zou een ierrand een bepaalde

afdelin~

ondercentrale, kamercentrale aansprakelijk kunnen stellen va:>r cnrlat er staat
aanspraak op. Er wordt nu gebruikt kan. Zeer terecht kan en ik geloof ook
dat het in de :rreeste gevallen het ook za- gebeuren, het gebeurt nu ook.
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Dus het is eigenlijk een zuiver juridische wijziging van aanspraak naar kan.

Het antwoord op de heer Lugtenveld. Fiscale konsekwentles daarvan die zullen
niet bestaan want er staat duidelijk kan. Wanneer kan dat dan wel. Als het
betreffende bestuur in casu

~rdt

dat natuurlijk gedelegeerd aan de penning-

reeester zal zeggen goed ik vind het terecht als een lid in dit geval gebeurt.
Het kan dus het wordt gedaan en da.arnee is de fiscale gevolgen daarvan veilig
gesteld in die zin dat er dus dan een onkostenvergoeding blijft in de zin
van het huishoudelijk reglenent in het artikel. Dus dat ten aanzien van het
woord aanspraak. Ten aanzien van het anendenent van de ondercentrale Gooi- en
Veehts treek. Ik geloof dat de besluitvaardigheid van dergelijke toch
subtiele aangelegenheden die toch in beperkte kring behandeld noeten
en daar bij het hoofdbestuur ook behandeld zoudenkurmen

~rden

~rden

niet goed is

om alleen te zeggen dat kan alleen voor het aanzien van de leden van het
dagelijks bestuur gelden. Ik kan rre heel goed voorstellen dat bepaalde
anstandigheden in een bepaald bestuur van een karrercentrale, ondercentrale
of een afdeling toch dat rren zegt ja wij willen ierrand ontzettend graag hebben
die deze funktie noet vervullen. Ik weet dat deze funktie ontzettendveel
tijd, energie en wat niet neer kosten.Scmnige van ons kurmen dat op zichzelf
opbrengen. Andere kan ik rre voorstellen dat het daar problenen oplevert. Ik
geloof dat het dan goed is dat die rrogelijkheid dan toch geopend

~rdt

voor

andere waarbij het hoofdbestuur dan noet besluiten onrlat we toch zorgvuldig
willen (.)I"[Çaan rret de vrijwilligheid van de aktivisten. Die vrijwilligheid is
een groot goed en ik geloof dat we dat erin gelegd hebben om die besluitvonning
te harxlhaven bij het hoofdbestuur dat we erin gelegd hebben dat we die
vrijwilligheid rret zorgvuldigheid

~rdt

behandeld en

~rdt

gekoesterd.

'lbt zover het antwoord. Dus ik zou u toch wel grote noeilijkheden net ik dacht
vanuit de verantwoordelijkheid zou ik de vergadering toch willen aanbevelen
het anenderrent van de ondercentrale Gooi- en Vechtstreek niet te willen aanvaarden. Een arrler punt is natuurlijk van belang, de slagvaardigheid die dan ook
toch voor een stuk verloren zou kurmen gaan.
Mijnheer

~ijeraan.

Het eerste deel voorzitter ik hecht niet aan het woord aanspraak er staat
vergoeding nu. Dat woord mag best blijven bestaan. Maar mag

~rden

gegeven

dat lijkt rre helemaal niet zo geslaagd. Kan worden gegeven klinkt al iets
aardiger, dan heb je teruninste een mindere betutteling ten opzichte van dat
bestuur dat dat zou nogen doen. Maar ik vraag ne af waaran of er niet zou

kurmen staan ~rden in beginsel de gemaakte kosten vergoed. Dan denk ik dat je de
juridische problenen ook niet hebt en dat je dat duidelijk in beginsel voorop zet.
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Ik zou graag in overweging willen geven dat het HB de tekst van zijn 67 .1 nog
eens bekijkt en als dat in deze richting kan worden gewijzigd heeft de ondercentrale Gooi- en Vechtstreek daar alle vrede nee.
Het overnenen van rrogen kunnen in plaats van rrogen daar kan ik volledig vrede
mee hebben. Het drukt het inderdaad iets beter uit.
Er wordt in beginsel gegeven gaat u te ver.

Ja ik denk dat dit wat lastig is dat de heren dat onderling even regelen.
~ijeraan.

Nou de vergadering luistert nee dus die kan altijd ingrijpen. Maar het andere
is natuurlijk veel belangrijker. Wordt in beginsel gegeven. Enige sarrenspraak
chten uw rug an. Ten eerste vraag ik ne af of ooit in de kaliercentrales,

afdelingen dit zo heeft gespeeld dat het een probleem zou zijn dat je daar niet de
goedenensen zou hebben kunnen krijgen net een gesalarieerde kracht. Ik heb
idee dat je het beginsel van de vrijwilligersarbeid hier rroet handhaven en
dat je in de besturen van onder- en kareercentrales niet in de positie rroet
brengen dat een van allen een betaalde kracht is tegenover de anderen. Dan neem
ejienand in dienst en daar is geen enkel probleem nee. Een bestuurslid van zo'n
organisatie rroet iets kunnen delegeren en kan dus volledig goed werken net een
kracht in dienst van het bestuur. En dan de vraag van de slagvaardigheid.
Nou dat is nou juist het punt. Als u varrlaag een DBlid benoemt en over een
aantal weken kant u tot de ontdekking dat u eigenlijk een salariering zou
willen voorstellen en zou willen beslui ten dan bent u zelf te weinig slagvaardig
geweest dan bij het voorstel aan de vergadering zou datnederroeten worden

uitgesproken dat je niet kunt verlangen dat een prganisatie als deze een onbetaald
voorzitter heeft. Maar dan nag de algenene vergadering dat best weten, best
besluiten zonder nognaals zonder dat nen in de details van de arbeidsvoorwaarden
zou rroeten vervallen. Dat is een subtiel punt en dat laat nen over aan het hoofdbestuur net de principebeslissing lijkt ne te behoren net het hoogste orgaan
van de partij en dat is de algerrene vergadering. En die is altijd bijeen als
je een nieuw DBlid benoemt, dat kan nou eermaal niet zonder. Dus de slagvaardigheid is volkaren gewaarborgd als u slagvaardige voorstellen doet.
Nee natuurlijk niet mijnheer

~ijeraan.

Theorethisch klinkt het natuurlijk

alemal we redelijk, naar daar kan je toch niet nee werken. Stel dat we naar
een nieuwe voorzitter rroeten zoekn.
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Dat rroet niet uitgesloten worden geacht. Dan kan ik zeggen ja wellicht is er
een rrogelijkheid tot honorering naar dat kan ik pas op de algerrene vergadering
waar je gekozen wordt aan de orde stellen. Dat kan toch niet. Dat rroet je
toch als hoofdbestuur tussentijds slagvaardig over kunnen besluiten.

Nou u nag het wat mij betreft ook behoudens in het geval dat daartoe do::>r
het hoofdbestuur wordt besloten is uw voorstel en onze tekst is an er van
te maken algerrene vergadering. Wij kunnen best in het vooruit overwegen dat

we een betaalde voorzitter rroeten hebben.
Nee dat kan ook niet.

Ten aanzien van wat de heer

~ijeraan

zegt. Ik vind dergelijke zaken zou in

zeer subtiele anstandigheden rroeten kunnen gebeuren. Ik acht het bui tengewoon
bezwaarlijk dat in:lien de partij een goede voorzitter of een ander bestuurslid
zou vinden en rren is er in het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur van
overtuigd dat er dan toch een honorering zou rroeten plaatsen om dat hier in het
openbaar, dit zijn toch grote vergaderingen waar iedereen aanwezig is over
de persoonlijke financiele omstandigheden van ierrand verantwoording te zouden
rroeten afleggen en daar in discussie te rroeten trerlen of het nou wel nodig is
of niet en hoeveel het dan rroet zijn en dat soort dingen. Ik geloof dat het
typisch iets is wat gedelegeerd rroet kunnen worden aan een hoofdbestuur.
Het gaat niet an de persoonlijke anstandigheden, naar an het principebesluit.
En wij kunnen als het principebesluit rroeten laten nerren do::>r een algerrene

vergadering daar zijn we niet voldoende slagvaardig en rroeten , kunnen we niet
spreken met kandidaten over de cmstandigheden daarom is het noodzakelijk dat
het hoofdbestuur daarover besluit en de algenene vergadering geeft in principe
de rrogelijkheid an een reden en dat weten we allem:lal best in de partij hoe

we erover denken en wat er gebeuren rroet. Het is geen enkel misverstand over, :maa:r
laten we daar nou niet gaan proberen te overregelen zodat we er niet mee uit de
voeten kunnen. Ik vind dit te zeer op de vierkante enz. Mijnheer Lugtenveld.
Ja voorzitter ik heb toch het idee dat ik niet een volledig antwoord heb
gekregen van de penningrreester narrelijk de vraag of niet het 'lf.XX)rd aanspraken
rroet worden gebruikt vanwege de fiscale als je alleen naar een bevoegdheid heb
an een kostenvergoeding toe te kennen dat rroet er dus eerst een besluit
zijn, dan zou dus iedereen eerst een besluit rroeten hebben die hij een kostenvergoeding krijgt voordat hij een gift kan doen naar mijn idee, in fiscale zin.
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Ik zie u nee knikken.
Ik heb u ui teen gezet dit is een gedelegeerde bevoegdheid van de pe:nningrreester.
Zo werken de rreeste besturen. De penningrreester beoordeelt de declaraties,
uitbetalingen en eventueel in overleg reet het :rredebestuur. Daanree is het een
restuursbeslissing

g~rden

dat het in het huishomelijk regle:rrent, kan, mag

het betrefferrle :bestuur doet het en da.arrree is het gedekt door dit huishoudelijk
regle:rrent, deze :bepaling uit het huishomelijk regle:rrent. En ik geloof ook
dat daarrree, ik weet het eigenlijk wel zeker, dat daarnee ook de fiscale konsekwenties voldoende zijn afgedekt.
Dank u wel. Tenslotte mijnheer Klein.

Indirekt voorzitter heeft u mijn vraag in eerste instantie beantwoord nazrelijk
door te stellen dat het hoofdbestuur slagvaardiger rroet kunnen optreden in deze
en ik denk dat dat een goed argu:rrent is. Alleen de volgende vraag is waaran
rroet de centrale in geval de centralevergadering of centraleniveau of
op afdelingsniveau een dergelijk besluit genom:m zou worden waaran rroet dàt
dan naar het hoofdbestuur toe. Zou het dan niet veel slagvaardiger zijn door

dat te delegeren op dat :m:::m:mt aan het algerreen bestuur van de kazrercentrale.
Het algerreen bestuur van bijvoor:beeld de ondercentrale. Dat gaat dan toch veel
sneller.
Mijnheer de Monchy.
Ik geloof niet dat dat weer dat te ver zou gaan. Ik heb het daarnet gezegd kijk
die vrijwilligheid waarop wij reet z'n allen dat doen is natuurlijk een vreselijk
groot goed. Ik geloof dat we deze dingen bij het hoofdbestuur rroeten neerleggen
deze verantwoordelijkheid. ffit hoofdbestuur is daarvoor ook aangesteld, vergadert
regelmatig, kan ook zeer slagvaardig op dat gebied dan ook opereren. En we
hebben het za.vel van de kant van bezoldiging van de ene zijde hebben we het bij

het hoofdbestuur gelegd. Ik geloof ook van deze kant uit van afdeling en dergelijk
van ondercentrales ook bij het hoofdbestuur rroeten k<Jll'el1..
Dat was het azrendem:mt van de afdeling I.aren-Blaricum.
~vrouw

de leve.

Voorzitter een vraagje. Wanneer het hoofdbestuur in het voorstel zou besluiten
tot honorering betekent dat dat diegene die gehonoreerd wordt daarnee werknarer
is geworden en aan

de burgerlijke wetgeving van werknarers onderworpen wordt.
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Want dat zou betekenen dat de afdeling, dat de algenene vergadering nooit neer
van een voorzitter of wie dan ook gehonoreerd

~rdt

af zou kunnen korren en daar

zou ik echt tegen zijn.
Heel verstandige q:uerking.
Ik ben natuurlijk net u eens nevrouw dat het nooit een arbeidsovereenkanst
in de zin kan zijn die niet door wie dan ook en net nane een algenene vergadering
het hoogste orgaan doomroken zou kunnen
~rd

honorering gekozen. Het

~relen. ~t

zorg is hier het

~rd

honorarium u kent dat een advocatenhonorarium,

een doktershonorarium is niet direkt geinspireerd op een arbeidsverhou::ling.
Ik, er zal in bepaalde anstandigheden altijd net dit soort dingen naar de
omstandigheden van diegene die de partij vindt dat een bepaalde funktie benoerrrl
noeten

~rden

besloten, maar het is duidelijk niet de bedoeling uw

an~rd

cm

daar een a:rbeidsve:rhouding te scheppen in de zin dat die nooit neer doomroken
zou kunnen

~relen

door deze algenene vergadering. Ik kan u de garantie geven

dat deze mogelijkheid er altijd zal blijven.
Dank u wel. Wij kunnen overgaan tot de stenmingover arrendenenten van de ondercentrale Gooi- en Vechtstreek. Wordt ontraden door het hoofdbestuur.
Blauwe kaarten voor, tegen. Oranje kaarten ..
Hilversum wijziging van het artikel. Is aange.nom:m.
Dan zijn we bij voorstellen van afdelingen en centrales het agendapunt 7. 2.

Het eerste voorstel kant van de afdeling van de kartercentrale Airsterdam cm
in artikel 13. 7 orrler 2 van de statuten te schrappen dat in een geireente neer
dan een afdeling

~rdt

Wie van u wil het

opgericht. Een neerderheid van tweederde is daarvoor nodig.

~rd

voeren an een toelichting te geven bij dit voorstel.

Nierrand. Het hoofdbestuur is ook duidelijk geweest.
~vrouw

de leve.

Voorzitter het kant op mij over dat er wat problerren zijn in Airsterdam anders zou
Amsterdam een dergelijk voorstel niet indienen. Ik denk voorzitter dat de statuten
daarvoor niet dienen te

~rden

gebruikt. Ik denk dat een afdeling of kartercentrale

die problerren heeft in zijn eigen afdeling zie noet oplossen maar niet via een
wijziging van statuten en daarom ben ik ook tegen deze wijziging.
Dank u wel. Mijnheer de Jong.
Ja mijnheer de voorzitter Amsterdam is van oordeel en daar hebben we ons ook
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op het centraal sekretariaat heel duidelijk over georienteerd dat er in de
statuten wij een opschaling enkele jaren geleden iets is blijven hangen
dat toch eigenlijk ongewenst is. En ik gun geen enkele afdeling de ellende die
je hebt wanneer wat rrensen Iret vreem::le ideeën een seperatistische aktie
op touw willen zetten. Het kosten je een zee van tijd zee van energie die je
beter kunt gebruiken. Het is dus helenaal niet zo dat AJ:rsterdarn nu de statuten
wil gaan gebruiken of misbruiken an plaatselijke rroeilijkheden te ekateren
ree Amsterdam wijst er op dat de statuten zoals die nu luiden rroeilijkheden
kunnen oproepen die maar alleen ellende bezorgen.
Sterker nog de problemen zijn opgelost, want de betrokkene heeft een eigen
partij opgericht.
Meijeraan.
Mag ik vragen voorzitter, het hoofdbestuur zegt als de algereene vergadering
m::x::ht besluiten het voorstel van Airsterdam te volgen enz. dan dient er dat en
dat te gebeuren. Bespeur ik daar een zekere aarzeling bij het hcx:>fdbes"tl.!Qr
die zegt dat zou je eigenlijk niet rroeten doen of is dat zanaar een veronderstelling.
Nee dan zoekt u er teveel achter.
Goed ik kon

na~relijk

geen duidelijk advies lezen. Ik zou

~revrouw

de Leve willen

bijvallen. De problemen Iret die man van die eigen partij die zul je nog op de
ene noch op de andere nanier in Airsterdam kunnen oplossen. Maar je krijgt
ook niet zo gauw afdelingen binnen een gemeente, onderafdelingen of
afdelingen in een gemeente. De constructie van een

ka~rercentrale

Ireer

die tevens

ondercentrale, tevens afdeling is kan ook problemen opgeven. Ik dacht dat de
huidige statuten die de nogelijkheid openen mits mits mits onder voorwaarden
dat die voldoende flexibel en waarborgend zijn dat er geen gekke dingen gebeuren.
Het lijkt Ire dus helenaal niet nodig an de statuten te wijzigen. De bepaling
die er staat kan goed -werken, hoeft niet te -werken als daar geen aanleiding voor
is en laat die bepaling dus rustig staan. Geen enkele separatistische beweging
kan hem zondenreer toepassen.
Ja u zegt het precies goed.
Nee kan er niets ~ree, naar in ordentelijke verhalen kan je hem heel goed

toepassen. En laat hem dan staan als rrogelijkheid die zich kan voordoen.
Laat die statuten zoals ze bewust gemaakt zijn.
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Ja en toen kostte dat dus inderdaad enorm veel ellende en energie cm inderdaad
dat te bewerkstelligen en vandaar dat het helemaal niet zo gek is wat Amsterdam
voorstelt. We hebben daar bepaald gevoel voor. D..ls leest u aub niet dat het
hoofdbestuur de aarzelingen heeft bij het geven van een advies.
Ik denk dat wij kurmen overgaan tot de stenming van het voorstel van Amsterdam.
En dan noet er

een tweederde neerderheid zijn. Er noet heel zorgvuldig geteld

v.urden. Blauwe kaarten voor. Dank u wel.
Dan zijn we bij 7.2 .2. voorstel van de kareercentrale Haarlem. Is er iemand

van het kanercentralebestuur die dat wil toelichten. Niet. }et advies van het
hoofdbestuur is duidelijk. Ik denk dat we kunnen overgaan tot de stenming.
Blauwe kaarten voor. Een ander voorstel van de karrercentrale Haarlem maar
dat v.urdt door het hoofdbestuur overgenaren en dan denk ik dat Haarlem daar
niet zoveel problerren rree heeft. Kan stenming daanree overbodig v.urden verklaard.
Jawel. Dan is dat aanvaard net een kanttekening. 7 . 2. 4. voorstel van de
karrercentrale Dordrecht. Daar was het hoofdbestuur nog niet voor.
Mevrouw van Scherpenberg.
Dank u wel. Ik v.uu het graag even toelichten hoewel de toelichting eigenlijk

voor zichzelf spreekt. We hebben dit voorgesteld. Qn 3 suba.rtiekelen te schrappen
voor het reglerrent op de kandidaatstelling voor leden van de tweede karrer der
staten generaal door de ervaring geleerd. Het heeft heel veel extra werk
bezorgd, het heeft niets opgebracht. U ziet het bij de toelichting en we hebben
gerreend cm niet te wachten tot de evaluatie van de toe:passing van de reglenenten
cmiat je altijd het ijzer noet sneden als het heet is. En cm dat nu nog de
besturen aanwezig zijn en bestaan die dit neegemaakt hebben.
Ja maar u ziet dat wij ook zeer snel tot die evaluatie nu willen overgaan.
Direkt na de verkiezingen het hoofdbestuur heeft zich er even niet rree bezig
gehouden nog cmiat we nog net die verkiezingen bezig zijn, maar direkt na de
verkiezingen dan gaan we in het hoofdbestuur die evaluatieccmnissie instellen.
Het is een kwestie van.
Als u de arcendelrenten van de Gooi- en Vechtstreek en van Vlaardingen behandeld
heeft kern ik er nog op terug.
Ja maar die zijn nu neteen aan de orde. Ik stel nu neteen de noties van de
ondercentrale Gooi- en Vechtstreek en van de afdeling Vlaardingen aan de orde.
Iemand die daarover het v,a)rd wil voeren. Mijnheer Meijeraan.
Een vraag voorzitter.
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Het advies op de notie Gooi- en Vechtstreek is dacht ik een soort instemning.
M:t een kanttekening erbij.
M:t een kanttekening maar in beginsel instamend en als u die overneemt dan zijn
wij dik tevreden. En het najaar van 86 als u het ijzer iets eerder zou kunnen
s:rreden. Ik denk dat ondanks de verkiezingen je toch in juni bij de laatste
hoofdbestt.rursvergadering voor de vakantie best al aan de camnissie zou kunnen
toekaren dan kan die camnissie neteen na de vakantie aan de slag en dat

scheelt een half jaar.

Dank u wel. M:vrouw van Scherpenberg.
Mijnheer de voorzitter nu kan ik er op ingaan onrlat hier een toelichting is bij
de notie ondercentrale Gooi- en Vechtstreek. En dat uw advies ook hier anders

op is dan bij ons voorstel. ik denk als wij die werkgroep die u denkt te vonren
inderdaad zou bestaan uit zoals de toelichting van de ondercentrale Q:x)i- en
vechtstreek vraagt uit rrensen uit het veld als die ook werkelijk uit die
werkgroep zullen zijn en als u die garantie kunt geven dan gaan wij graag
nee net uw advies en vragen wij geen sternning.
U geeft die garantie van die werkgroep rrensen uit het veld.

Reken daar maar op. Niemand neer. Dan beschotW:m we het voorstel als ingetrokken.
Dank u wel. Dan zijn we bij de bespreking van het beleid van het hoofdbestt.rur.

Darres en heren de op verzoek van de 38ste jaarlijkse algenene vergadering
t oegezegde notitie over het beleid inzake de aardgasprijs voor kleinverbruikers
clie gepubliceerd werd in vrijheid en delroeratle vanl april zou ik als daaraan
behoefte is willen behandelen tijdens het beleid van de frakties. M:>rgen. En dan
zijn allen die daarover het licht ook vanuit de politieke hoek willen laten
schijnen aanwezig. Het voorstel tot het erelidmaatschap postuum van de heer
Rietkerk zou ik vanavond an 8 uur willen behandelen tenzij daar bijzondere
oprerkingen over te rnaken zijn nu. Indien dat niet het geval is neem ik aan dat
u daa.nree instemt. Dank u wel. Dan zijn we bij de bespreking van het beleid

van het hoofdbestt.rur voor wat betreft de andere punten en deze keer hebben we
gekozen voor een opscmning door de voorzitter en niet zoals ook weleens is
gedaan het door de verschillende leden van het dagelijks bestuur behandelen van

de eigen portefeuille. Ik zal in hoofdlijnen aangeven hoe het hoofdbestt.rur in de
afgelopen periode op verschillende punten het beleid heeft gevoerd. In de
eerste plaats is er iets veranderd in de werkwijze van het hoofdbestuurs zelf.

u weet dat er sirrls jaar en dag in de partij gesproken
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~rdt

over verandering

van de werkwijze van het hoofdbestuur. Daar zijn centi.Ireters rapporten over
geschreven inmiddels, maar een jaar of twee geleden is er een comnissie geweest
die op heel praktische wijze een aantal ooncrete aanbevelingen heeft gedaan
hoe dat hoofdbestuur toch wat neer efficient te werk zou kunnen gaan dus niet een
totale verandering van de hele systema.tiek, maar gewoon wat hoofdlijnen hoe of

het ook anders zou kunnen. Het heeft geleid tot een veel neer efficiente werkwijze
~rden

nu oorlat de hoofdlijnen van het beleid in het hoofdbestuur intensiever

behandeld en de detailpunten en uitwerking van beleid neer aan het dagelijks
bestuur

~rdt

overgelaten. Daarnee was er ook aanzienlijk neer tijd cm de

politieke toestand in het hoofdbestuur te behandelen en dan niet in de zin zoals
dat vroeger weleens ging van het stellen van allerlei interessante en boeiende
vragen op onderoelen, maar de politieke hoofdlijnen konen nu in het hoofdbestuur
aan de orde. Wij hebben in het hoofdbestuur nog niet de gelegenheid gehad om
deze nieuwe werkwijze die nu ongeveer een jaar

~rdt

gevolgd, iets minder

cm die te evalueren, ma.ar wij hopen daar op niet al te lange tennijn aan toe
te kcm::!n. U ziet hoe voorzichtig ik de zaal in kijk. En samti.ge hoofdbestuurs1 eden en ex hoofdbestuursleden daarbij even diep in de ogen zien.
Dat ten aanzien van de werkwijze van het hoofdbestuur. Het is een uitenlate
druk jaar geweest dames en heren oorlat de verkiezingen :rroesten

~rden

voor-

bereid en wel op driepunten. Het verkiezingsprogranma :rroest geschreven
een kandidaatstelling rret een nieuw reglenent en de canpagne :rroest

~men,

~rden

voorbereid. Het verkiezingsprogranma is deze keer geschreven door een onafhankeli:
ke catmissie onder aanvoering van de heer Ginjaars en dat was best een :rroeilijk
besluit teneer arrdat andere partijen daar juist wat van terug gekenen zijn.
Ik kan u zeggen dat het het hoofdbestuur goed bevallen is. Kandidaatstelling rret
nieuwe reglenenten heeft grote druk gelegd op enkele leden van het dagelijks
bestuur en vooral ook op de staf van het algeneen secretariaat oorlat erg veel
vragen op ons afkwarren hoe het nu precies in de praktijk :rroest

~rden

uitgewerkt.

Wat de praktische konsekwentles waren van die nieuwe reglenenten en ja nou laat
ik voorzichtig reageren rrede gelet op de besluitvonning van 5 minuten geleden
dat we tot een evaluatie korren er zijn nogal wat kanttekeningen te naken bij de
procedure is ons ver:rroeden. Ik denk dat dat dan ook wel zal gebeuren. De voorbereiding van 2 canpagnes. Een hebben we inmiddels gehad dat was de gerreenteraadscanpagne en de ander is de 2e karrercanpagne is zeer vroeg begonnen die
voorbereiding, zeer intensief begeleid en ik heb de indruk gelet op het aantal
klachten dat ons anders bereikt en ons deze keer heeft bereikt dat we bepaald
niet ontevreden rrogen zijn rret de organisatie van de canpagne voor de geneenteraadsverkiezingen. En misschien dat ik daar van u straks nog iets van kan
hoeren hoe het bij u is overgekcm::!n.
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Het is een zo rroeilijke organisatie, zoveel onverwachte dingen gebeuren er dat
er zijn altijd ongelukken en altijd onverwachte dingen waarover :rrensen boos
~rden

dat is nou een keer niet te vennijden. Daar rroet je je bij neerleggen,

maar de structuur van de organisatie was voor ons gevoel deze keer bepaald
uitstekend boven de middeJ..maat. Dan zijn er toch ook behalve deze drie
punten nog andere grote gebeurtenissen ge'WE!est. We hebben de viering van het
10-jarig bestaan van de Haya van Sarerenstichting in de Ridderzaal gehad. Een
vonning- en scholingscongres. En boven verwachting goed geslaagde bijeenkanst
rret vele honderden rrensen en goede gedachtewisseling ik denk dat we daar voor
wat de diepgang en de kwaliteit van de VVD dan ons als politieke partij
bepaald een gunstige goerle bijdrage hebben geleverd. Er zijn belangrijke
internationale contacten geweest. We hebben vorig jaar het EIDcongres gehad
in Groningen. Er werd tijden het EI.Dcongres de afgelopen wekkens in catania

nog over gesproken in de zin van nou zoals -we het in Groningen hebben gehad
zoals het daar georganiseerd was zo was het hier toch bepaald niet. En dat
arplirrent hebben de beide aanvoeroers van de organisatie in Groningen overigens
in Sicilie zelf kunnen opvangen. De heer van Bemrelen gesteund door het dagelijks
en hoofdbestuur voert nog steeds iets van oorlog tegen de SPo" uit CX>stenrijk.
U weet dat wij niet zo gelukkig zijn rret de aanwezigheid van die partij in de
liberale internationale.

~

in verband rret de discussie rond mijnheer Waldheim.

Is dat ook in andere landen wat rreer doorgedrongen, is er wat rreer aandacht voor
gekaren. CX>stenrijkers zijn zeer boos op de VVD arrlat wij erin geslaagd zijn
een rreerderheid te krijgen van het congres wat gehouden zou woroen in Wenen
daat gecanseld te krijgen. Het

~rdt

nu in oktober van dit jaar gehouden in

Harrburg.
Ik wil een zeer groot canpliirent maken aan de algemeen secretaris. Ik heb dat
bewust bij het jaarverslag niet gedaan arrlat er nog een bijzondere prestatie
van hem te vieren valt en dat is het vadenecum voor bestuurders. Wij hebben
jaren geleden vastgesteld dat de mutatiesnelheid bij afdelingssecretarissen
zeer groot is. Dat er maar een jaar hooguit wordt gewerkt gemiddeld en dat
de infomatie-overdracht van voorgangers aan opvolgers niet altijd opt.i.m:lal
is ik zeg het voorzichtig. Daaran hebben we lang geleden de wens uitgesproken
tot zo'n vadarecum voor bestuurders te karen. DE heer vd Berg is erin geslaagd
an een uiterst leesbaar boekje te produceren en dat is zeer kort geleden ten
doop gehouden. Dat gevoegd bij het jaarverslag wil ik varrlaag op deze algenene
vergadering narrens u allen Wim vd Berg zeer bedanken voor zijn bevermatige
inzet.
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Een andere grote gebeurtenis is de nieuwe opzet van het cornnissiewerk.

We hebben daar al even over besloten, naar voordat we even konden besluiten
noest Hilarides daar zeer veel werk aan besteden en het jongerenbeleid staat
verder op de agenda an nog besproken te worden. Darres en heren in zo 1 n jaar
voor verkiezingen is het op het algereen secretariaat een heksenketel niet
neer en niet mi.rrler. Het is een uiterst turbulente tijd waar het voor leden
van het dagelijks bestuur en ook hoofdbestuur heel noeizaam is, heel ja
waarbij je als DBlid heel zorgvuldig noet zijn in de omgang met de mensen
daar en niet teveel te vragen, want daar dan aan post binnenkant wat er aan
telefoon binnenkant, het is ongelofelijk. Ook dit jaar hebben -we een naar
verhotrling eigenlijk te kleine bezetting van het algereeen secretariaat
gareten naar andere partijen tenminste, gareten naar hun ledental en geneten
naar het aantal madewerkers hebben -we het afgelopen jaar als partij weer
een zeer groot beroep gedaan op die madewerkers. Niet gewoon in werktijden
van

1

s norgens 9 tot

1

s middags 5 daar is geen sprake van. Die madewerkers

op het secretariaat zijn naast dat zij madewerker zijn van de partij zijn zij
ook nog vrijwilliger zoals wij dat allemaal zijn, want tijden bestaan voor
de mensen op het algereen secretariaat nauwelijks. Mag ik u een groot
awlaus vragen voor al die madewerking, al die bereidheid van die mensen.
Dank u wel. Ik heb nog neer canplimenten deze keer aan de afdelingen en de

karrercentrales, want we hebben tijdens de kandidaatstelling voor de geneenteraden een boeiende tijd beleefd ardat voor het eerst in onze partij eigenlijk
er volgens opiniepeilingen mirrler raadzetels waren te VeiWachten dan op dat
m::m:mt bezet werden en de kandidaatstellingsprocedure dus pikant genoem:l kon
worden. Aanvankelijk dreigde veel tegenstelling en veel noeilijkheden in de
partij. Celukkig is dat tenslotte heel erg neegevallen en ik weet zeker dat
dat niet in de laatste plaats kant door de grote inzet van vele in kamercentrales
en ook in afdelingen die erin geslaagd zijn de dreigende problaren te voorkaren.
Ik denk dat we er als partij zeer goed uitgekaren zijn ook al is het aantal
afdelingen waar dan toch nog problemen zijn ontstaan altijd te groot. Maar
wil van de zijde van het hoofdbestuur aan die afdelingen en die kamercentrales
toch een woord van dank overbrengen voor de wij ze waarop men daar elkaar
gevonden heeft. Dan heb ik nog een punt dames en heren en dat is een wat formeel
punt misschien. Maar we hebben als hoofdbestuur gebruik gemaakt van artikel 23
van het tweede karrerreglement en ik denk dat het verstandig is dat ik u daar
achteraf goeàkeuring voor vraag. Wij hebben op het laatste ogenblik namelijk
de kandidatenlijst voor de tweede kamer veranderd. In drie rijkskieskringen
stond de heerASevaal op de lijst en het hoofdbestuur heeft na enig overleg
gereend dat de heer Sevaal toch niet geacht kon worden gelet op het gebruik
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van de zaal van de tweede kairer had gebruikt onder andere maar rret narre an hem
als karrlidaat aan het larrl te tonen. En je kunt beter ten halve keren dan
ten hele dwalen. Daarc.m hebben wij dat gerlaan. Dank u zeer.
Wel dat was mijn inleiding waar het gaat an het beleid van het hoofdbestuur.
Ik wil u graag de gelegenheid geven het wcord daarover te voeren.
Wie van u.
De notie van de kalrercentrale Utrecht betrekken

we vanzelfsprekend daarbij.

Een klein vraagje. U sprak over de karrlidaat die vei:Wijderd was van de lijst.
Is daar iemand anders voor in de plaats gekarren. Niemand.
We hebben gewoon de lijst opgeschoven. Op die drie rijkskieskringen staan 29

in plaats van 30 narren.
Dan heb ik nog een o:prerking over die lijsten. Wij hebben vastgesteld hoe die

werden sarce1gesteld in die 5 groepen. Dat betekerrie dat de kandidaten 41 bn 60
op bepaalde hoge plaatsen in

di~

groepen van kieskringen terecht kwalren en

de plaatsing van een dergelijke kandidaat in een bepaalde groep van kieskringen
kwam dan heel vaak niet overeen rret de wconplaats van dergelijke kandidaten.
Ik hoop dat ik mij voldoerrle duidelijk uitdruk. En er was eigenlijk maar een
ding aan te doen. Een dergelijke kandidaat als er in een bepaalde kieskring
een :r:egionale kandidaat was dan noest die op plaats 29 terecht karen. Nou kan
het natuurlijk zijn dat er in bepaalde kieskringen rreer hooggeplaatste kandidaten zijn die in die kieskring aantrekkelijk worden geoordeeld, dus ik wou
er bij u op aandringen an rree te nercen dat een volgende keer toch wat rreer
plaatsen ter beoordeling van de karrercentrale zouden kunnen worden ingevuld.
Ik hoop dat dat niet zal kunnen, althans niet binnen de huidige systenatiek.
CXcrlat we bij een volgende kandidaatstelling nog rreer karrerzetels nogen verwachten. Vorige keer dat zal ik n-oit rreer vergeten toen waren wij in Nijrregen
bijeen dat was in 1982 en toen zei ik zo bij 46 of 47 van nou kunnen we nu niet
even opschieten en dat kon toen wel en is ook gebeurd maar nl..IImer 4 7 kwam wel
in de tweede kamer. En ja nu zijn we bij 58 waar we het over hebben dus kortem
an daar nu nog eens een plaats aan op te offeren dan zou het best eens kunnen
zijn dat we ooit te weinig kandidaten hebben van een verkiesbare en dat kan
toch niet de bedoeling zijn. Maar zotrlen we de hele systenatiek noeten veranderen
aar misschien kunnen we dat rreegeven aan de carmissie die de procedure gaat
evalueren ook het technisch advies en dergelijk dan hebben ze er nog een
klusje bij.
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Vindt u dat goed dank u wel.
Ja voorzitter Derks van de afdeling Nieuwegein en ook van de kalrercentrale
Utrecht. U begrijpt dat het in dit geval an de van de kalrercentrale voorliggende
m otie gaat. In het algereen bestaat zowel in de karrercentrale als in vele
afdelingen grote waanlering voor datgene wat door het hoofdbestuur net weinig
mensen "WOrdt gedaan, maar op een punt zijn we wat ongelukkig uitgekcm:m. En ik
denk dat het "WOOrd ongelukkig de teneur is van de notie die hier voorligt.
Wellicht kunt u zich herinneren dat vorig jaar in de maand juni door u na
enig overleg rret de heer vd Berg is toegezegi dat het landelijk verkiezingsprogramna een week eerder dan op dat m:::ment stond gepubliceerd in een oplaag van
een dan wel enkele exemplaren bij de secretarissen van de afdelingen zou zijn
teneinde de werkgroepen in de afdelingen alvast zich te kunnen laten buigen
over dat verkiezingsprogramna. Daar hebben we in de afdeling Nieuwegein naar
ook in een aantal andere afdelingen in het kalrercentralegebied ons werkschema
op opgezet en wij constateerden dat vervolgens de datum aan werd gehotrlen die
in eerste aanleg gepubliceerd stond. Dat was een beetje jamrer, want het was
ook nog voor een deel vakantietijd net als gevolg dat een aantal leden indenlaad
geen enkele inbreng heeft kunnen hebben. Daaran zouden wij op dat m:::ment liever
gehad hebben voorzitter ondanks de pleidooien die op dat m:::ment zijn gevoerd
dat u had gezegd nee echt dat lukt ons pertinent niet. Want het is een beetje
sneu an je werkopzet op een toezegging te baseren die uiteirrlelijk niet uit
kan korTen. En de notie nodigt u derhalve uit an dan inderdaad maar wat harder
nee te zeggen en de afdelingen daarnee die duidelijkheid die toch nodig is
an fatsoenlijk te kunnen werken te geven.
Ja daar hebt u misschien wel gelijk in. U wilt over hetzelfde onderwerp spreken.
Nee over 8 .1. Zal ik eerst even antwoorden op deze vraag. Ja misschien hebt

u wel gelijk dat je dan

g~n

keihard rroet zeggen van nou ik denk dat het niet

lukt. We hebben gezegi we zullen ons uiterste best doen enz. enz. En dat hebben
we ook wel gedaan ja het is vakantietijd precies zoals u zegt en kwam het toch
precies een week later uit. En ondanks alle goede bedoelingen. Ja kan kiezen
tussen twee dingen of wat later doen zodat je helemaal zeker bent of proberen
het zo vroeg m:>gelijk te houden en dan zien waar je uitkant. Nou het is helaas
niet gelukt. Dan m:>eten we volgende keer geen risico naren, naar ik denk cok
niet dat de partij d.a.anree gediend is an dan niet een grote druk op de ketel
te hou:len. Het spijt ne zeer, maar ik denk ook dat het een wens is die altijd
zal blijven. Net als de discussie over wat rroet je nou eerst doen. Eerst toesturen aan de afdelingen en aan de leden of eerst een persconferentie houden.
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Nou er is ook al eens een keer een notie geweest dat het niet aan de pers
ma.ar dat leden het niet uit de krant zoudennoeten lezen, maar dat ze het
in de bus krijgen zodat ze zelf eerst. Ja als je het dan toestuurt staat het
de volgende dag toch in de krant. Nou oude discussie ook een onoplosbaar
probleem. Net als dit, maar we zullen de volgende keer net elkaar nog zorgvuldiger nee

~·

Dan zijn we bij de notie van de ondercentrale ....

Voorzitter misschien mag ik nog heel even.
Ik begrijp uit uw woorden dat u zegt we zullen toch inderdaad een karende keer
wat harder opstellen.In dat geval kan de notie wel worden teruggenaren denk ik
want dan heeft u datgene wat wij uiteindelijk als conclusie trekken overgenaren.
Dank u wel.

~vrouw.

Ik ben nevrouw van Olm van de afdeling Hilversum, ondercentrale Gooi - en
Vechtstreek. Ik spreek nanens de hele ondercentrale en we vragen u de notie
die nu voorligt aan te houden tot een volgende vergadering aangezien er een
enkele kanercentrales net een onderzoek begonnen zijn naar aanleiding van
deze notie. Dat is het.
Dus u trekt de notie in op dit ogenblik. Want aanhouden is te ingewikkeld.
Dank u wel. Dan is het anendenent van Vlaardingen daanree ook weg. Goed

ienand anders nog over het beleid van het hoofdbestuur. Niemand. Dank u wel.
Oh nevrouw neemt u ne niet kwalijk.
Ik ben nevrouw Dreesse, ik woon in Nieuw Lekkerland, maar ik spreek nu vanuit de
kanercentrale Dordrecht. Wij hadden afgelopen week KPVvergadering en daar
kwanen evenals in mijn eigen afdeling vele oprrerkingen over de laatste accept
girokaart die we ontvingen waar de heer de M:mchy het al over had bij het
financiele beleid. Maar oorlat de heer de M:>nchy toen zei dat het een hoofdbestuursbesluit was heb ik het even aangehouden tot dit :rrom:mt. Natuurlijk snap
ik dat de partij weer de nodige financiele middelen noet hebben voor de nieuwe
carrq;>agne. Naar we hopen weer goed uit te kCJTen, maar dat ik nu net een acceptgirokaart ging waarbij het bedrag al ingevuld is dat kwam ontzettend slecht over
bij de leden en de neeste zijn zondemeer net de blanco kaart die er bij
ingesloten was allebei verscheurd. Dat geeft toch een hoop kosten die dan zeg
maar gemaakt zijn en die we dan hadden gebruikt kunnen worden voor de carrpagne.
Ik vraag het hoofdbestuur nanens die leden die mij benaderd hebben an dat
in het vervolg niet neer te doen.
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Of eerst daarover diverse :rrensen te raadplegen a:rrlat dit toch aanmatigerrl
door de leden is gevorrlen en dat in onze partij toch eigenlijk de partij
voor vrijheid en derroeratle niet te pas kant. Ik hoop dat u daar goerle nota
van wilt naren.
Ja wij zullen nota nem:m van uw o:prerkingen naar ik verzeker u dat de brief
bij de accept girokaart en de accept girokaart zelf en het tijdstip van
verzenden en de wijze van verzemen dat dat telkens weer ondexwerp is van
uitvoerige bespreking en een concept voor een brief is lang niet voldoerrle
an uiteirrlelijk de brief de deur uit te krijgen. En ook zo'n besluit an het
nu eens op deze wijze te doen is ook weer uitvoerig besproken. Wij hebben
ons best gerealiseerd dat er nensen. zouden zijn die toch zouden zeggen nou
is dat niet een beetje brutaal misschien is het dat ook wel. Maar aan de andere
kant rroet ik wel zeggen het heeft wel succes fluister ik een beetje de zaal in
en dat is ook belangrijk. De oFbrengst was bij vorige financiele akties telkens
ca. 26 gulden gemiddelde bijdrage en is nu na zeven dagen gemiddeld 44, 50 .
Is niet onaantrekkelijk in de uitslag en toch een spanningsveld van wat je
nou rroet. Van ja aan de ene kant heb ik er begrip voor dat :rrensen zeggen van
nou ik heb het ook wel gehoord eerlijk gezegd. Maar aan de andere kant ja we
rroeten toch net elkaar die centen boven water krijgen cm die canpagne te
kunnen voeren, an succes te hebben. Nou ik geef toe dat het een spanningsveld is.
Voor mijn gevoel kon het nog net. Mevrouw Hofland.
O:>k reageren. Binnen onze ondercentrale heeft :rren begrip voor het feit dat het
hoofdbestuur geld vraagt voor de canpagne en een blanco ingevulde kaart ok, naar
er zijn een aantal leden die een klein pensioentje hebben of alleen ADiJ, die
hebben daar rroei te mee en die zeggen, die zien die kaart van 50 gulden en
die gooien die hele handel dan in een keer weg. Ik zou toch nevrouw willen
ondersteunen hou het bij een blanco kaart die voor alle leden op te brengen is.
We zullen uw

~:reien

ter harte nem:m. Dank u wel. Iemand anders nog over het

beleid van het hoofdbestuur. Ja gaat uw gang.
Ik ben het niet net de darres eens want ik kreeg er ook thuis twee, een voor
mijn vrouw en een voor mij en ik denk nou 50 gulden en toen zag ik er twee
blanco in. Dus :rren laat je vrij. En ik kan ne ook voorstellen dat zo'n hoofdbestuur een hint geeft van jongens we hebben ongeveer zoveel geld nodig en
dan ben ik persoonlijk mms genoeg cm te zeggen nou ik kan die 50 gulden
missen of ik geef neer of minder.
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En ik vind het een beetje gezocht om nou te zeggen we voelen ons nou

bezwaard cmla.t die 50 gulden erin zat. Dat was alleen geweest als dat ding
alleen was, maar hij is er ook nog bij net een blanoo. Dus ik vind het een
volkaren oorrecte handeling en ik hoop dat we veel o,[i1alen.
Dank u wel. Het applaus voor de beide standpunten onderstreept ongeveer wat mijn

. gevoelen was over . Niemand verder, dan hebben we daanree het agendapunt 8+1
gehad. En zijn we bij 8.2 ra:r;portage over de uitvoering van de sarrenwerkingsovereenkanst tussen de WO en de JOVD. Het WX>rd voor een toelichting is aan
de heer Ginjaars.
Dank u wel voorzitter. Ik zou de vergadering in de eerste plaats willen

verwijzen naar punt 25 van het jaarverslag van het hoofdbestuur. Maar zoals
zo vaak net nieuwe aktivi tei ten de start is langzaam en op een gegeven
ogenblik gaat het echt wat sneller lopen. Ook dat is hierbij het geval.
Vandaar dat ik toch nog een enkele oprerking wil maken. Ik wil ronstateren
dat het inmiddels de cx::mnissie Jacobsen gelukt is an een jaarplan op te
stellen dat is het begin van het jaar gebeurd. Het plan is aanvaard door
hoofdbesturen van wo en JOVD. En de lan:lelijke jongerencx::mnissie orrler leiding
van nevrouw van Raalte is bijeen gekaren. En ik heb er behoefte aan voorzitter
an daar toch nog een enkel WX>rd aan toe te voegen. Anderhalf jaar geleden
hebben wij de sarrenwerkingsovereenkarnst goedgekeurd net het oog:rrerk an de
rroeilijkheden die er waren tussen de JOVD en de WO net betrekking
tot wat genoenrl werd het jongerenbeleid op te lossen. Bij sarmige bestonden
daar wat bedenkingen tegen. Bij andere daarentegen was er grote bereidheid
an daarnee in zee te gaan. En als ik nu zie wat er de afgelopen tijd is
gebeurd dan kan ik zeggen dat wij niet ontevreden rrogen zijn. Nogrnaals ik
refereerde daar reeds aan in het begin gaat zoiets langzaam. En wellicht is
het naar velen nog te langzaam. Ook op dit nom:mt. Maar als je aan de an:lere
kant kijkt wat er bereikt is. Natuurlijk zijn er regio's in het lam waar
het nog niet zo goed gaat naar er zijn anderzijds regio's u hebt dat ook
kunnen lezen in vrijheid en derocratle waar het wel goed gaat. En dat is de
. grote neerderheid. En ik denk voorzitter dat wij door die sarrenwerkingsovereen kanst net de JOVD door in die sarrenwerkingsovereenkomst erg veel verantWX>rdelijkheid ook neer te leggen op plaatselijk en kanercentraleniveau
erin geslaacji zijn een situatie te creëren van waaruit wij de toekomst net
toch wel tevredenheid en ook wel net vertrouwen tegerroet kunnen zien. Het is
mijn inschatting dat het de ccmnissie Jaoobsen irrlerdaad zal lukken an in
het jaar 1987 net hele concrete voorstellen te karen over de toekomstige

Band

J

Blad

53

sarrenwerking en dat zullen dan geen voorstellen zijn voorzitter die gemaakt
zijn achter zo'n rureau, naar die zullen dan gebaseerd zijn op al datgene
wat inmiddels in dat larrl bereikt werd. Daar zou ik het nu bij willen laten.
Dank u wel. Wie van u wil het "WOOrd voeren over dit orrle:rwerp.

Mijnheer Gems.
Mijnheer de voorzitter dank u wel voor het verlenen van het woord. Ik ben
lid van de VVD en de JOVD. Ik kan u eens vertellen hoe de situatie er voorstaat
in de orrlercentrale Emren. Ik ben lid van het dagelijks bestuur van de
orrlercentrale Emren. Tevens lid geweest van de

JOVD

nog steeds lid van de

JOJO, twee jaar daarvan penningrreester geweest. De contacten verlopen bij ons
op een uitstekende wijze. Er worden gezarrenlijke aktiviteiten in Emren-odoorn
. georganiseerd door VVD en JOVD. En ik denk dat de heer Ginjaars daar zeer
tevreden over zal zijn vanuit zijn visie en ik wil dat punt hier graag genot uleerd wordt zodat ook arrlere regio's daar een voorbeeld aan kunnen geven.
Dank u wel.

Dank u wel. Mijnheer Jaan.

Jaan van de kamercentrale den Haag. Ik ben blij dat de uitvoering van de
sarrenwerkingsovereenkcrrst dat dat nu langzaam op gang begint te korren. Ik
wil er toch nog een aanvullende vraag stellen aan de heer Ginjaars over de
sarrenwerking in de verschillende regio's. U vertelde van in de ene regio gaat
het heel goed de sarrenwerking, in de andere regio wat rroeizarrer. Kunt u daar
wat uitgebreider op ant'WOOrden. Dank u wel.
Wat wilt u weten.
Wat de m:ming is van het hoofdbestuur hoe die sarrenwerking daar precies gaat
en waaran het daar in die regio's zo rroeizaam gaat.
Mijnheer Ginjaars.
Dank u wel voorzitter. Het was niet mijn bedoeling voorzitter an in deze

vergadering met rap:r;ortcijfers te werken. Ik heb gezegd natuurlijk zo'n eerste
tijd kant het langzaam op gang. Op een gegeven ogenblik gaat het veel sneller
en in sarnnige regio's gaat het misschien dan nog niet zo snel, in andere
gaat dat erg snel en van dat laatste gaf ik het voorbeeld. Narrelijk het
voorbeeld wat in vrijheid en denocratle stond.
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En zojuist hebt u kulmen horen en ik ben daar erg blij rree rret die Jrededeling

dat het ook in andere regio's ook echt heel goed gaat. Maar voorzitter de
vragensteller kant uit de regio den Haag begrijp ik. En ik kan daar dan
in feite alleen maar dit over zeggen dat voorzover het op mij afkant in een
mij zeer welgevallige provincie het misschien niet zo erg snel gaat.
En dat vervult mij inderdaad rret zorg zodat inderdaad thans ave:rwogen -wordt

in hoeverre toch het niet tot de

veran~rdelijkheid

van het DB zou kunnen

-worden gerekend an daar eens een gesprekje over te beleggen. Maar dat is een
vraag voorzitter die ik op dit rrctrent alleen maar rrezelf stel.
In aansluiting da.ai:Op mijnheer de voorzitter ben ik inmiddels bijzonder

nieuwsgierig op welke wijze de heer Ginjaars thans infornatie binnenkrijgt.
Zelf kan ik uit de kalrercentrale Leiden sarrenwerkend rret de karrercentrale
den Haag. In die zelfbekende provincie waar de heer Ginjaars ook op doelde.
Mijn infornatie en ik werk er dagelijks rree is totaal anders dan de
infornatie die de heer Ginjaars nu op dit norcent hier poneert. En ik denk
dat het op dit :m::m:mt ook een bijzomer scheef beeld geeft aan de totale
vergadering hier aanwezig.
U bedoelt dat het wel goed gaat in de karrercentralarevrouw. Even voor de
duidelijkheid. Hoe vimt u dan dat het gaat.
In onze karrercentrale gaat het bijzonder goed en ik denk dat een heleboel

regio's een heleboel kalrercentrales een voorbeeld zouden kulmen naren aan
onze. vier kam:rcentrales in Zuid Holland. Maar los daarvan ik ben op dit
norcent bijzomer nieuwsgierig naar de infornatie op grond waarvan de heer
Ginjaars op dit m:::rrent kan en druft te zeggen dat het in Zuid Holland minder
. goed zou gaan. Dat is voor mij op dit norcent een wezenlijke vraag.
Goed ik ga even verder in eerste instantie.

Mijnheer de voorzitter Vredenbrecht kanercentrale Rotterdam. Ik sluit rre
helemaal aan bij rrevrouw van Wijk uit de karrercentrale Leiden. Cbk bij ons
gaat het prima wat betreft rret de sanenwerking tussen JOVD en dejongeren en
ik vraag mij dus ook af waar de infornatie waar de heer Ginjaars die er rree

naar voren kant waar of die kant. Ik heb gehoord dat die binnen de partij een
eigen leven begint te leiden. En ik zou graag willen dat daar een eirrle aan
kant.

I
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0 ik ben er zo blij nee. Nog i emand zo'n posilieve rrededeling.
Mijnheer Meijeraan.
Voorzitter voor de pos i lieve rrededelingen over het jongerenbeleid ben ik iets
te oud dacht ik. Ik kan op de leeftijd. Ik had

g~n

een paar vragen naar

aanleiding van de stukken. Een vraag is de ccmnissie jeugdbeleid. Is dat
nu een partijccmnissie krachtens artikel 60.1 wat we net hebben aangenemen
in een lijn rret de buitenlandse en de binnelandse zaken en aanve:rwante
artikelen. Of is het een toch wat bijzondere. 'IWeede vraag is dat er in het
jaarverslag stond dat rren in 85 niet klaar was gekom:m rret het plan dat er
noest woroen ganaakt, het jaarplan, maar dat het ooncept in decerrber 85 ter
hand was genCll'El en ik had dus de gedachte dat -we nu iets zouden horen bij
dit punt over hoe ver het iruniddels rret dat ooncept was gegaan wat er voor
schoon plan klaar lag. En mijn denle vraag is in de sarrenwerkingsovereenkanst
staat dat er kan ienand in het hoofdbestuur woroen benoem:l een WDlid jonger
dan 30 jaar. Ik had ve:rwacht dat er ook een wijziging van het HR van ons aan
de ome zou zijn geweest an die rcogelijkheid ook aan de andere kant in het
regletrent vast te leggen, maar dat daargelaten. Iemand jonger dan 30 jaar.
En nu wordt er iemand gekarrlideenl van 29~ die dan denk ik drie jaar nee

zou gaan no:rnaal gesproken, maar is dat in Overeenstenming rret de strekking
van de overeenkanst. Of rroet ze straks nadat ze bij enkele kandidaatstelling
is benoem:l straks na een half jaar aftreden arrlat ze boven de leeftijd is.
Ik vind 30 nog redelijk jong maar er staat beneden 30 en ik vind het niet

erg geslaaÇP. dat je ienand dan op

29~

voor drie jaar zou gaan benoerren.

Dank u wel. Wie verder van u nog.

Voorzitter ik heb op mijn vraag van de heer Ginjaars nog geen

an~nl

gekregen.

Kant allemaal. Nie.rnan:l rreer, dan is nu het 'VOJrd aan de heer Ginjaars.
Ik was voorzitter nog helemaal niet door u in staat gesteld an op die vraag
an~rd

te geven. Maar als u mij toestaat wou ik eerst even op de vragen

van de heer Meijeraan ingaan. Daarna op de situatie van al die geruchten,
Conmissie jeugdbeleid is een adviesccmnissie ex artikel 60 van het huishoudelijk
reglarent. Concept jaar plan ik maakte daar in mijn korte inleiding maar dan
waarschijnlijk niet duidelijk genoeg al rrededeling van dat dat jaarplan
iruniddels is opgesteld en dat dat in -werking is. En in de denle plaats u
hebt op zichzelf volstrekt gelijk.
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Maar wij vorrlen het uitermate belangrijk om in de beginfase van deze sa.rrenwerkingsovereenkarst ierrarrl in daarvoor aan te trekken waarvan rren kan zeggen
dat die een zeer wezenlijke bijdrage juist in dat speciale eerste beginfase
tot die sarrenwerking zou kunnen leveren. Nu de vragen voorzitter over hoe kan
ik aan mijn infonnatie. Ik noet u eerlijk zeggen dat ik heb helanaal in

eerste termijn de kalrercentrales niet genoerrd en slechts in tweede termijn heb
ik daar wat bescheiden een indicatie van gegeven en ik krijg omniddellijk

protest. En ik noet u zeggen en u zult dat net mij eens zijn dat ik daar
bijzonder blij nee ben. Want weet u darres en heren die .infonnatie die waar
ik op doelde die hebben we gekregen op 28 januari 1986 uit de vergadering van

de larrlelijke jongerencarmissie ingesteld net het oog op die sarrenwerkingsovereenkarst waarin iedereen, iedere vertegenwcx:n:uiger van de kanercentrale een
overzicht gaf van de feitelijke situatie. Welnu ik denk voorzitter dat we dan
dus kunnen constateren dat in de laatste maanden ook in die provincie Zuid
Holland ook in die kalrercentrales van Zuid Holland, leiden, Ibrdrecht,
Rotterdam, den Haag een heel duidelijke keer ten <pede is gekaren en ik
zou zeggen laten we dat nu gelijk anarrren en laten we dat aan ons hart
koesteren en daar verder op die basis verder werken. Dank u zeer.
~vrouw

nou kant u toch niet zeggen dat het nou zo rrooi ook weer niet is.

Ja dat kwam ik wel zeggen mijnheer de voorzitter en dat spijt ne op zich.
AThoewel en dat noet ik inderdaad ook van het hart, ik ben het net de heer
Ginjaars eens als hij als laatste woorden en laten we blij zijn dat het zo
leuk gaat enz. Ik ben zelf ook blij als het inderdaad een beetje beter gaat.
'lbch denk ik dat het mijn plicht is om op dit IIDIIent om daar een enkele

oprerking nog over te maken. De infonnatie kant van de vergadering op 28
januari de eerste bijeenkorrst, let wel de eerste bijeenkorrst na het afsluiten
van de SWO van de cammissie jongerenbeleid. In deze vergadering bleek het
niet nogelijk om organisatorische redenen om de vier zuid hollandse kalrercentrales bij deze vergadering te betrekken ondanks diverse tx)gingen van die
4 kalrercentrales. In deze kaltErcentrale is er een persoon die straks inderdaad
op een zeer wezenlijke bijdrage in de beginfase gaat leveren infonnatie
verstrekken over deze zuid hollandse kanercentrale en dat vind ik heel jarrrrer.
Ik denk ook dat het niet een neest gunstige start is die een adviseur van het HB
kunt rreegeven. Desalniettemin ik heb dit nu gezegd ik blijf inderdaad bij

datgene wat ook de heer Ginjaars zei. Ik hoop dat het in de toekcmst beter
gaat, naar ik denk vanuit de zuid hollarrlse karrercentrale zullen wij net bijzonder
veel allertheid deze hele situatie en de hele evaluatie van het jongerenbeleid
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gadeslaan en volgen. Dank u wel.
Prima ierrarxl anders nog. U tenslotte.
CX>sterbaan ka.Irercentrale Dordrecht. Belast net jongerenbeleid.
Ik zou mijnheer de voorzitter graag willen attenderen op het feit dat de
notulen van de vergadering door de heer Ginjaars genoenrl nog niet zijn goed
gekeurd. En dat was voor mij ook de reden om te zwijgen. Want ik wil daar
op · terug karen op de volgende vergadering en ik neen 3 juni.
Prima dat doen we zeker. Dank u wel.

Meijeraan.
Ik heb begrip op het anUvoürd van mijnheer Ginjaars op nevrouw den Ottenlander
naar het zou toch niet ondienstig zijn als de zaak nu op de rails is dat
ze misschien na een jaar tussentijds aftreden an plaats te maken voor een echte
jongere.
Wie weet.
Ma.g ik een afsluitende vraag stellen. Bij het aannerren van de sanenwerkingsovereenkarst in 1985 is toegezegd dat in 1987 in het voorjaar een evaluerende
rapportage aan de algerrene vergadering zal plaats vinden. Ik neem aan dat die
g~n

door zal gaan.

Hebt u enige aanleiding an te denken dat het niet het geval is.
'Nou dit was niet de bedoeling dat het in deze vergadering aan de orde kcmt zodat
ik bang ben dat dit een vervanging is voor over een jaar.

Welnee we houden u graag op de hoogte als algenene vergadering over wat er
gebeurt. ZO'n belangrijk orrle:rwerp.
Dank u wel voorzitter.
Goed dan kunnen we het daarnee afsluiten. Dank u wel. Dan zijn we bij het

agendapunt 9 dat is de rondvraag. Wie van u wil daarvan gebruik maken.
Mijnheer de voorzitter mijn naam is ..... van de afdeling Binnennaas.
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Wij zijn het laatste halfjaar twee rraal verblijd geweest net de kanst van
belangrijke kabinetsleden an ons toe te spreken. Maar daar hadden we het fout
in want een of twee dagen voor de komst van deze lieden werden de bezoeken
afgezegd. Dat was natuurlijk een erg grote teleurstelling. Desondanks heeft
deWD in de gerreente Binnermaas toch nog 0,1% gewonnen. En is de PvdA 0,2%
achteruit gegaan. Maar u noet dus weten als dienensen nou wel gekaren waren
dan hadden we misschien nog wel een zetel gewonnen. En dat zat er helaas niet
in. We hebben dan nu an::lat wij erg veel water hebben in de streek nevrouw
Terpstra uitgencxiigi en wij hopen dat die dan binnenkort wel kant. Maar even
deze scherts opzij gezet dat is natuurlijk toch een vervelende zaak dat nen
een of twee dagen voordat nen zich verheugt op een dergelijke komst noet
horen dat het doorgaat an wat duistere redenen. En ik denk dat het wel neer
voorkomt. Wij zullen niet de enige zijn.
Ik denk dat u nog aardig hebt gescoord net 1-2 dagen. Er zijn ook wel afdelingen
die 1-2 uur vantevoren w:>rden opgezadeld net een Irededeling van sorry het
gaat niet door.
Ik ben voorzitter van de on:lercentrale waar de heer Vetteren vandaan kamt.
Een brief is onder:weg waar u heel nadrukkelijk de feiten onder ogen kunt zien.

Ik betreur het dat u neent te vergoeilijken door te gaan zeggen dat er nog
ergere gevallen zijn. Ik denk dat we hier een ersnstig probleem nu aan de orde
w:>rdt gesteld. Er kamt een brief net daden en bijlagen en ik denk dat dan in
i eder geval een brief terugkeert die er een die zal ik denk begin volgende week
arrdat die verantwoordelijk is voor de cx:mrunicatie een brief hierover ontvangen.
Ik hoop dat u deze zaak serieus wilt bekijken zoncxlig in de volgende ledenvergadering daarop antwoord wilt geven.
Ik denk dat het probleem alleen opgelost kan w:>rden wanneer bij een volgende
algenene vergadering in de volgerrle periode geen bewindslieden hebben. Het
probleem is

n~lijk

dat die bewindslieden te maken hebben net een agenda

en net ja zegt u het maar niet, neem ne niet kwalijk, maar ze w:>rden in de
tweede :kamer 'WOrden te pas en te onpas opgetrcmreld om allerlei andere redenen.
Ik heb nog zelden neegemaakt of eigenlijk nog nooit dat een bewindspersoon
an een flauwekulreden op het laatste ogenblik een spreekbeurt ging afzeggen.
Want de bewindslieden zijn dat verzeker ik u zich net zo bewust van hun verantw:>Ordelijkheid als alle

k~rleden

en alle andere die weleens spreken. .Maar het

is nu een keer zo dat en kanerleden en bewindslieden dat die ja een andere zaak
te behartigen, te behandelen krijgen zodat ze niet naar zo'n spreekbeurt kunnen.
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Het wordt iedere keer weer uitgezocht, iedere keer gaan -we er weer over praten
en er is een minister die in een afdeling tot groot ongeluk van en de minister
en de afdeling drie keer achter elkaar heeft rroeten afzeggen binnen een dag voor
de vergadering. 'Iben was rren daar echt gedenotiveerd daar heb ik begrip voor.
Maar aan de andere kant was het o:rmogelijk voor de minister cm daarnaar toe

te gaan. Er zitten twee kanten aan de nedaille. We hebben ongelooflijk
veel begrip voor de problerren in de afdelingen en karrercentrales als er zo'n toezegging is gedaan en alles is georganiseerd, alles is klaar en dan kant rren
niet. Maar aan de andere kant is het eerlijk cm ook aan u begrip te vragen dat
er anstandigheden kunnen zijn dat rren niet kan karen.

Voorzitter dat begrip rna.g u van mij verwachten. Alleen in algereen zin het antwoorà
denk ik dat u althans voorzover ons de feiten bekend zijn deze algerrene feiten
niet van toepassing waren op de specifieke problenen. Ik denk dat het verstandig
is cm deze zaak die overigens aan enkele hoofdbestuursleden al uit andere hoofde

bekend is eens rustig op een rijtje te zetten oorlat in algerrene zin dergelijke

problerren beantwoorden voorbij gaat aan de feitelijkheden. Ik , wij kunnen begrip
opbrengen wanneer een minister of een karrerlid vanwege politieke -werkzaamheden
verhinderd is zo'n vergadering bij te wonen. Dan verwacht ik in algenene zin
dat er oruniddellijk rna.atregelen worden geneman voor vervanging. Ik denk dat
dat een probleem is wat opgelost dient te worden. En zodat in ieder geval
de problenen niet op de regio kant te liggen, want daar kunnen niet neer oplossingen kc:man. Ik zou u overigens willen voorstellen cm over dit specifieke
probleem in een later tijdstip terug te korren anders wordt het in algenene zin
beantwoorden en dat is niet deugen.
Nee rna.ar we zijn hier op een algenene vergadering en ik kan niet incidentele

voorvallen behandelen. In het algeneen heb ik geantwoord zoals het is en ik
beloof u dat we uw probleem als dat anders zou zijn in elk geval dat we dat
tot op de bodem zullen uitzoeken. Prima. verder nog iemand voor de rondvraag.
Niet dank u wel. Dan schors ik de vergadering tot 8 uur.
Darres en heren rret het overlijden van Koos Rietkerk heeft onze partij een
zwaar verlies geleden. Mag ik u vragen te gaan staan en enige tijd aan hem te
denken.
Dank u wel.
In 1967 kwam Koos Rietkerk in de tweede karrer en -werd later in het kabinet

Biesheuvel staatssecretaris van sociale zaken. Een rroeilijke portefeuille
rna.ar een taak, een verantwoordelijkheid die Koos heel goed aankon.
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Koos was sterk sociaal bewogen, betrokken bij het liberale beginsel sociale
rechtvaardigheid. Het was dus niet

v~nderlijk

dat hij respect afdwong en

door vele van links en rechts werd gewaardeerd. Koos Rietkerk werd een van de
neest invloedrijke fraktieleden in de oppositieperiode 1973-1977. Hij was een
van de kurken waarop een fraktie dreef. Dat bleek ook toen wij in 1977 toch
in het kabinet kwarren. En Koos misschien wel de rroeilijkste taak van allen
kreeg, fraktievoorzitter. Dat werd knokken en dat heeft Koos gedaan.
Taai en overzettelijk streed hij voor de invloed van zijn fraktie. Tegen Aantjes
en Lubbers van de CDAfraktie. Sans zelfs tegen eigen bewindslieden. En ook
lastig misschien was hij. Eerlijk en oprecht. In het hoofdbestuur was hij
eigenlijk altijd aanwezig. Daar stond hij ook vaak voor een rroeilijke opgave,
atrlat ook toen niet altijd gebeurde wat de partij graag wilde, Het ministerschap van Koos Rietkerk was zoals hij zelf was gedegen, deskundig. En Koos
was aanlig, gewoon heel aanlig. Dat vonden zelfs zijn grootste opponenten
na zijn overlijden. Ze zeiden wel daaiVOOr boos op Koos, maar echt boos kon
je niet op hem "WOrden. O::>k al niet atrlat iedereen wist dat hij stond voor
de zaak waanree hij bezig was. Een enkele keer hebben we als partij uiting
kunnen geven aan onze gevoelens van waardering. Ik herinner mij de algenene
vergadering in Alknaar waar heel spontaan een daverende ovatie voor hem los
barste. Nu kunnen we dat sraks nog postuum doen. Bijna 20 jaar is Koos Rietkerk
een van de belangrijkste WDers geweest. Veel dank zijn wij aan hem verschuldigd. In aanwezigheid van zijn vrouw en zijn zoon willen wij dat nog eens
zeggen, nog eens tot uitdrukking brengen. Dat kan het beste door u te vragen
in te stercm:m net het voorstel Koos Rietkerk postuum te benoerren tot erelid
van de volkspartij voor vrijheid en derrocratie.
Liesbeth mag ik jou bloenen geven, bloenen die een gebaar zijn ook aan jou.
Koos was veel weg, heeft veel opgeofferd voor zijn idealen. Het is zo verdrietig
dat toen hij neer tijd voor een ander leven wilde inrui.rren het leven tot een
eirrle kwam. Met de bloenen wil ik ook jou bedanken voor de wannte die je al
die jaren sarren net Koos hebt uitgestraald.
Darres en heren bij het schrijven van het verkiezingsprogranna 1981 was Koos
Rietkerk bezield van de liberale ideeën om het werk wat tijdens het kabinet
van Agt-wiegel was begonnen voort te zetten. De tijd was rijp voor het verder
ontwikkelen van wat Koos in 1978 een liberale tijdgeest had genoemL We rroesten
even een jaartje wachten atrlat er eerst nog een kabinet van Agt2 en zelfs nog
3 kwam. Jamrer van het tijdverlies, maar misschien ook goed atrlat die periode
voor de nederlandse sarrenleving geldt als een schrikbeeld hoe kort het eigenlijk
ook maar was. Het beeld van nonbeleid, van chaos, van ruzie, van weglopen voor
veran~rdelijkheid.

De ornnacht aan de macht. Darces en heren wij zullen ervoor

zorgen dat de kiezer zich dat in de korrende weken en vooral op 21 nei zal
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herinneren. Ma.ar ook hoe CDA en VVD op de puinhoop noesten opbouwen. Natuurlijk
zou het land eerst nog een dieptepunt bereiken. Voor het nieuwe regeerakkoord
voor het nieuwe elan zijn vruchten zou afwerpen. In ons verkiezingsprogramna
1982 is de basis gelegd voor het beleid van econanisch herstel in de afgelopen
jaren. Wij als VVD zijn duidelijk geweest en eerlijk dat een stap terug gedaan
noest 'WOrden an een betere toekanst te krijgen. Gelukkig en we zijn daar dankbaar
voor stenrle het Q)A in rret een econanisch beleid dat was gebaseerd op funà.anentele liberale beginselen. Het werd een driesporenbeleid. Minder overheid rreer
bedrijfsleven en minder werkloosheid. Hoe is het gegaan, hoe kunnen we er op
terugkijken darres en heren wij zijn rret het CDA in een coalitiekabinet gegaan.
En als je dan doet dat weet je zeker als kleine partij dat je carprcmissen

moet sluiten. We hebben het vantevoren gezegd en het is ook gebleken dat
we lang niet altijd onze zin hebben gehad. Ma.ar we hebben gestreden voor onze
idealen. Hard gestreden, sans te hard misschien. Ma.ar eerlijk en met respect
voor de mening van andere. Ook die van onze coalitiepartner. Daires en heren we
hebben het sans noeilijk gehad. Er zijn fouten gemaakt, er zijn vervelende
d ingen gebeurd waaraan we ons met elkaar geergerd hebben, maar als wij kijken
naar wat we met onze liberale idealen hebben opgebracht voor de sarcenleving
als we zien hoe het land er nu voor staat in vergelijking met vier jaar geleden
dan sta ik hier niet rret een stampvoet van ergernis, maar vol strijdlust

an de kiezer tegenoet te treden.
Dames

--

en heren wij gaan in de karerrle jaren voort op de weg waar het bedrijfsleven

dus het initiatief van de mensen zelf de rrotor is van de vooruitgang. Hoe vaak
hebben we niet gezegd tijdens spreekbeurten hoe vaak is het niet gezegd en nu
is het bewezen. Als dat bedrijfsleven maar rreer winst zou maken. Dan zou rren
daar geld overhou::ien. En als je geld overhoudt dan kun je nieuwe dingen doen
dan kun je investeren en als je investeert dan groei je en als je groeit dan
heb je meer mensen nodig. En als je meer mensen meer winst dat is de parallel
die wij voor ogen hebben gehad, dat is de parallel die wij aan de mensen hebben
laten zien 1982. Wij hebben het larrl weer in een spiraal naar boven gebracht.
Dames

en heren de internationale opleving en het op de juiste wijze daarop

aanslui terrle nationale beleid maakt dat we na de belofte van 1982 de kiezers
recht in de ogen kunnen kijken. En daaran is het zo dcxxlzonde dat wij de
laatste jaren aanhang verloren hebben door rreestal niet terzake doende incidenten, maar darres en heren de inhoud van onze liberale bocdschap staat recht
overeirrl meer dan ooit tevoren. Dit is de tijd voor liberale politiek. Qrdat de
mensen doodziek zijn van overheidsbenoeiing, van de bureaucratie, Zeker ook
jonge mensen voelen dat wij in onze sarrenleving alleen verder kunnen karen als
wij de mensen zelf kansen geven.
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natuurlijk hier heeft de overheid een vom:waa.rde schepperrle taak. Ons onderwijs
zal jonge mansen noeten voorbereiden op de na.atschappij. Zal hen noeten leren
augaan net de eisen die aan hen gesteld zullen gaan worden. Goed gedegen onderwijs waar kennis en kunde weer tot doel woroen gesteld. Geef jonge mansen de
kans zelf toch hun leven inh.oud te geven en niet afhankelijk te worden van
beslissingen van arrl.ere. Darres en heren daaran ook zal hoe dan ook de rol
van de overlleid verder noeten woroen teruggedrongen. Daa.ran noet er veroer
woroen bezuinigd op de overheidsuitgaven. Maar niet alleen ardat
teveel geld uitgeven, niet alleen c.m:lat

'We

'We

nog steeds

nog steeds leven op kosten van

onze kirrleren, maar in de eerste plaats ardat wij ten principale de burgers
de ruimte willen geven. De ruimte van de overheid van de bureaucratische
rcropslcrrp willen inperken. Daaran staan liberalen voor een kleiner maar goed
betaald overlleidsappa.raat.
Darres en heren als wij de mansen vrijheid geven en verantwoordelijkheid kortau
als wij de mansen ruimte geven zich te ontoplooien dan geven wij onze sarrenleving als geheel de beste stimulans. Daarnee zijn ook de mansen die het het noeilijkst hebben het rreest geholpen. Dat liberale beleid is een sociaal beleid en
dat zeg ik rret nadruk vanavond. Ons progranma voor de karende jaren is gebaseeni
op dat liberale ideaal. Op

'Weg

naar een sarrenleving van vrije burgers die ver-

trouwen hebben in de toekanst. Weg van doarrlenken dat wooro zijn we gelukkig
~eten.

Burgers die hun nek willen uitsteken. Die vooruit willen en tegelijk

zich realiseren dat sociale rechtvaardigheid en verdraagzaani1eid de wortels
zijn van onze samenleving. Natuurlijk liggen daar ook taken voor de overheid.
M3ar dat betekent niet dat dat vertaald noet worden als een soort alibi voor

het scheppen van een alles beheersende overheerserrle rol van de overheid.
Ten diepste denk ik gaat daarover de keuze op 21 nei. Kiezen wij voor een sarrenleving net een socialistisch stelsel waarin rren nu zover lijkt te willen gaan
waarin nen het collectivistisch denken zo tot cultuur verheven heeft dat
scmnige zelfs denken dat de overheid een betere opvoeder is dan dat de otrlers
dat zijn.
Darres en heren wij strijden in de kc.m:mde weken niet alleen voor een goede
verkiezingsuitslag, wij strijden voor de richting waarin onze sarrenleving gaat.
Holrit de liberale koers de overhand of gaan socialisten in de karende jaren
terug naar de overheid, terug naar de lastenverzwaring voor bedrijven en
burgers. Terug naar het kranpachtig vasthotrlen van venvorvenheden die aan de
nieuwe tijd nodig noeten woroen aangepast. Daarcm gaan wij net elkaar de straat
op. St.enm:m op 21 nei is kiezen voor een coalitie. Hoe zou de regeringscoalitie
er straks uitzien. Hoe liggen de verhotrlingen. Het is venrakelijk an de speculaties daarover te volgen. Ik heb nog een ve:rnakelijke nieuwe.
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De partij van de arbeid maakt de rreeste kans in de regering te karen als het

CDA de grootste partij wordt. Want dan kan illbbers i.rmers prenier blijven.
Dus de partij van de arbeidkiezers die als hoogste ideaal hebben dat de partij

van de arbeid in de regering kant die rcoeten dus eigenlijk op het CDA st:enm:m.
Q)k al zou het voor de eerste keer in hun leven zijn. Darres en heren voor CDA
kiezers die de garantie willen hebben dat het CDA niet hoeft te gaan regeren net
de partij van de arbeid daarvoor is het van heel groot belang dat de WD goed
uit de st.ereDus kant. Dat het CDA de tweede partij blijft zodat ze niet, dat
Lubbers niet net de partij van de arbeid premier kan worden maar wel net de WD.
CDAers kunnen er dus het beste aan doen op 21 nei WD te stamen want dat geeft
de kans dat illbbers premier b:ij ft.
DanEs en heren alleen voor ons i s h$t gemakkelijk. WDers st:enm:m

~nop

de WD. Wij hoeven ons niet te veranderen, want WDers kunnen toch

~n

zichzelf blijven.
Darles en heren het zijn rrooie bespiegelingen maar ik waarschuw u, ik waarschuw u.
De partij van de arbeid zal er alles aan doen an in de regering te .karen.
De partij van de arbeid zal trachten het CDA te dwingen om sarren te gaan regeren.
En als de WD niet groot genoeg is dan rcoet het mA wel net die partij van de

arbeid in een kabinet. laten wij dat vooral de kiezers ook voorhouden. En er is
nog een risioo danes en heren. Wij als liberalen hebben het in een ooalitie
net het CDA rcoeilijk an voldoende van onze noem het maar i.nln:l.teriele liberale
uitgangspunten te realiseren. Het CDA denkt op die punten heel arrlers. En het
CDA is groter. U hebt de laatste jaren onze bewindslieden en onze kamerleden
w=l zien worstelen. Kortan een kleinere WD in een neerderheidscoali tie net
het mA realiseert min:ier. Maar een kleineren WD in een minderheidscoalitie net
steun van de kleine christelijke partijen daar rroet je dan niet aan denken.
Je mag nooit nooit zeggen in de politiek. Maar zo'n kabinet is erg onaantrekkelijk
Sarrenvattend danes en heren onze optracht is even eenvoudig als duidelijk.
Willen wij, willen wij _in het kabinet dan zullen

w~j

een goede uitslag rroeten

maken. Mat rroeite en pijn veibijten wij de teleurstelling dat we bij de geneenteaads:werkiezingen van de in 1982

~nnen

raadszetels weer rroesten inleveren.

Maar wij zullen in de karende weken bewijzen hoe groot de veerkracht van de WD
wel is. Wij gaan in de carrpagne uit van onze eigen kracht, de kracht van het
progra:rma, de kracht van onze nensen, de kracht van de bc:x:x:l.schap die wij net
elkaar uitdragen. U en u en u en ik wij hebben werkelijk nog alle kansen.
Ik verheug net op de canpagne. Ver:heug ne an zoveel nensen te ont:rroeten die
misschien nu nog twijfelen. Vier jaar geleden noesten de nensen die drempel
over an voor het eerst in hun leven WD te stemren. Nu hoeven we ze alleen maar
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te vragen dat nog eens te doen. Als wij er net elkaar tegenaan gaan als wij die
uitdaging oppakken dan zullen wij erin slagen na 21 rrei verder te bouwen aan
onze liberale samenleving.
Daires en heren er zijn veel gasten vanavond die ik bijzonder wil welkan heten.
De ereleden van der Pols, Toxo.J?eus, Geertsema en Wiegel. Dat is een geweldig

gezelschap. Fijn dat u er allenaal bent. En hoe konden we het zo bedenken
in Gelderland, in Arnhem onze cx:mnissaris van de Koningin en onze burgerreester.
Wij zijn erg verheugd dat narrens D66 aanwezig zijn rrevrouw en mijnheer Schelterna.
Fijn dat u er bent. Er zijn erg veel bewindslieden en die wil ik zeker deze
algenene vergadering allenaal welkan heten. Korthals-Altes, de Korte, rrevrouw
Smit-Kroes, rrevrouw Schoo, mijnheer Winsemi.us. De heer van Ardenne kant uit
het buitenlarrl en die zal wat later arriveren. De heer Bolkestein, mijnheer van
Eekelen, rrevrotlfl cappeijne, de Koning, Hoeksema, Ploeg en ook rrevrouw Ginjaars.
Fijn dat u allemaal in ons mid:len bent. Nu \IK)rdt ik er op gewezen dat ik iemand
vergeten ben, naar dat heb ik expres gedaan, want de heer Scher}?enhuizen is
jarig vandaag. Van harte gefeliciteerd.
Nou denkt Erica dat hij gaat trakteren.Daires en heren ik stel u voor een telegram
te zerrlen aan Hare Majesteit de Koningin van de volgende inhotrl. De volkspartij
voor vrijheid en denocratle op vrijdag 18 en zaterdag 19 april 1986 te Arnhem
in jaarlijkse algenene vergadering bijeen betuigt trouw en aanhankelijkheid aan
Uwe Majesteit en haar huis.

Dank u wel. Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Nord die onze eerste man
want zo rroeten we dat .naar zeggen is in het euro.J?ese parlarent. Hans Nord.
Mijnheer de voorzitter darres en heren onze nationale verkiezingen \IK)rden
gehouden in een periode waarin de vervlechting van nationaal en europees beleid
steeds duidelijker en ook steeds inniger \IK)rdt. Nederland bekleed IrOirenteel het
voorzitterschap van de raad van ministers en heeft daardoor een bijzondere
verantwoordelijkheid naar tegelijkertijd extra kansen om op de vele beleidsterreinen waar nationale en europese politiek in elkaars verlengde liggen iets
te bereiken. Liberalisering, deregulering, beheersing van de inflatie, toenem=mde
econanische groei en daal:nEe het scheppen van

nie~

werkgelegenheid het zijn

de strijdpunten die die liberalen zowel europees als nationaal in hun vaandel
hebben geschreven. Al onze liberale bewindslieden hebben daarbi- hun rol te
S.J?elen oorlat die allenaal hun eigen raden voorzitten zoals dat in het euro.J?ese
jargon heet. Enkele daarvan wil ik hier speciaal noerren oodat ze nog zeer
recentelijk zeer nauw bij dit alles betrokken zijn geweest en die in Brussel
en in Straatsburg gelukkig niet onbetuigd hebben gelaten. zo vecht minister
Smi t hardnekkig an de sans middeleeuws aandoende vo:rrren van protectie in de
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vervoerssektor te doen verdwijnen. Minister Winsernius werkt onve.rrroeid aan de
tot standk.aning van europesemilieuregels die strikt noodzakelijk zijn en die
naar onze liberale opvatting er zo noeten en kunnen uitzien dat zij niet
onnodig een verstikkende bureaucratische rem zetten op de econcmische ontwikkeling. Staatssecretaris Ploeg die ons nog deze week het genoegen deed een
bezoek te brengen aan Straatsburg àoet zijn uiterste best cm op billijke wijze
enige orde te brengen in de z-er gec:x:.upliceerde europese visserijproblaren.
En staatssecretaris van Eekelen bij ons een frequente en graag geziene gast

midden in het europese gebeuren staat doet wat hij kan om het funktioneren van
onze geneenschap zodanig te verbeteren dat de anbitieuze beleidsdoelstelling
die onze regeringen steeds weer zeggen na te streven ook daadwerkelijk kunnen
~rden

verwezenlijkt. Wij willen

gr~g

voor dit alles onze dank aan de libe-

ala:- bewindslieden uitspreken en wij zijn tevens dankbaar dat zij bereid waren
en zijn ook met de europese parlerrentariers

z~l

op parlerrentair niveau als

initialieve te kunnen aannoedigen en bevorderen. Dit alles darres en heren speelt
zich af in een merkwaardige sfeer van tegenstrijdigheden. Noodzaak tot het voeren
van grensoverschrijdend vriendschappelijk beleid

~rdt

nu wel door vrijwel

iedereen onderschreven. M:l.ar in de praktijk gebeurt vaak precies het OirBekeerde
van wat men zegt te willen. Is dat boze opzet. Of alleen gebrek aan visie of
misschien onmacht an genaren besluiten in echt

bel~id

an te zetten. Ik geloof

dat onze vriend Martin Bangeman het ijzer op de kop sloeg toen hij onlangs
verklaarde dat onze ware vijand is de arrogantie van de macht waar onze
overgebureaucratiseerde, overbedisselende nationale taken ten onmacht ten offer
zijn gevallen. Zodoerrle dreigen wij de gevangenen te worden van een systeem

wat wij zelf hebben genaakt en waar wij nu slechts net de grootste noeite doorheen
kunnen breken. Dit te bereiken darres en heren en van de europese dimensie een
instrl.lnent te maken cm verou:lerde sans versteende structuren cm te vonren en
de vrijheden en ontplooingsrrogelijkheden van onze burgers te verru.i.Iren dit is

een typisch liberale opgave. En ook daarcm is het volstrekt nodig de liberale
krachten in al onze larrlen te rrobiliseren en hier in Nederland ervoor te
zorgen dat het huidige kabinetsbeleid na 21 mei net kracht

~rdt:xEexmjvoortgezet.

Mijnheer de voorzitter ik weet dat u zichzelf niet graag citeert. Dat siert u

II\i::lal:

u hebt vorige week op het congres van de europese liberalen een suggestie gedaan
die geciteerd dient te

~rden

en daaran doe ik het voor u. De suggestie is om

een europese toets bij onze wetgeving inte voeren naar analogie net de deregulertil

toets. Ik geloof dat dit een voortreffelijk idee is. Dat naar neer kanten positief
kan werken. Men kan daaruit intiatleven putten door het europees aanpakken van
aken die:zlat duidelijk behoeven en men kan tevens voorkorren dat wetgeving op
het vuur ~rdt gezet die later blijkt op gespannen voet te staan net de europese
verplichtingen.
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Wat nou bijvoorbeeld een goede zaak zou zijn geweest darres en heren indien bij
de voorbereiding van het ontwerp reediawet een dergelijke toets zou zijn
. gehanteerd. Mijnheer de voorzitter van het euro:pese front zijn enkele hoopvolle
ingen taJmelden. De onlangs in I..uxerrburg ondertekende akte die binnenkort ter
goedkeuring aan de staten generaal zal

~rden

aangeboden is daar een voorbeeld

van. Toegegeven het bereikte resultaat is aanzienlijk beneden dat gebleven
wat wij Liberalen hoopten en voor nodig hielden. En wij veiWachten dat in
het nederlandse parlement dat straks ook zal

~rden

gezegd. Maar als nen de

enonre weerstanden bekijkt die ovenJOnnen noesten worden dan is het niettemin
een doorbraak. En het is net narre een overwinning voor het europese parlement.
Zonder ons initiatief van 2 jaar geleden de heer van E.ekelen zal dat net mij
eens zijn was dit proces niet op gang gekc::mm, was er geen comnité geweest en
ook geen europese akte. In Denenarken is een referendum nodig geweest om de
tegenstribbelerrle sociaal dercocraten die de regering hadden belet te ondertekenen tot de orde te roepen. En dan te bedenken dat hun bezwaren net narce
gericht waren tegen de vergroting van de wetgevende bevoegdheden van het
parlerrent die in de akte besloten ligt. Gelukkig bleek het Deense volk beter
dan sarmige van zijn leiders te beseffen dat ook de deense toekanst in
Europa ligt. En dat de parlerrentaire denocratle niet alleen op deens

nationaale

niveau maar ook rechtstreeks europees rroet funktioneren. Wij zijn er trots op
darces en heren dat onze deense liberale partij in de refererrlurrcanpagne in de
voorste rijen heeft gestreden en die toch wist te behalen. ():)k in Spanje heeft
de bevolking blijk gegeven in het referendum over het NAVOlidmaatschap definitief
te willen afrekenen net verouderd nationalisne en isolationisrre. De Spanjaarden
hebben heel duidelijk bevestigd dat de tot europese en westerse familie behoren
en willen blijven behoren. In Groot Britannie het land waar het stelsel ervoor
zorgt dat een partij die 18% van de sternoon behaalt 0 zetels in het europees
parlerrent krijgt toebedeeld is een verschuiving aan de gang. De allientie
waarvan onze britse zusterpartij deel uitmaakt heeft goede kansen om bij de

volgerrle verkiezingen het politieke landschap ingrijpend te wijzigen. Nog
. gisterenavond hoorde ik eenbritseminister en dus een conservatief voor de
televisie spreken over de drie grote partijen. Darces en heren een jaar geleden

nog zou een dergelijke uitspraak volstrekt onwendbaar zijn geweest. Mijnheer
de voorzitter het gaat goed net de europese liberalen en net het europese
liberalisrre. Wij zien dat ook in onze fraktie die zeMel in anvang als in
honogeni tei t is toegenaren. Onze nieuwe portugese en spaanse leden hebben
we vol ijver aan het werk gezet. Hun bijdrage is een verfrissing en creatief.
Na hun toetreding zijn de krachtsverhoudingen in het parlerrent zodanig geworden
dat de liberalen in vele gevallen een strategische positie innerren.
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Wij proberen dat zoveel nogelijk uit te buiten. En ook onze honogeniteit is
versterkt. Wij hebben dat ook deze week ktmnen constateren dat twee belangrijke
debatten narrelijk een over de uiterst :rroeilijke besluiten die de geneenschap zal
:rroeten netren rret betrekking tot de landbouw en ten tweede over de bestrijding
van het internationale terrorisrre en de situatie die is ingetreden na de
am:rrikaanse aktie begin deze week. Onze fraktie was unaniem in haar afwijzing
van de plaag van anti anerikaanse histerie die zich ook in Straatsburg manifesteerde. Hoe genuanceerd rren ook rroge denken over de rrerilis van de am:rrikaanse
aktie. Vast staat dat het voortdurende onverrrogen van onze europese regeringen
an gezanenlijk en effectief op te treden tegen de door het regiem Khadaffi
geintigreerde en sans georganiseerde terreurdaden in Europa :rroet

~rden

door-

broken.
Liever dan de am:rrikanen te vel:Wijten dat zij hun europese bondgenoten hebben
genegeerd :rroeten wij ervoor zorgen dat wij het europees eens

~rden

over

effectieve naatregelen en vervolgens tesanen rret de verenigde staten op te
treden tegen de bedreiging van een terreur die de oorlog aan onze westerse
wereld heeft verklaard. Mijnheer de voorzitter mij rest nog de partij en de
frakties van eerste en tweede kam:rr te danken voor de wijze waarop ook in
het afgelopen jaar de nederlandse europarlerrentariers hun in ons partijgebeuren
werden geintegreerd. Gezien de aard van onze -werkzaarrheden en onze voortdurende
oillZ'.vervingen is dat niet altijd gemakkelijk, naar de oontacten rret onze partij
organen rret frakties en bewindslieden zijn voor ons onschatbaar. Want wij houden
ons allen uiteindelijk bezig rret dezelfde zaak en streven naar hetzelfde doel.
Danes en heren het europese liberalisrre is gezond en het is eendrachtig.
Even eerrlrachtig gaan wij er nu in Nederland ervoor zorgen dat de liberale

krachten en invloeden op het beleid blijven uitoefenen. Dat is een groot
nederlands belang en naar ik hoop wij hebben aangetoond ook een groot europees
belang. Dank u zeer.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Nijpels.

Mijnheer de voorzitter danes en heren 1986 is in politiek opzicht een heel
bijzonder jaar. Twee verkiezingen in zo'n korte tijd die geven aan het hele
politieke beeld een heel ander aanzien. En in feite zijn we de afgelopen
maanden bezig geweest rret een langgerekte canpagne. En daarcm zou ik deze
algerrene ledenvergadering willen gebruiken voor het opraken von een tussenbalans. Ik zou willen stil staan bij de uitslag van 19 naart. Ik geef een
beoordeling van de staat van dienst van dit kabinet en tenslotte plaats ik een
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aantal kritische kanttekeningen ,bij de stijl en bij de kwaliteit van de oppositie.
De stijl imrers die was gebaseerd op de voorspelling dat we nu in 1986 neer dan

een miljoen werkelozen zouden hebben. Een stijl ook die was gebaseerd op de
veronderstelling dat Nederland net dit kabinetsbeleid de karende jaren
een gespleten sarrenleving zou w::>rden. Daires en heren als we terugkijken naar de
uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen dan geeft dat voldoende stof tot
nadenken. Een aantal VVDers die zich de afgelopen jaren hebben ingezet in
honderden gemeenteraden keren daarin niet terug. En dat verlies w::>rdt in de
kranten en de tv uitgedrukt in percentages. Maar laten we ons goed realiseren
laten we heel goed beseffen dat als 'VOlgende week de nieuwe gerreenteraden
~rden

geinstalleerd dat achter die percentages honderden raadsleden staan,

duizenden vrijwilligers die zich de afgelopen jaren hebben uitgesloofd voor
hun VVD. En zij hadien die uitslag niet verdiend. En het verlies van goede
raadsleden doet pijn en legt de norele plicht op alle VVDers cm de karende
maanden er nog eens extra tegenaan te gaan.
De opiniepeilingen geven de regeringsc:onbinatie soms een kleine neerde:rheid sans

net iets m:i..rrler. En het zal er cm gaan spannen dat op de laatste dag, ik denk
tot op het laatste uur. En dat allemaal tegen de achtergrond van een succesvol
kabinetsbeleid dat de afgelopen rraarrlen op ons afkomt. Want er van 825duizend
werkelozen aan het begin van deze kabinetsperiode zijn we nu beland op 725
duizend. En in afgelopen rraart daalde de werkeloosheid net naar liefst 25duizend.
En als het rreezi t bereiken we nog voor de verkiezingen de rragische grens van

700duizend. Werkgelegenheid neemt toe, de koopkracht stijgt, naar op het
o:Jenblik zijn er in ons land zo'n 250duizend nensen neer aan de slag dan drie
jaar geleden. En dat is alle:raal voor een groot deel te danken aan de voortgezette herverdeling van àe arbeid en deeltijdbanen aan

vur,

En aan loonrraat-

r egelen. Maar voor dat al voor alles wat de afgelopen jaren is gebeurd is dit
kabinet ons kabinet hetcm-VVDkabinet de ruimte geschapen en dat is belangrijk.
Ma.ar wat nog veel belangrijker is dat is naast al die herverdeling van arbeid
dat juist dit kabinet de afgelopen twee jaar er ook in geslaagd is cm nieuwe
banen .te creëren. Dat we in 85 65duizend nieuwe arbeidsplaatsen in ons land
kunnen vaststellen. En dat betekent niet alleen uitbreiding van werkgelegenheid
het betekent dat de koek, de koek die in Nederland kleiner was geworden
dat die groter w::>rdt e.'l. dat er op dit rrarent in ons land niet neer praten over
de verdeling van de bestaande koek, maar dat we praten over de vergroting van
die koek en van d e - - - hoe we dat op

veran~rde

wijze kunnen net elkaar

verdelen. Mijnheer de voorzitter, danes en heren laten we ons ook heel goed
realiseren dankzij dit kabinetsbeleid dankzij dit regeerakkoord en dankzij de
invloed van de VVD staan we op dit rrarent in ons land op het punt de slag tegen
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de werkeloosheid te winnen. En dat betekent niet alleen het herstel van de
econan:i.e en dat betekent ook het herstel van gezonde sociale verhoudingen in
dit land. En als we het hebben over beloning naar inzet, als we rret elkaar
praten in ons verkiezingsprogramna over beloning naar resultaat dan zeg ik
Nederland staat er nu beter voor dan vier jaar geleden. In dit kabinet, dit
CDA-VVDkabinet verdient het dan ook anterug te kc:m:m na de verkiezingen.
En als deze corrbinatie na 21 rrei niet terugkomt "WOrdt aan het econan:i.sch en

het sociaal herstelbeleid in ons land een zware slag toegebracht. Ik ben
ervan overtuigd dat de rrensen dat zij inzien dat de reensen ook straks bij de
~g

naar de stenbus rret dit herstelbeleid geen risico's wilden nerren. Voorzitter

toen de heer den Uyl twee weken geleden het partijcongres van de pvda toesprak
toen noerrrle hij dit kabinet het kabinet van de gemiste kansen. Dit kabinet.

Ik zou aan u willen vragen betekent de daling van het financieringstekort
in deze periede betekent dat een gemiste kans. En is de daling van de lastendruk
voor de burgers en voor het bedrijfsleven ook zo'n gemiste kans. Is het herstel
van het bedrijfsleven in deze periode is dat ook een gemiste kans. En betekent
de daling van de werkeloosheid maand in rraand uit ook een gemiste kans.
U vindt natuurlijk die stem, die stemning van de lijsttrekker van de pvda
deugt niet, naar hij is zelf de eerste die dat noet begrijpen. Dit kabinet
heeft gedaan wat het beloofde. Het waargenaakt wat er in het regeerakkoord staat
en ziet daaran ook resultaat van zijn werk. En laat ik even stilstaan bij
de getalsverhoudingen. In de eerste plaats stel ik dan vast dat in tegenstelling
tot voorafgaan:le peilingen bij de gerreenteraadsverkiezingen toch een redelijk
resultaat geboekt is. En dat er voor die VVD, die VVD waar zo ontzettend veel
over "WOrdt geschreven en dat iedereen altijd beter weet hoe het rret die VVD
noet dat die VVD op dit norrent beschikt over die harde kernen van die 28
zetels. Een startpunt voor groei, een goede start 'VOOr de carrpagne over twee
weken. En dan noet ik vaststellen dat CDA en VVD nu in de rreeste peilingen
op een rreerderheid op een kleine rreerderheid zitten. En dat is op zichzelf
nooi. En dat betekent dat CDA en VVD na die verkiezingen door zouden kurmen
gaan. Een rreerderheid voor de coalitie betekent voortzetting van het beleid.
Maar

laten we wel wezen 'VOOr een krachtig beleid OOIOOàeids het beter om niet

van een paar zetels afhankelijk te zijn. Want we hoeven niet ver in het verleden
terug te gaan en vast te stellen wat voor trieste invloed een paar zetels op
het vrede en veiligheidsbeleid van het kabinet kurmen hebben. En watv-or
noeite het vervolgens weer kost om bijvoorbeeld weer terug te keren in de
schoot van het bondgenootschap. Wat het telkens weer kost om de eenheid binnen
dat bondgenootschap weer te herstellen.
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En uiteinielijk blijkt dan iedere keer weer en deze kabinetsperiode is daar een xc

vcx::>rbeeld van dat de duidelijke opvattingen van de VVD ook de andere partijen
ullen worden overgenanen. Of het nou gaat om de sociale zekerheid, an de plannen
die Koos Rietkerk in 72 in de kaner al verdedigde of het nou gaat om de nivellerii
Zaken die Hans Wiegel in zijn tijd bestreed. Of het nou gaat om de uitbreiding
anrde kernenergie. Zaken die tijdens het kabinet Hans Wiegel de nadruk kreeg.
Als het nou gaat om het sociaal economisch beleid. Het duurt wat lang maar de
i deeën van de VVD worden stuk vcx::>r stuk politieke werkelijkheid.

Voorzitter dames en heren twee weken geleden rondde het kabinet de discussie
over de begroting 1987 af. En ik rroet u zeggen dat ik eigenlijk heb genoten
van de persoonferentie die de heer den Uyl een week daarvcx::>r gaf. Ongelofelijk
maar waar. De lijsttrekker van de pvdakwam ons vertellen dat er nu maar eens
stevig bezuinigd noest worden. En dat terwijl de pvda de afgelopen vier
jaar vcx::>r oog geen cent de bezuinigingsvcx::>rstellen van dit kabinet heeft
bestreden. Of nog beter ieder vcx::>rstel, welk vcx::>rstel dan ook van dit kabinet
te vuur en te zwaard heeft bestreden en nu noest er van de pvda ineens 8 miljard
op tafel karen. Was het wonder dan toch geschied. ZOuden wij in het licht
van de verkiezingen dan toch die pvda hebben kunnen overtuigen. Darres en heren
de rauwe werkelijkheid was anders. Het kabinet kwam met een pak, een pakket
van ruim negen miljard en de ruim 8 miljard van de heer den Uyl die bestond vcx::>r
2 miljard uit echt bezuinigen op de overheidsuitgaven en vcx::>r 6 miljard uit
lastenverzwaringen. Dat wil zeggen 75% lastenverzwaringen en 25% arbuigingen.
En het zwaartepunt in het pakket van het kabinet ligt totaal anders 40%

lastenverzwaring en 60% arbuigingen. Maar ik zeg erbij die verhouding is niet
het allerbelangrijkste want een nog grote belang is het dat het kabinet precies
heeft aangegeven wanneer de bezwaren van die B'IW wordt teruggedraaid. En dat
betekent dat als de olieprijs boven een bepaald niveau stijgt het hoge en het
lage B'IWtarief zullen worden verlaagd. Een derde winstpunt is dat los van de
afspraken over de B'IW nu is vastgelegd dat als je CDA. en VVD doorgaan in een
nieuw kabinet de lastendruk zal worden gestabiliseerd en zo rrogelijk zal worden
ve:rminderd. Als ik nog daaraan toevoeg dat in de brief van het kabinet ook
afspraken vcx::>rkaren over de ma.te waarin het financieringstekort rroet dalen
in een nieuwe kabinetsperiode dan kan ik vanavond vaststellen dat dit pakket
ma.atregelen goed aansluit op het verkiezingsprograrrma van de VVD. En dan kan
ik me ook vcx::>rstellen dat de pvda als eerste COillrE11taar gaf dat de VVD in

belangrijke ma.te haar zin had gekregen. M=t dit pakket ik zeg het uitdrukkelijk
is in ieder geval een belangrijke bodem gelegd in het financieel sociaal
eoonomisch beleid van een nieuw mA-VVDkabinet. En ik wil , u zult dan aan mij
vragen was het nou eigenlijk nodig.
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Was het nou ncxlig dat juist dit kabinet vijf weken voor de verkiezingen zo'n
belangrijk besluit nam. Ik zeg daarop vol.Irondig ja. Maar een bevestigend
an~rd

zegt natuurlijk nog niets over de invulling van zo'n pakket van

maatregelen. Het is volkaren no:rmaal dat in een kabinet dan via politieke
lijnen ook de invulling van zo'n pakket wordt gediscussieerd. En terecht
hebben de VVDbewindslieden daarbij gesteld dat de nadruk noet liggen op de
orrbuigingen in plaats van de lastenverzwaring. En even terecht hebben WD
bewindslieden gesteld dat het salarisbeleid van de overheid, het salarisbeleid
van het overheidspersoneel niet op een lijn gezet kan worden net dat voor de
sociale zekerheid. De resultaten van de pakketvergelijking waaruit bleek dat
zo'n 2}'3 van de arrbtenaren net narre het middelbaar en hogere personeel een
achterstand heeft bij het bedrijfslèven soms oplopend tot 25% hebben het gelijk
van de WD nog eens onderstreept. En d-aran, daaran heb ik hoop ik vurig dat ook
het CDA een nieuwe kabinetsperiode bereid zal zijn sarren net de WD ervoor
te knokken dat in Nederland de anbtenaren in een overigens wat---overheidsapparaat datgene krijgen wat ook het bedrijfsleven noet betalen.
Ik zag darres en heren dat mijn echtgenote begon te kappen en die is zelf ook
rijksarrbtenaar dus die heeft haar salarisverhoging vanavond zien aankaren.
Mijnheer de voorzitter, darres en heren de financiele problenen die op het
kabinet aftwarren waren net narre voor 1987 groot. De aardgasbaten en het is
goed an ons dat te realiseren werden van zo'n bijna 22 miljard in 1986

in 87 gehalveerd tot zo'n tien miljard. En dat betekent dat de VVDvoorspellingen
in de jaren 70 potverteren dat die VVDvoorspelling sneller waar is

g~rden

dan vele in de nederlandse politiek dachten. En het is zonneklaar dat de
i nspanning van de afgelopen vier jaar niet zanaar door een externe faktor op

het spel gezet m::x::ht worden. Geen maatregelen nenen betekende in een jaar een
oplopend financieringstekort van boven de 10%. En regeren is

veran~rdelijkheid

nenen en daarvoor gaat de VVD niet uit de weg. Daarvoor is de VVD nooit uit de
weg

~gaan.

Als u dit nou allemaal op een rijtje zet dat denk ik dat de kiezer

straks op 21 nei een hele duidelijke keuze krijgt voorgelegd. Want niemand kan
dit kabinet kan ook CDA en VVD verwijten dat er een gat in de begroting is
achter gelaten. En als het dan zo is zoals soms in de pers wordt geschreven
als het dan zo is dat deze coalitie de weg vrij gema.akt voor een coalitie
pvda-CDA dat we het straatje hebben schoongeveegd voor de pvda welnu het zei zo.
Voor een politiek van steeds grotere tekorten hebben wij in deze kabinetsperiode
getracht en zullen we ook in de nieuwe kabinetspericde opnieuw passen. We kunnen
dus niet zeggen dat het de kiezer aan keuzenogelijkheden ontbreekt. Alleen
het alternatief van de pvda is een niet veran~rd. Den Uyl presenteert het
otrle recept, politiek op de pof, de economie in het slop, nederland op de fles.
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Danes en heren een paar woorden over een bepaald alternatiefplan van de pvda.
En dat is het plan dat de pvda wordt recentelijk gepresenteerd voor een algerreen
door de overheid af te dwingen arbeidstijdverkorting. De pvda heeft dat plan
gepubliceerd onder de veelzeggende ti tel werk willen. En het is goed als u hoort
àa.t enoge weken voordat rapport werk delen dat er toen een ecx:manisch :rreerjarenbeleid door de pvdawas gepresenteerd onder de titel werk maken. De buit is

nog nauwelijks binnen of hij wordt alweer verdeeld.

De pvda wenst in 1990

en gaat ervan uit in haar progranma dat we dan in ons land net elkaar 32 uur
zullen werken. En gaat er ook vanuit dat in 86 die uitganssituatie van een
36-urige werkweek is bereikt. En dat betekent dat als u dat vergelijkt 32
uur nu bij de pvda, 25

uur twee jaar geleden bij Marcel van Dam dat is

voor de partij van de arbeid inmiddels al weer 7 uur langer rrogen werken.
En wie weet wat er over twee jaar allermal nog neer mag. Maar hoe precies
die randvoorwaarden van de koopkrachthandhaving gestalte rroet krijgen in het
pvdaplan is mij een raadsel. Minder werken, rreer collectieve uitgaven en
evenveel geld overhouden. Het blijft een wonderlijk econanisch beleid.
Voorzitter ook de suggestie van de Pvda en trouwens ook van minister de Koning
dat

ItEil

:rreer premie zou rroeten gaan betalen als

ItEil

in een bedrijf niet aan

de 32 uur toekant lijkt ons zeer slecht. Een dergelijke strafmaatregel werkt
niet. In feite betekent zo'n landelijk A'l\linaatregel een verkapte loonmaatregel
zoals wij die vroeger jaar in jaar uit hebben gehad. U ziet het alweer gebeuren
een kabinet <DA-pvda :rret rigoreuze ingrepen en de onderhandelingsvrijheid van
sociale partners. En het lijkt :rre helermal niet nodig. We hebben de afgelopen
jaren gezien dat zonder dreiging van de overheid aan werkgevers aan werknerrers
bereid zijn zich te matigen. En daarvoor hebben we geen loonmaatregel nodig gehad.
U ziet dat ook zonder ingrijpen van het kabinet herverdell!tg van werk rrogelijk
is en dat betekent dat het ingrijpen ook door de 'VVD in een karende kabinetsperiode wonit afgehouden. Ik zou tenslotte enige aandacht kunnen vragen voor
het veiligheidsbeleid van de oppositie. Want d.arres en heren wat eigenlijk te
denken wat i.nmers te denken van het alternatief dat de pvda de kiezer voorlegt
inzake een bondgenootschappelijke politiek. De pvda lijdt aan iets waaraan
eigenlijk iedere socialistische partij in europa aan lijdt als ze in de
oppositie zitten. Ze radicaliseren. De pvda kan zich wat dat aangaat neten :rret
de àuitse SPD die naar links is gezwenkt. In Engeland is Mac Cinnot in vemeten
tlS..jd gewikkeld :rret radicale pressiegroepen. En de nederlandse pvda heeft zih
:rret huid en haar overgeleverd aan het IKV en aan het cx:mni te kruisraketten
Nee. En wat is nou belangrijk. Belangrijk is om te constateren dat socialisten

als ze aan een regering deelneltEil vaak toch een veiligheidspolitiek voeren die
wel een hecht bondgenootschap in stand houdt. Helnut Schrnidt was het school.voorbeeld.
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Maar ook Mitterand die de franse politiek een extra tintje heeft g:egeven

was

zo'n uitstekende socialist. En mijn CO!Il?lilrent dat ook aan Gonzalez die in de
oppositie allerlei vraagtekens zette achter het lidmaatschap van de NAVO naar
die nu eenrraal premier en verantvo:>ràelijk voor zijn land zijn gewicht in de

s chaal legt van het bondgenootschap.
En wat Gonzalez kan dat rroet den Uyl toch ook kunnen. En daaran

zeg ik de

hoeksteen van het veiligheidsbeleid is en blijft in onze ogen een hecht bond. genootschap rret de verenigde staten. 7 jaar lang heeft echter het debat
kruisraketten nee kruisraketten de nederlandse defensiepolitiek overschad\.MJ..
7 magere jaren van nederlan:i in het bondgenootschap. En het zal voor ons als
Wd onaanvaardbaar zijn als met onze positie als bondgenoot opnieuw zou
worden geknipt. Het respecterenvan verdragen is het eerste wat van Nederland
als voorvechter van de internationale rechtsorde mag worden verwacht. En daaran
daaran doe ik vanavond oog eens een dringend beroep op de pvda an als zij

wordt geroepen tot regeringsverantwoordelijkheid in navolging van an:iere
socialistische regeringspartijen een duidelijke

bondgenootscha~lijke

lijn

te volgen. En wat dat betreft heeft de pvda de steun of voor de verkiezingen ja
zeggen tegen de navo of voor de verkiezingen duidelijk maken dat men het verdrag
wenst te respecteren of na de verkiezingen alsnog een coalitie en dus canpranissen
sluiten rret het CJ:lA. En dat betekent of die duidelijkheid of na de verkiezingen
kiezersbedrog. En ik kan me niet voorstellen dat zo'n grote partij zich
uiteindelijk in zo'n positie zal willen laten manoeuvreren. Tenslotte voorzitter
een paar afrondende oprerkingen over de kwaliteit van de oppositie in de afgelopen
ier

~aar.

Want de verkiezingen van 21 mei die zijn er voor an de kwaliteit

van het regeringsbeleid te beoordelen en te vergelijken rret de kwaliteit van de
oppositie. En we kunnen vaststellen dat de partij van de arbeid in belangrijke
mate haar eigen positie heeft laten bepalen door externe pressiegroepen zoals
het IKV en KKA. En onder die invloed is de pvda geradicaliseerd en heeft de
politiek in enkele gemakkelijke tegenstellingen samengevat. Want zoals de
pvdaviel de samenleving uiteen in werkerrle en in niet werkende. Dat in tegenstelling die den Uyl in 84 heeft wereldkundig gemaakt naar die inmiàdels zelf wel
heeft herroepen. En volgens de pvdaben je voor of tegen kruisraketten. Maar
het werkelijke debat in dit opzicht gaat over de inhou:i die nederlandwil geven
aan het bondgenootschap. Volgens de pvdaben je voor of tegen de middenschool.
Tel:wijl juist de VVD in de politieke discussie heeft aangezwengeld over de
inhoud en de kwaliteit van het onderwijs. En je bent volgens de pvdavoor of
tegen algerrene arbeidstijdverkorting terwijl het juist gaat an een invulling
die iedere organisatie en ieder bedrijf zelf aan de gewenste herverdeling voor
de arbeid kan geven. En de jongste tegenstelling die men daar hanteert die
tussen christenen en niet christenen geeft opnieuw aan dat de pvda eigenlijk t...de
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plank misslaat. Want aan het debat over mnren en waarden ligt voor de !X)litiek
ligt voor de overheid niet die ten grondslag of we nu rroeten kiezen voor of tegen
christenen. Daar gaat het niet an. Het gaat er ook niet om of nu het

CJ).Z\

onder het juk doomoet of dat een niet cofessionele partijen maar eindeloos
ja en am:m zcuden rroeten zeggen. De inhooo van het debat gaat over de plaats
van de overheid, gaat over de bevoegdheid van de staat in haar levensbeschouwelijke pluriform land. Het gaat an de vraag dat we gezam:mlijk als nederlands
volk aan nonren en waarden in wetgeving kunnen en zullen verhandelen. Maar ook
op de vraag in hoeverre we gewetensnood bij individuele mensen door middel
van veilige en menselijke mrm:;telling kunnen leveren. Olristenen en niet
christenen zullen die gezarrenlijke te dragen ethische ladingen en bevoegdheid
van de overheid in goed overleg net elkaar rroeten vaststellen en uitdragen
in verandererrle en roerige sarrenleving.
Mijnheer de voorzitter dames en heren het lijkt er een beetje op dat de VVD de
laatste ili.jd in de hoek zit waar de klappen vallen. Aan de andere kant neemt
ook de vastberadenheid toe. Wij geven ons niet gewonnen, nooit, wij geven de
verantwo::>rdelijkheid niet zanaar uit handen. En de vaste achterban waar ik het
eerder over had neemt het allemaal niet licht op en laat het ook niet op zich
zitten. Het is verheugend om te zien dat we week in week uit ledenwinst boeken.
Maar een anders stimulans is ook de steun die de VVD van over de grenzen ondervindt. Wantwenogen niet vergeten dat vele in het land maar ook vele daarbuiten
naar de VVD kijken. En hoop en ve:rwachting op de VVD richten. Voor Nederland
als betere bondgemot voor een beter nederland. Voorzitter ik rorrl af.
Als de OH?Ositie zegt dat ze de afgelopen jaren door een strak regeerakkoord
rronddood is gemaakt dat komt dat doordat de pvda zich de afgelopen tijd zorgvuldig buiten de echte inhoudelijke !X)litieke discussie heeft gehouden. Ter
illustratie daarvan een laatste voort>eeld. De va.ra die heeft zich ten doel
gesteld zoveel nogelijk publiciteit aan de pvda te geven. Als echter op een
gegeven rrarent de wiardi beekmanstichting een plan publiceert over het mediabeleid waarin gunstig wordt beoordeeld over een ccmrercieel net dan dreigt
anroepbaas van Dam net een publiciteitenboycot in verkiezingstijd. Afgesproken was
dat de VAFA zegt wat de pvda doet. En wat doet de pvda, de pvda doet dus
wat de vara doet.

Qn

af te sluiten zal ik u ter overweging twee dingen voorleggen

die ik als VVD wel belangrijk virrl. Niemand maar dan ook nianand weet hoeveel
nederlanders straks op de pvda gaan starmen. Een ding weet ik wel er zullen straks
op 21 rrei veel en veel neer mensen zijn die niet op de pvda maar wel op de
coalitie starmen. Daarvoor is de toekomst hem te lief.
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Dalres en heren ik heet de vice premier van harte welkan en ik schors de
vergadering tot norgenochtend 10 uur.
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19.4.1986.
----De vergadering is heropend. Goederrorgen allemaal.

Het agendapunt 14 klumen we overslaan ardat er gaan ondeiWerpen van de
vergadering van gisteren zijn overgebleven. Dan zijn we bij agendapunt 15
bespreking van het beleid van de hoofdredakteur van vrijheid en dem:>cratie.
Hoofdredakteur nevrouw Dijkman wilt u nog iets zeggen ter inleiding.
Mijnheer Eenhoorn.
Ja mijnheer Eenhoorn we zijn bij agen:iapunt 15 bespreking van het beleid
van de hoofdredakteur . .t-Évrouw Dijkman heeft geen behoefte aan het geven van
een toelichting. Misschien dat ik u even het woord kan geven.
Ja voorzitter ik wil graag even iets zeggen overven d en dat betreft dan het
werk van de stichtingven d. We zijn in 85 daar volop nee bezig naar de
besluiten van de algarene vergadering over de wijze waarop we ons blad managen
en wij lopen aan tegen een heel rroeilijk probleem narrelijk dat het voll.lme
van de advertenties aanzienlijk terugloopt bij het blad en dat heeft ons op
het spoor gezet an eens na te gaan we we nou eigenlijk reet ons magazine willen
in de toekanst. En een onderzoek heeft uitegewezen dat we een aantal nogelijkheder
hebben an het magazine in de toekarst aantrekkelijker te rnaken voor adverteerders.
Aan de ene kant lijkt dat erg aardig, maar dat betekent dat

we in een spannings-

veld reet de redaktie karen oorlat we daardoor nogelijkeJ:Wijs wat in redaktionele

pagnina' s zal noeten worden ingeleverd. Wij zijn van plan cm daar in het hoofdbestuur nadrukkelijk over te discussieren binnenkort. Ook de voorstellen die
ons ook van de zijde van het advertentiebureau zijn gedaan en het kan betekenen
dat de stichtingven d in overleg reet het hoofdbestuur in de katende tijd wat
veranderingen zal aanbrengen in de wijze waarop we reetven darspringen ardat
toch blijkt dat de advertentie-opbrengsten van belang zijn voor het blad en

in het verleden hebben we daar weleens over gedacht. Een tweede oprerking en
tevens de laatste, we zijn uitemate voorzichtig en hebben selektief beleid
ten aanzien van het soort van advertenties. 'We krijgen weleens camentaar over
de advertenties die wij plaatsen. Het is heel duidelijk dat wij op geen enkele
wijze advertenties willen plaatsen die weerstanden zouden oproepen bij leden
of anderszins en dat betekent dat wij niet maar alles kunnen plaatsen, dat
ons ook wat dat betreft een beperking oplegt. Dat zijn de 2 oprerkingen over dus
werk van de stichting v en d.
Dank u wel. Wie van u wil iets zeggen. Mijnheer Vrijland.
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Dank u wel mijnheer de voorzitter. Ik wil het niet over geld hebben, ik wil

het over de rubriek hebben mijn opinie is zoals u allanaal weet en daar is
verscheidene keren al over gesproken, ook vorige .keer in Breda. Er zijn
wensen dat deze rubriek wat uitgebreid wordt. Op het ogenblik is het zo dat
er alleen maar honderd v.x:>Orden gebruikt nogen worden door de inzender en dat
er dit is een gechargeerde oprerking hier geen aanvallen op personen nogen
genaakt worden. Kritiek is dat een aanval, is dat geen aanval, ik laat het
buiten beschouwing. Ik zou er graag voor willen pleiten dat indel:daad deze
rl.lbriek mijn opinie is beduidend groter wordt genaakt en dat ook de beperking
van 100 v.x:>Orden zal worden losgelaten. Dat is ptmt 1. Punt 2 had ik een
oprerking over de hoofdredakteur inzake zoals u misschien wel weet in precaire
zaken is het niet gebruikelijk bij ons in de WD dat daar openlijk over
gesproken wordt. Vaak heel :rroeilijke dingen worden in de achterkaners afgedaan.
Ik virrl dat niet juist. Een voorbeeld is de zaak van mijnheer van Ardenne
geweest zo 1 n jaar geleden. Toen heeft dus de hoofdredakteur aan alle inzenders
van stukjes brieven gestuurd en opgebeld dat hier niet over gesproken :rroet
worden. Ik virrl dat betreurenswaardig en ik zou graag in de vergadering willen
vragen om zich hiertegen uit te spreken. Ik vind dit :rroet, deze rubriek :rroet
voor iedereen zijn en alle onderwerpen :rroeten ter sprake kunnen konen. Dank u wel.

Ienand anders

nog van u.

Mevrouw de Vries, Rijswijk.
Ik wilde vragen of het nogelijk is om bij V enD een inhoudsopgave voorin te
plaatsen en bij belangrijke stukken zoals beschrijvingsbrief of arrendementen of
dat dan op het voorblad venreld kan worden.
Ierrand anders nog van u. Nee dan :rrevrouw Dijkman.
Er zijn twee door twee personen vragen gesteld naar aanleiding van het blad.

Allereerst de mijn opinie is rubriek die eerst even de 100 v.x:>Ordennonn. Die is
aange.n<:mm door een algerrene vergadering ik denk een jaar of drie-vier geleden.
Het was naar aanleiding van vragen van :rrevrouw Bruggenen uit den Haag als ik het
goed heb. Destijds is gekozen voor deze fonnule ook op:lat daardoor :rreer :rrensen

aan het woord zouden ktmnen konen want je zit toch maar :rret 18x24 pagina 1 s
per jaar. Een ander woord is ik ben trouwens toch wel blij dat het openlijk is
gezegd dat er nu wordt gezegd dat er brieven orrler water of weggenoffeld
worden beantwoord worden in verband :rret de RSVaffaire. Er zijn in totaal over
de RSVaffaire drie brieven binnengekamen en alle drie die brieven alle drie de
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personen is contact nee geweest. Er is op geen enkele wijze en ik heb het ook
destijds gelezen in een interview wat in het Parool heeft gestaan een sitautie
geweest waarbij brieven onder water zijn gehouden, weg zijn gepoetst of wat dan
ook. Degene die daar behoefte aan hebben konden zich bovendien altijd nog
werrlen tot de ra:laktieraad. Dat is altijd nog een instantie waartoe reen zich
kan werrlen. Maar er is niets onder water geweest. Dat wil ik even heel nadrukkelijk stellen. Dat het tweede was de inhoudsopgave. Dat is niet altijd
rrogelijk arrlat er nogal eens dingen op het laatste m::m:mt zijn. We kunnen wel
zeg maar aan de binnekant van de cover zoveel rrogelijk overzicht geven van
wat erin staat, maar ik neem aan reevrouw de Vries dat het de ba:loeling is
dat reet pagina erbij krijgt waar wat staat en dat is een beetje rroeilijk.
Want dat zou inhouè.en dat de cover later rroet VA::>rden gemaakt dan het blad gedrukt
VA::>rdt en het is een artgekeerde procedure. Maar we kunnen wel zoveel rrogelijk
op die cover zetten.
Dank u wel. Gaat uw gang.

Mijn naam is Schuàdel:x:x:m uit Hoorn.
Mijn vrouw die heeft toevallig een paar jaar geleden ook zo'n stukje
geschreven en irrler:daad heeft reevrouw Dijkiran gebeld en gezegd ach we hebben
liever niet dat je het plaatst. En als zo'n verzoek gedaan VA::>rdt dan doet reen
het ook niet gauw maar het zat mijn vrouw en mij ergens ook niet lekker.
We wilden dus niet naar doen of vervelend dus we hebben er niet op gestaan enzo,

naar ik vond het ook toen en nu nog steeds overbcxiig. Dit had best geschreven
rrogen VA::>rden. Dat VA::>u ik nog even oprerken.
Dank u wel. Mijnheer Vrijland.

Ja mijnheer de voorzitter ik zou nogmaals willen pleiten, de kareercentrale den
Haag heeft vorig jaar dat in stenming gebracht neen ik dat deze rubriek
VA::>rdt uitgebreid. Onze partij de volkspartij daar rroet in gediscussiee:rd kunnen
VA::>rden en het rroet niet afgedaan VA::>rden reet 100 VAJOrden. Mijn voorganger net
heeft dat ook gezegd. Mij is dat ook overkorren. Er VA::>rden natuurlijk wel brieven
onder de tafel gewerkt, maar laten we daar niet verder over praten. Ik stel
gewoon positief voor dat deze rubriek VA::>rdt uitgebreid en dat in principe
alle orrlerwerpen besproken rroeten VA::>rden. Dat is vorige keer ook in Breda
gebeurd, veJ:Wijzing naar vorige bijeenkansten naar vorige vergaderingen hoeft
helemaal niet plaats te virrlen. I.a.ten we opnieuw beginnen en laten we deze
rubriek uitbreiden ten eerste en alle onderwerpen bespreekbaar naken.
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Dank u wel. Mevrouw Dijkiran nog. Een oprerking uit de radaktieraad en die

staat onder voorzitterschap van de heer Eenhoorn.
Ik denk dat het verstandig is an in ieder geval zeer nadrukkelijk te stellen
daar waar :rrevrouw Dijkiran als hoofdredakteur problerren heeft net betrekking
tot ingezonden stukken w::>rdt het overleg net de redaktieraad dus het is niet
dan een beslissing die op haar eentje wordt genaren om wel of niet te plaatsen
en ik ben het 'VOlstrekt eens net de sprekers alle onderwerpen dienen aan de
orde te karen in de rubriek en alleen in die gevallen waarin blijkt dat
het wel een erg persoonlijk tintje heeft hebben we gezegd rroeten we voorzichtig
zijn want we m:Jeten zorgen dat die rubriek wel een inhoudelijke discussierubriek
wordt en niet dat we dan persoonlijke aanvallen gaan doen en ik denk dat we
wat dat betreft op die toer rroeten blijven zitte. Voorzichtig consentleus daanree
anspringen, maar ik weet zeker dat in overleg net de redaktieraad op geen
enkele wij ze en dat zou i- toch wel willen benadrukken dat die indruk hier niet
in de zaal gaat ontstaan dat bepaalde brieven niet aan l:xxi kooen of niet w::>rden
besproken. Alles w::>rdt zeer nadrukkelijk besproken en het kan rrogelijk zijn
dat op een <Jegeven m::nent ergens een brief kwijtraakt, maar dat is een administratieve zaak. In ieder geval nooit expres brieven aan de kant worden geschoven.
Dat wil ik toch wel benadrukken. En wat betreft de uitbreiding ik denk dat
u niet een sterrming zou hoeven te vragen. Geplaatst wordt wat binnenkomt als
het een heel lang stuk is zou ik CXJk in de richting van de heer Vrijland willen

-

•

zeggen dan is het redaktioneel gewoon onrrogelijk om:iat het dan ten koste gaat
van andere stukken en daar rroet je nee uitkijken. Het rroet gewoon zijn
beperking kennen van die 100

~rden

en ik denk dat we de :rreeste :rrensen hun

ideeën aardig in 100 woorden kunnen weergeven.
Prilradank u wel. Nee we gaan niet in drie instantie discussieren mijnheer
Vrij land.
Dank u wel. Dan zijn we bij het agendapunt 16 dat is de benoeming van 2 leden

van het dagelijks bestuur tevens periodiek aftreden van J Kanminga te Groningen
rroet in de vacature worden voorzien. Het hoofdbestuur en er rroet in een
benoeming worden voorzien van een secretaris wegens periodiek aftreden van de
heer Ginjaars te Rijswijk. Ik het hoofdbestuur zijn op 2 septerrber 2
kandidaten gesteld, ondergetekende en Ginjaars en er zijn geen andere kandidaten
gesteld vanuit de partij. ZOdat deze 2 opnieuw benoem:i verklaard zijn.
En daanree zou onze voorzitter denken dat hij er vanaf is.
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Hij zou dat ook graag willen, maar ik denk dat dat niet reëel is. Dat hij opnieuw
in deze periode tussen 2 verkiezingen nadat hij eerst had aangegeven eigenlijk
enree te willen stoppen toch -weer je heeft gezegd en wij -weten wat dat ja
zeggen betekent niet alleen een vergadering voorzitten, maar veel en veel
neer. De vele uren voor en achter de schenren. De vele uren in de auto van en naar
De vele spreekbeurten en eideloos praten, bekijken en nog

-weer eens een keer

praten. De manier waarop hij dat doet en dat hij het -weer wil doen vind ik
wat dat betreft en dan rroet hij even ophouden want nu heb ik de microfoon
lekker vini ik wat dat betreft alleszins waard om even extra te onderstrepen.
Daarbij wil ik graag betrekken oorlat ik voor een deel weet wat dat inhoudt
Mieka Kanmi.nga die stralend blijft ook wanneer Jan -weer laat terug is ik
hoor het -weleens vanuit de telefoon vanuit de auto. Mieke hou het nog effe
vol, want de partij heeft hem ook nog effe nodig. Jan bedankt.
Wel dank u wel en dat terwijl u -weet dat het niet neer zo lang is.
Op mijn beurt wil ik graag de heer Ginjaars bedanken voor het feit dat hij

bereid is ook de karende periode zitting te hebben in het dagelijks bestuur.
Wij profiteren bijzonder van zijn grote bestuurlijke ervaring van zijn grote
inzet. Fijn dat -we ook in het karende jaar in dit team in deze zelfde sarrenstelling in het dagelijks bestuur kunnen zitten.
Dank u wel. Dan zijn -we bij agerrlapunt 17 dat is de benoeming van een lid van

het hoofdbestuur reet adviserende stern ingevolge artikel 7 .1 van de sanenwerkingsovereenkanst. Het hoofdbestuur heeft voorgesteld reevrouw den Ottenlander.
Er zijn geen andere kandidaten genoem:l zodat zij ingevolge artikel 73 van het

huishoudelijk reglement benoem:l kan
M:vrouw den Ottenlander

~rdt

~rden.

Bij deze.

zeer gefeliciteerd reet deze benoeming en ik kan

u verzekeren dat zij al enige tijd aktief in het hoofdbestuur daar een aanzienlijke bijdrage levert. Dan zijn -we bij het agendapunt 18. Dat is het afscheid van
de hoofdbestuursleden die in het afgelopen jaar zijn afgetreden en een welkan aan
de nieuwe leden van het hoofdbestuur. Het is altijd een wat rroeilijk IIOirent

ardat scmnige hoofdbestuursleden bezig zijn af te treden, bezig zijn vergaderinger
die san nog niet gehouien zijn, andere net -wel. Wij ne:rren dit voorjaar afscheid
van vier hoofdbestuursleden. Mijnheer de Fou uit de kanercentrale den Helder is
niet zo heel erg lang aktief geweest, maar is wel heel sterk betrokken geweest
bij alles wat er in het hoofdbestuur gebeurde en ik wil hem zeer dank zeggen
oor zijn inzet. Mijnheer Schuller van de kanercentrale den Bosch is drie jaar
lid geweest van het hoofdbestuur en hij is een hoofdbestuurslid geweest dat
vanuit het zuiden sterk voor dat zuiden opkwam. Kaltercentrale den Bosch. Zeer
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berlankt voor alle reizen en voor alle betrokkenheid.
Van 2 hoofdbestuursleden nerren wij afscheid en dat is dan oorlat de periode
van 2x3 jaar an is. Helaas kant dat niet zoveel voor. Te "Weinig komt dat
voor ardat daanree de continuiteit in dat hoofdbestuur niet optirraal is.
Maar de heren Mulder uit Friesland en Renjo uit de kareercentrale leiden die

zijn werkelijk 6 jaar in dat hoofdbestuur aktief geweest. En als ik dan :rret
mijnheer Mulder begin sterk betrokken bij de friese zaak naar aan de andere
kant ook zeer overtuig:i van het feit dat het hoofdbestuur de partij noet
besturen en niet de regionale vertegenvKX)rdiging alleen de roventoon kan
voeren. Altijd redelijk als het erop aankwam dat de belangen tcx::h verdeeld
noesten worden. Dat niet altijd rekening gehouden kon worden :rret het belang
van een karrercentrale als dat ncrlig was en de heer Mulder uit reeuwarden
berlank ik dan ook zeer voor al die jaren heen en weer reizen ondanks fysieke
problerren die er wel zijn geweest. Zijn inzet daarvoor vraag ik een wann
applaus.
Wij nerren ook afscheid van mijnheer Renjo en dat zullen we "Weten in het hoofdbestuur. De heer Ren jo is een van de :rreest betrokken hoofdbestuursleden geweest
in de afgelopen jaren :rret een inzet die bevermatig was. Als "We spreken over de
kwaliteit van het hoofdbestuur hoofdbestuursleden die :rret hun zaak bezig zijn
en die werkelijk zo goed nogelijk willen werken tussen de ka:rrercentrale en
dat hoofdbestuur en alles wat daarachter zit die een trait d 'union willen
zijn tussen de achte:rban en de karrercentrale en de rest van de partij dan denk
ik dat Renjo er in de afgelopen jaren op bijzondere wijze in is geslaagd daaraan

inhoud te geven. Hij is zeer druk bezig geweest :rret het funktioneren van het
hoofdbestuur. De wijze waarop "We :rret elkaar cmJaan in de vergadering, de
wijze waarop het hoofdbestuur zijn plaatsnoet kennen in de partij. Hij heeft
deel uitgemaakt van de ccmnissie die de laatste ooncrete voorstellen heeft
gemaakt voor verbetering van het funktioneren van het hoofdbestuur via
die adviezen. Wordt nu ook gewerkt en ik noet u zeggen dat ik het zeer betreur
dat de heer Renjo nu na 6 jaar uit dat hoofdbestuur noet terugtreden. Na:rrens

u allen wil ik hem zeer berlanken voor alles wat hij in die jaren heeft gedaan.
Ik vraag u da.aivoor een applaus.
Inmiddels zijn in twee karrercentrales nieuwe hoofdbestuursleden benoem:i. Dat
is mijnheer vd Voom voor de kareercentrale den Bosch en de heer Meulenans voor
de karrercentrale leiden. Nou ik zal dan ook :rrevrouw den Ottenlander nog eens
welkan heten naar dat heb ik net al gedaan en dat zou wat teveel van het goede
zijn. Goed tot zover. Dan zijn "We bij agendapunt 9.
Wij krijgen twee punten van orde over bonnen.
Dan zijn we nu bij agendapunt 19 dat is de reden door de vice minister president
de heer van Ardenne. Aan hem is het 'WOOrd.
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Mijnheer de voorzitter, gelukgewenst rret uw herverkiezing. Darres en heren
ook geluk gewenst rret die herverkiezing. De kabinetsperiode loopt op een eind
en dat is het narent cm terug te zien op die

3~

jaar en tegelijk ook toch

de blik ook vooruit te werpen, maar eerst terugzien. Als een kabinet wat presteert
als het erin slaagt cm zijn programna voor een deel, een belangrijk deel waar
te maken dan zijn daar 2 voorwaarde voor nodig. Interne en externe. OVer de
externe kan ik straks te spreken. Eerst de interne. Die interne voorwaarde
is dat er een geneenschappelijke basis is en dat die ook blijft. Met aniere
W(X)rden dat rren elkaar niet alleen vindt in een regeerakkoord, maar elkaar ook
dagelijks of liever wekelijks het kabinet kant wekelijks bijeen vindt in de
uitwerking van dat regeerakkoord. In het vertale in maatregelen die voorgesteld
worden aan het parlerrent of neer algem:!en aan de sarrenleving. Dat is een eis.
Je kan het ook arrlraaien. Als je stelt dat een kabinet van zijn program een
groot deel heeft weten waar te maken dan is aan die voorwaarde voletaan. En ik
wil hier wel zeggen daar wil ik rree beginnen dat naar mijn rrening aan die
voorwaarde voldaan is. Natuurlijk zijn er verschillen tussen de partijen
in een ooalitie.

zou

niet goed zijn als die er niet waren. Natuurlijk leidt dat

ook tot debatten in dat kabinet. Het zou wel heel verkeerd zijn als iedereen
daar zat te zwijgen. Natuurlijk zijn er ook zakelijke verschillen tussen
ministers. Zelfs wel tussen ministers van dezelfde partij cm:lat zij ook
gehouden zijn cm de punten van hun eigen ministerie naar voren te brengen.
En het zou ook niet goed zijn als de ambtenaren van dat rr.inisterie niet

zotrlen proberen voor dat deel waar zij ook voor gesteld zijn hun minister
er het beste uit te laten halen. En ook dat kan discussies geven en ook dat is
goed want het zijn allerraal essentiele zaken in ons derrocratisch systeem.

Waar het tenslotte cm gaat is of ondanks al die verschillen principiele
en zakelijke er tenslotte toch een beleid kan woroen gefonruleerd waanree rren
de sarrenleving kan dienen. En ik heb al gezegd naar mijn overtuiging dat dat
in deze periode is gelukt. En dat als er carpranissen gesloten noesten woroen

en natuurlijk noesten er carpranissen gesloten worden dat dat c:arpranissen
zijn waarin wij ons allen hebben kunnen erkennen en die herkenning is ook een
voorwaarde voor goede sarrenwerking. We hebben het werk aangevat zoals het er
lag.

3~

jaar geleden in noverrber

19~2.

En er lag heel veel. Wat voorlag

was op dat rrarent en zoiets wisselt weleens in de loop der tijden maar op
dat m:::ment heel duidelijk de sociaal eoona:nische situatie. Het was een tijd
dat de werkeloosheid rret duizenden rrensen per maandonhoog liep en het
tekort van de ove:rheid rret honderden miljoenen guldens per maand. Die anstandigheden waren inderdaad kritiek. Ik herinner mij dat in de werkgroep A die

ik

voor rrocht zitten en waar Koos Rietkerk en Rudolf de Korte rredeleden van VVDzijde
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waren, dat wij daar in de discussies ter voorbereiding van het regeerakkoord
ons over die cijfers bogen. Over een slechtere en betere scenario. En toen
gesteld hebben laten -we nu eens in het midden gaan zitten, maar laten -we ook
rekenen dat het nog erger

~rdt,

dat kreeg de naam van ranpenscenario.

Dat is allemaal vastgelegd in het regeerakkoord. Het is in die vorm
gelukkig niet bewaarheid

g~rden.

Dat was een niet zo geirEkkelijk program

wat -we toen opgesteld hebben, maar het was nodig. Er waren natuurlijk ook
andere punten die onderhandeld zijn in het regeerakkoord. Ik kan daar straks
ook nog op terug, maar ik zou even willen stilstaan bij deze sociaal econanische
situatie in 82 of liever zoals die is veranderd, zoals die nu is.
Wel en dan denk ik dat wij zonder ons nu te gaan verheffen want er zijn
natuurlijk ook externe anstandigheden die gunstig geweest zijn, maar waar -we
dan -wel gebruik van hebben -weten te maken, dat hoort er -wel bij , dat is dan
-wel je verantw:>ordelijkheid. Dat de resultaten op dit :m:::arent tot redelijke
tevredenheid stemren. We zien -weer winst in het bedrijfsleven en die winst
~rdt

ook -weer angezet in investeringen en -we zien na jaren -weer groei van werkgel

. genheid in dat bedrijfsleven. Een behoorlijk aantal arbeidsplaatsen die daar
tot stand kant en die dus :rrensen -weer rrogelijkheden biedt werk te vinden in die
produktiev:e sektor, dat draagvlak van de sarrenleving. We zijn nu in een
situatie gekaren dat de inflatie .-weg is en dat de kosten van levensonderhoud
gaan dalen. Niet zo heel veel, dat zou ook niet goed zijn, want de inflatie
is ook geen goede situatie. De rreeste van ons kennen die niet neer. In de 30er
jaren hadden -we een situatie van de inflatie en naar de 30er jaren verlangt
niemand terug, maar het noet rrogelijk zijn an bij een stabiel en eventueel
een zelfs wat dalend prijsniveau toch de economische groei te handhaven die
groei die we zo nodig hebben. Sans heb ik weleens de indruk dat bij enkele
ook karikaturisten nog niet is doorgedrongen dat de kosten van levensonderhoud
in -wezen aanhet dalen zijn, maar het is -wel zo. Dit jaar komt er een min en
volgend jaar zal die min sterker zijn. Het tekort van de overheid is teruggebracht van de astronomische hoogte tot nogal in de stratosfeer, -we zijn er
nog lang niet. Maar tegelijkertijd is ook de lastendruk voor burgers en
bedrijven gedaald.

~

komt dat natuurlijk door wat econanische groei, maar

het betekent toch dat in de totaliteit het verslag van wat dan heet de oollectieve sektor mirrler is geworden ardat wij inderdaad geslaagd zijn in een
zwaar bezuinigingsprogram. Nederland heeft zijn deel -weer genaren in de werelde conanie, onze export is -weer op peil. Hangt ook af van faktoren of het ons
lukt an voortgang te maken rret de europese . integratie. Hans Nord zal daar
gisteren het nodige over gezegd maar ik kan daar mijnheer de .Vo0rzitter u -weet
het helaas nog niet zijn arrlat ik de USOVergadering in Parijs nog bijg~nd
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had. Die USOvergadering overigens waar die algenene lijn van herstel van groei
langs wegen van zekerheid, van niet van wilde financieringstekorten en dergelijke
naar gedurig voortgaan op een gezond pad nog eens is onderschreven. Daar kan
de nederlardse regering zich altijd heel -wel in vinden en het opvallende is
daar dat daar toch in dat gezelschap van USOlanden vele zijn net een regering
van een wat andere kleur, maar die over het algeneen datzelfde beleid aanhangen.
Kijkt rren naar Spanje, kijkt rren bijvoorbeeld naar een larrl als Australie
of Nieuw Zeeland dan scheelt dat beleid niet zo erg van het onze. Soms heb
je de indruk dat de socialistische internationale er in ieder geval niet in
geslaggd is an eenzelfde beleid te fennuleren voor die deelnerrende landen,
naar dat terzijde. We hebben geconfronteerd als -we zijn in dit dichtbevolkte
en kleine land net ook niet alleen -econanisch maar uiteraard ook natuurlijk
open grenzen nogal zware milieu-eisen te stellen. We hebben een strenge milieu
wetgeving en die rroeten -we ook hebben anders

~rdt

het land onleefbaar.

Maar die milieuwetgeving hebben -we -weten aan te passen aan die eisen die dat

milieu stelt, maar ook aan de eisen die je vanuit het gezichtspunt van burger
of bedrijf daaraan nag stellen. Zoveel rrogelijk in een tegelijk doen. Procedures
doorzichtig naken. Ik herinner op dat punt en dat is ook een kwestie van
milieuwetgeving en is die ouder dan het

~rd

zelf -we werken aan de operatie

ter vereenvoudiging van de hindenvet waardoor lOOduizenden kleine ondernemers
niet neer in een bureaucratische procedure zich hoeven te gaan verdiepen.
Wij hebben in deze kabinetsperiode een start gemaakt net een nieuw
technologiebeleid. Daar hebben -we an gevraagd an een exarren zoals dat heet
ook weer door diezelfde organisatie van eronan:i.sche sarrenwerking en ontwikkeling.
Dat is van de 'Week gehouden, -we zijn voor dat exarren geslaagd. Zei het dat
het cijfer altijd nog beter kan. M=n stelt via een organisatievonn te karen
waar je inderdaad de technologie neer marktgericht naakt. Jullie hebben vo:rmm
gekozen waar bedrijfsleven en researchwerkers elkaar beter kurmen orrtiroeten
dat is nog niet volmaakt. Daar rroet je verder aan werken, want het is nog
niet genoeg. Jullie hebben progranma 's in -werking gesteld maar jullie totale
research-inspanning sarrenleving is nog niet op het peil waar dierroet zijn an
het hoofd te bieden aan de technologische uitdagingen van de karende jaren.
Darces en heren ik zou hier niet verder over uitweiden, Wat mij bekend is
dat Guus Zoutendijk straks over die technologische uitdagingen: het een en ander
zal zeggen. Waar hij uitvoerig op zal ingaan • .r.Bar ik wil hier wel stellen
dat in ie:ler geval gezegd kan

~rden

dat wij erin geslaagd zijn an op dit

punt ook een einde te naken aan het verder afzakken van Nederland vergeleken
net andere landen in europa. De steven te wenden en te zorgen dat er weer een
stijgende lijn is te ronstateren.
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Tenslotte en misschien is e1at het allerbelangrijkste van alles :rcaar het is
wel het resultaat van al die zaken die ik genoem:l heb, we zijn nu in een
situatie dat de werkeloosheid :rret duizen:len per maand daaJ.t. 'Nog altijd hoog

:rcaar de daling is sterker dan wij durfden te hopen en te veiWachten toen wij
het regeerakkoord afsloten. Sareenvattend op dit sociaal eoonanisch terrein
zou je kunnen zeggen dat het nieuwe elan de ccmnissie voor het industriebeleid
die ik nog net in mijn vorige kabinetsperiode, het kabinet van Agt-wiegel
kon installeren dat dat nieuwe elan niet alleen te ronstateren is in het
e:>ncmisch leven, :rcaar eigenlijk wel in de hele sarcenleving. En dat is fijn.
Op het irrmateriele gebied voorzitter is de balans iets minder positief, daar ligt

het allemaal wat noeilijker. Dat is heel duidelijk. Bij dit sociaal eooncmi.sch
beleid konden de ooalitiepartijen elkaar redelijk genakkelijk vinden al bij het
opraken van het regeerakkoord en dat regeerakkoord had een gunstige werking want
de frakties hadden zich daaraan gebonden. Maar nogmaals op het irrmateriele
terrein weet u dat er wat :rreer problercen waren. Wel konden we het beleid
gericht op rechtshandhaving duidelijk arbuigen in positieve zin. Daar noet
ook nog het een en ander gebeuren, ma.ar die initiatieven zijn gestart, het werk
loopt. Ook kon er een begin gemaakt

~rden

:rret het terugtreden van de over-

heid op vele terreinen. Maar er zijn toch veel obstakels gebleven en misschien
:rreer dan wij hoopten en ve:rwachten bij het proces van deregulering, privatisering en decentralisering. Toch denk ik dat de aanzetten die daar gegeven
zijn ook gezien de lange voorbereiding die dan nodig is dat die aanzetten
mits het beleid wordt voortgezet op niet al te lange tennijn tot duidelijke
resultaten kunnen leiden. Niet :rreer de aanloopfase die zo zwaar is. Er zijn op
andere terreinen problenen die teruggaan tot inderdaad de basis, de diepste
basis van de overtuiging bij de ooalitiepartijen. Ik hoef ze hier niet op te
sc:mren u kent ze. Ik wil wel een punt noerren waar inderdaad wij niet hebben
kunnen bereiken wat wij ook als kabinet dachten te bereiken in deze kabinetsperiode. Dat is het terrein van de :rredia. We hebben in het kabinet een lijn
uitgezet in de :rredianota. Het is in het parlercent niet tot een gunstig eindresultaat kunnen karen. Ik betreur dat. Het nieuwe elan blijkt op dat terrein
nog niet erg te zijn doorgedrongen, ma.ar ik zal het betreuren, je noet niet
wanhopen want ik denk dat ook daar het de nieuwe lijn, de nieuwe geest zal
gaan doorzetten. Ik wil darres en heren een punt van het kabinetsbeleid heel
speciaal noenen. Ik heb twee jaar geleden in uw algenene vergadering uiteen
kunnen zetten waar de grenzen lagen voor liberale bewindslieden bij het bepalen
van het defensiebeleid. Kort gezegd kwam dat er op neer en we hoeven nu niet
een discussie over kruisraketten en varianten enzo te heropenen :rcaar kort
gezegd kwam dat er op neer dat juist :rret het oog op de noodzaak alles te doen
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de vrede in de wereld te handhaven, sarrenwerking binnen de noordatiantische
verdragsorganisatie een absolute eis was. En dat daar niet nee kon

~rden

gesjoerreld. Dat binnen die eis rren natuurlijk varianten kon bedenken naar op de
eis zelf die sarrenwerking in het rondgenootschap dat daar geen c.x.JITpromis nogelijk
was. En welnu danes en heren nederlandheeft de ••••• in de Navo beeindigd,
Nederland is weer volledig lid van het l:x:>ndgenootschap. Dat is geen makkelijke
discussie geweest. Niet alleen niet in het kabinet, naar ook in de naatschappij.
Maar het is mijn diepste overtuiging dat we daanree het vredesproces in de
wereld heel duidelijk hebben gediend en de kans op conflicten hebben venninderd.
Mijnheer de voorzitter jarenlang heeft op al deze punten die ik genoerrrl heb de
VVD in verschillerrle gremia staten generaal sans ook in een kabinet, naar
ook in geneenteraden, provinciale staten kortom in de naatschappij een aantal
zaken uitgedragen. En gezegd van als we zo doorgaan dan gaat het een keer vastlopen dan gaat de wal het schip keren en die wal is hard. Laten we tijdig naatregelen treffen laten we het potverteren stoppen en al dat soort zaken.
Jarenlang hadàen we gelijk, maar kregen het niet. In deze kabinetsperiode
kregen we het ook. Dat geeft dan sans weleens de gedachte dat ja andere die ook
tot die overtuiging gekaren zijn en dat maakt dan diegene die het eerst
genoerrrl heeft weer wat minder nodig in de ogen van somnigen. Dat is natuurlijk

schijn, want zonder onze lx>odschap op al die punten waren we wellicht nog niet
waar we nu staan. Maar we kunnen als ik dat terugkeer tot die kabinetsperiode

en die terugblik afsluit we kunnen redelijk tevreden, naar niet voldaan terugzien
op het we:r'k. Dat is maar goed ook, want voldaanheid is slecht voor een rrens dan
gaat hij lui zitten, dat noet niet. Wat wij ons voomarren is grotendeels
gerealiseerd, sans zelfs neer dan gerealiseerd. Maar we noeten steeds beseffen
dat we er niet zijn en daar maak ik de kanttekening bij dat wij eind 82 ook
heel wel beseften dat het in vier jaar niet allenaal kon. En dat we onze
doeleinden ook realistisch noesten stellen vandaar ook dat we ze gehaald hebben,
realistisch noesten stellen, naar dat geen einddoelen zouden zijn. En dat
voortzetting van dit beleid nodig was om de naatscha:ppelijke ontwikkelingen
in gunstige zin definitief om te buigen. Als ik dat toespits op het grote
punt van de werkeloosheid dan kan ik dat sarrenvatten dat de werkgelegenheid
blijvende werkgelegenheid voor allen die willen werken alleen naar tot stand
kan korren alsof in de toekanst de overheid verder ruimte maakt voor de nogelijkheden van de private sektor. Dat klinkt misschien erg theoretisch, naar het
zijn de burgers en het zijn de kleine bedrijven die anuslag noeten vinden, die
dan werkgelegenheid kunnen scheppen zoals we nu zien door het werk dat gedaan is
dat die werkgelegenheid weer toeneemt in het bedrijfsleven. Je kan dat niet
vinden door kunstrnatig werkgelegenheid te creëren in de overheidssfeer want
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dat noet betaald w:>rden vanuit dat produktleve draagvlak en als dat afbrokkelt
dan kan je daar die werkgelegenheid niet neer betalen. Het noet karen uit die

produktleve sektor en dat kan alleen ik herhaal dat als dit beleid verder
"WOrdt voortgezet, als we doorgaan net terugdringen van overheidsuitgaven, als
we doorgaan net terugbrengen van tekorten, die zich later betalen in rente-

betalingen door de overheid en teruggaan net het terugdringen van de hoge
collectieve lasten.
Da.anree rrogen darres en heren heel duidelijk de opgave gesteld zijn waarvoor wij

ons bevimen op 21 nei, naar ik heb nog een externe voo:rwaarde te behandelen
die nodig is cm een kabinetsbeleid tot een succes te doen "WOrden. En die externe
voo:rwaarde is dat het beleid aangrijpt op wat in de maatschappij leeft. Dat
er een basis is in de sammleving voor dat beleid en ook hier geldt dat als het
beleid inderdaad succes gehad heeft dat rren kan stellen dat die basis er was
dat heeft zich nen in het buitenland weleens verwonderd ik rrerkte dat net
contacten van buitenlandse collega's hoe het ons toch lukte cm een aantal
zeer ingrijpende maatregelen bijvoorbeeld op inkorrensgebied door te voeren.
En het antwoord was dan steeds dat daaruit toch vanuit onze sarrenleving een

basis voor was ondanks pogingen van de oppositie cm allerlei tweedelingen te
constateren die er niet waren. Er was een besef, er is een besef.
Dat we zo niet door konden gaan en dat er neer noest gebeuren. En natuurlijk
als naatregelen dan genaren "WOrden dan treffen ze altijd een groep in de
sarrenleving en die groep zal daartgen verzet aantekenen.
Dan is nenselijk en zo noet de darocratle ook werken. Maar ik denk dat

kunnen stellen dat inderdaad de sarrenleving behoefte had aan

we hier

een nieuw elan.

Dat er inderdaad sprake was zoals Koos Rietkerk ctat in 1Y78 kon fonruleren in
het parlanent dat er sprake was van een nieuwe geest in een nieuwe tijd.
Er is

toen hier en daar wat over gescharrq;:lerd, naar hij had wel gelijk, hij

kon zien wat zich

toen ging aftekenen in de naatschappij en wat nu volstrekt

duidelijk · is geworden. Dat brengt mij voorzitter op een vooruitblik
Een vooruitblik en dan ga ik verder dan de periode tot 1990. Ik heb u al

aangegeven dat die vereist voortzetting van het beleid an de zaak helenaal
goed in het spx>r te krijgen. Maar er liggen natuurlijk ook nog jaren na
1990. Jaren waar vele die op het ogenblik nog niet zo oud zijn en gelukkig is
dat de rreerderheid zeker in de 'WO naar ook wel in het lam, dat waar die
rrensen ook in de maatschappij noeten staan. En ze zullen zich dan afvragen
hoe die maatschappij eruit zal zien. Natuurlijk futurologen zijn altijd sterk
in het beschrijven van ontwikkelingen en dat kant ook vaak uit. Maar het
is natuurlijk toch zo dat die maatschappij ook van de toekanst gemaakt "WOrdt
door de rrensen zelf. U zelf. Het zijn uw gedachte uw ve:rwachtingen, uw
gedragingen die die maatschappelijke ontwikkelingen bepalen.
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u noet

kiezen uit de veelheid van zaken of van nieuwe zaken die aangeboden

~rden.

u noet daar de goede uit naren, naar u noet er ook niet te weinig

naren en zeggen alles wat nieuw is zal wel min::ler zijn. En wat oud is is
beter. Want het conservatisne werkt verlélltlrei1d. Er zijn, er karen nog veel
:rreer kansen uit nieuwe teclm;)logien. Maar ik heb al gezegd daar zal Guus

Zoutemijk straks uitvoerig op ingaan, dat vereist ook zijn keuze. Maar ik
heb de overtuiging dat irrlerdaad de tijdgeest er een is van het grijpen van
nieuwe rrogelijkheden. Er is een nieuw elan en het is wel aniers dan een 35-40
jaar geleden toen na de vreugde over de herwonnen vrijheid opkwam een vrees
voor die nieuwe ontwikkelingen, voor de totalitaire systercen dienen duidelijk
in nacht zag t.oenaren. Een sfeer waarin het 1:ûek van George Orwell 1984
van harrl tot harrl ging en beschol.M:i werd als inderdaad een futurologische
stu:lie. Laten we de hobotisering naderen, de ont-irrlividualisering van de nens
en de omawerping aan totalitaire systenen waar grote broeders naar u keken.
Dat is darres en heren helemaal aniers gelopen. In plaats van een totalisering
heeft er een dem:x::ratisering plaats gevon::len en daar kunnen we blij nee zijn.
En daar in de wereld waar de totalitaire regines hun nacht hebben behouden

gaat het steeds slechter. Daar ziet nen het conservatisne ja het vastgebakken
zitten in allerlei oude procedures blijven voortwoekeren nieuwe initiatieven
gesnoord

~rden

en het resultaat is een langzaam verval. Dat kan ons alleen

tot verdere hoop strekken dat een toenarre van de derroeratle op de wereld in
de loop van de karerrle tijd zien opereden.

~nsen

dat is gebleken in deze

jaren, nensen willen eigen verantwoordelijkheid nerren.

~en

zijn ook bereid

daarvoor risico te dragen. En slagzin die ik misschien vele nog wel deed zo in
het begin van de 50er jaren verzorging van de wieg tot het graf boezemt tegen~rdig

afkeer in, nen noet er niet aan denken dat het levensp:td helemaal uit-

gestippeld is van de wieg tot het graf. Het is dan niet :rreer verantwoordelijkheid
naren en bereid zijn risico te dragen uit nood. Zoals het eeuwenlang in de
wereld geweest is dat nensen geen keus hadden en zich in onzekere en gevaarlijke
avonturen noesten storten. En onaangenaam en gevaarlijk werk noesten gaan doen
c.m:lat ze arrlers geen eten hadden. De stijgerrle welvaart een goede zaak, een
essentiele zaak voor de nenselijke ontplooing. De stijgende welvaart heeft
toegelaten dat steeds grotere groepen nensen zich bewust werden van hun
vrijheid. En dat ze dat ook konden doen c.m:lat er een aantal voor irrlividuelen
te grote risico's irrlerdaad door de samenleving van hen waren afgenaren.
Sociale verzekering ik wil het hier nog weleens herhalen is een essentie een der
. grootste verworvenheden van deze tijd. Die noet ook behouden blijven en dus noet
die betaalhaar blijven en dus is er stelselherziening nodig, naar dat hoef ik u
niet te vertellen. Dat geeft een zekerheid waardoor nen niet :rreer het risico
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wil lopen uit rx:>Od, maar bereid is verantwoordelijkheden te naren met risico's
die man kan dragen. Dat men zijn keuze kan maken uit zijn eigen vrije wil en
dat men zichzelf kan ontplooien in een sarrenleving endaanree die sarrenleving
het allerbest kan dienen. En kan ontwikkelen en trachte te ontwikkelen.
Dan noet die sarrenlevingaan het individu, aan de burger ook kansen bieden.

En tenslotte als het dragen van risico en het nenen van kansen wat oplevert

aan materiele of inmateriele voordelen voor die burger dan hoort dat ook bij de
ontplooing dat hij die beloning mag houden. Vrijheid houdt verantwoordelijkheid
in dat is duidelijk. Het is ook geen normloosheid, maar no:r:m:m wijzigen. M:>eten
ook kunnen wijzigen sarrenleving is in beweging. En als we dan vaststellen dat
in de vorige eeuw liberale ideeën gezorgd hebben dat alle onvolkarenheden die
in de uitvoering, de toepassing daarvan noest optreden die die geleid hebben
tot een eerste aanzet voor welvaart en tot de rrogelijkheid dat de wereldbevolking kon groeien en dat er werk was voor zo'n steeds stijgend aantal
mensen en dat er geen geregelde hongersnoden het aantal mensen wil decimeren.
Dan noeten we nu zeggen dat deze liberale ideeën in onze maatschappij die zoveel

beter uitgangspunt heeft weer alle rrogelijkheden bieden an tot een verdere
ontwikkeling in positieve zin te karen. Wat zien we dan darres en heren na 1990.
Als het gaat zoals het noet gaan. Dan zien we een sarrenleving geindividualiseerd
nou met ieder mens in zijn eigen waarde.

~t

gelijke rechten voor ieder. En dan

onafhankelijk van persoonlijke oostandigheden, maar niet natuurlijk een sarrenleving waar ieder maar zijn eigen gang gaat. Nee wel degelijk een sarrenleving
waar orrlerlinge birrlingen zijn en waar sarrenlevingsvo:r:m:m bestaan. Een sarrenleving waar men ook vrij is te kiezen hoe men zich door eigen ontplooing
dienstbaar kan maken aan die sarrenleving. En waar men dat ook kan oorlat er onderwijsvoorzieningen zijn die de nogelijkheden voor ieder irrlividu geven. Die
geschakeerd zijn waarop men kan inspelen. Een sarrenleving die te grote individuele
risico's blijft afdekken, maar een sarrenleving die de opbrengst van een extra
inspanning ook laat bij de burger die zich heeft ingespannen. Een sarrenleving waar de overheid zich heeft teruggetrokken als betuttelaar, maar is
gebleven als initiator als scheidsrechter als er bepaalde maatschappelijke
. groepen te daninant zoooen worden, de macht zouden kunnen uitoefenen en ook is
gebleven als béwaarder van vrijheden. Maar de markt en dan maak ik geen ui tzorrler-

ing dat geldt ook voor de arbeidsmarkt en voor de woningmarkt optimaal funktioneeri
Ofdat zo ook de vrije keuze van de burgers kan worden gediend. Waar de nieuwe welvaart, econanische groei gecat'plarenteerd wordt door het steeds gegaan is in de
historie bij tijde van groeiende welvaart met opbloei van cultuur in vele schakeringen in een veel kleuriger sarrenleving. Maar men zich bewust is van de waarde
van de vrijheid en de noodzaak die vrijheid ook te verdedigen als dat echt zou
noeten.
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En waar m:m weet dat vrijheid a-leen kan bestaan in verantwoordelijkheid jegens

de arrler. Dat dames en heren is een

sa~renleving

die in de karerrle decennia

tot starrl kan k.cm:m. Het is een sairenleving die voldoen aan de liberale idealen.
Het is een sairenleving waarvan ik de irrlruk heb dat ook vele andere die eigenlijk
zijn gaan orrlerschrijven. Die .stilzwijgerrl die uitgangspunten van liberalen tot
zich hebben genereen en gesteld ja dat naren wij over. Maar wat het ons toch
niet de taak ontneant an steeds die principes, die idealen te blijven uitdragen.
En waar wij ons rroeten weren tegen karikaturen die dan steeds gesteld -worden

bijvOOrbeeld dat in die

sa~renleving

de zwakkeren het loodje zouden leggen.

Welnee dames en heren het is die sairenleving die juist de zwakkere kansen
. geeft atrlat ze ook -worden bijgestaan .in een vonn van solidariteit die :nogelijk
is dankzij de ontplooing zoals die voor iedere burger in vrijheid zich kan
ontwikkelen. Dames en heren ik heb geprobeerd na een terugblik over

3~

dat het

er nooit 4 zijn kant door de lange fonnatie, 3~ · concrete jaren kabinetsbeleid
an die te plaatsen in een perspectief van een sanenleving zoals die zou

rroeten -worden. Dat -word.t niet beslist op 21 nei. Maar wel -wordt op 21 nei
beslist of we door kurmen gaan op die weg Oirhoog of dat we weer zullen
rroeten terugvallen en later weer net veel rroei te rroeten proberen de weg anhoog
weer te hervin::len. Dames en heren de datum van 21 nei is niet ....•... maar is
wel belangrijk. Als de toekanst je lief is rroeten we ook verder doen wat nodig
is. Dank u wel.
Dank u wel mijnheer van Ardenne. De heer Zoutendijk heeft enige vertraging op

zijn reis naar hier, daaran zou ik nu de heer Renark willen vragen thans het woord
tot de algenene vergadering te richten.
Het woord is aan de heer Remark.
Mijnheer de voorzitter, geacht VVDcongres. Als het ooit verkiezingstijd geweest
is dan is het het nu wel. Een naand geleden de gemeenteraadsverkiezingen die

eigenlijk neer gefungeerd hebben als generale repetitie en over nog een naand
de verkiezingen voor de 2e kareer. Misschien wel de belangrijkste verkiezingen
voor de VVD in jaren. In ieder geval de spannendste. Ik ben blij dat u mij als
voorzitter van de JOVD de gelegenheid geeft an enkele woorden te spreken want dan
kan ik nog eens onder uw aandacht brengen dat jongenensen altijd een groot

deel van de VVDstemmers vornen. Bij de verkiezingen van 1982 heeft de helft
van de VVDkiezers was jonger dan 35 jaar. We praten hier over ongeveer 1 miljoen
nensen. Goed voor zo'n 18 zetels. Liberalen hebben altijd al een grote aantrekkingskracht gehad op jongeren. Maar in 1982 was het aantal echt ongekend.
Het is duidelijk dat er rreerdere redenen ten grondslag hebben gelegen aan dit
succes.
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Het liberalisrce is een dynamische vernieuwingsgezinde straning. Die duidelijk
aanspreekt bij jonge mensen. Deze interesse staat in schril contrast tot het
enthousiasrce wat jongere voor uw coalitiepartner het CDA opbrengen. Op dit
punt heeft de VVD een sterk troef in handen. Een andere sterke troef van de
VVD is ongetwijfeld haar lijsttrekker. Dat gold in 1982, dat geldt ook in 1986.
Wij in de

J(M)

zijn er trots op dat Ed Nijpels ook uit onze gelederen afkanstig

is. Veruit de meeste jonge liberalen laten zich dan ook niet zo snel van de
wijs brengen door de sans wat tendentieuze berichtgeving over hem in de media.
En gelukkig doet hij dat zelf ook niet. Een derde reden waaran een liberale

partij zich in de ruilre belangstelling van jonge

~rensen

nag verheugen is

volgens mij een veranderende waardering bij de jeugd voor begrippen als
eigen verantwoordelijkheid, arrbitie en canpetitie. Een aantal jaren geleden
rrocht je niet zeggen dat iemand in de eerste plaats voor zichzelf noest zorgen,
dat was a sociaal. De grote alrrachtige overheid noest iedereen helpen en
opvangen. En je rrocht vooral ook niet zegeen dat extra prestaties ook best
extra beloond zolrlen rrogen worden. Daires en heren natuurlijk ontkennen liberalen
niet dat de overheid een belangrijke rol noet spelen in onze sarcenleving. Bovendien voeren zeMel JOVD als VVD de sociale gerechtigheid hoog in het vaandel.
De werkelijk zwakke en kansante behoren ook een nenswaardig en gelukkig leven
te kunnen leiden. Bovendien heeft de overheid de taak an ieder imividu gelijke
kansen voor ieder individu tot ontplooing te waarborgen. Maar als die gerechtigheid gegarandeerd is en dat is ruimschoots het geval in Nederland dan houdt het
daar de daad van de staat op. In de JOVD kcm ik ontzettend vaak

Irensen

tegen die

graag zelf verantwoordelijkheid willen dragen. En die jonge liberalen die zijn
er helanaal niet van gediem dat de overheid onder het m:::m van rechtvaardigheid
zich net alles bem::>eit wat naar te bedenken is. De neeste jonge Irensen zien het
leven als een geweldige uitdaging en ze hebben de arnbi tie er het beste van te
naken. Dat is de heersende tendens in de tweede helft van de jaren 80. Als
vertegenwoordiger van in ieder geval ruim 5000 jongeren naar ik denk dat er
nog veel neer zijn die er net zo over denken wil ik U de VVD dan ook vragen

cm daarnee ok rekening te houden bij het bepalen van het beleid voor de kcm:mde
jaren. Wij hebben het voorecht an ons hier in Nederland we bevinden ons in een
van de rijkste en hoogst ontwikkelde landen ter wereld en het is dan ook
absoluut de wereld op zijn kop zetten als je zoals je de afgelopen weken de pvda
ziet doen bij herziening van de sociale zekerheidsstelsel het doet voorkaren alsof
nederland schreeuwerrl onrechtvaardige toestanden zijn en driekwart van de

bevolk~

zo zielig is dat ze noet worden geholpen, door de altijd krachtige overheid.
Als de VVD erin slaagt cm weer vier jaar haar stem op het beleid te drukken dan
zou ik u willen vragen an voor iedereen de rrogelijkheid te scheppen cm zijn
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toekanst in eigen hand te nerren. Door middel van eroncmische groei geccmbineerd
rret vrijwillige arbeidstijdverkorting kunnen zoveel rrogelijk rrensen een volwaardige baan bemachtigen. Maar dat is niet genoeg. Het aantal stageplaatsen en
praktijk leerplaatsen zou ook nog verhoogd rroeten worden. En tenslotte zouden
er genoeg an- en bijscholingsfacaliteiten rroeten zijn om alle overige werkelozen
een kans te geven zichzelf te ontplooien.
Het zal ook geen makkelijke opgave zijn, naar pas in die ambitie kun je een
cartpetitie echt aaruroedigen. In uw verkiezingsprogranma schrijft u dat lonen
voor jongere zo laag rroeten blijven als ze nu · zijn. En dat het bovendien
rrogelijk rroet worden om werkgevers regeliratig ontheffing te verlenen van de
verplichting om zelf het minimum te bepalen. De JOVD is het hiet niet rree eens.
Wij vinden dat rrensen die bereid zijn om 40 uur per -week de handen uit de
nouwen te steken of ze nu jong zijn of mrl daarvoor best een redelijke beloning
mogen ontvangen. Een beloning die hoger ligt als de uitkering die jeugdigen
rrogen ontvangen die niet werken. De prikkel an aan het werk te gaan nag
best wat sterker worden. Verder is de weg van duurzaam eroncmisch herstel de
enig juiste. (X)k in het volgerrle kabinet. Ik ben ervan overtuigd dat de WD
rret haar huidige beleid wellicht aangevuld rret deze suggestie uitstekend
aansluit bij de opvatting van veel jonge rrensen. In dat beeld past ook dat
de overheid zich veel terughouderrler zou rroeten opstellen in onze samenleving.
Je hoort dat zo vaak in liberale kring, naar de ambtelijke -weerstanden zijn
zeker erg sterk. Er kant nog steeds te weinig van terecht. Iedereen lijkt
het rroeilijk te vimen om iets af te staan tot en rret bewindspersonen aan toe.
Het rroet rrogelijk zijn an zonder gedwongen ontslagen het aan tal anbtenaren
rret 3-4 procent per jaar terug te brengen. De hobbyistenafdelingen rroeten
verdwijnen uit de departem:mten. En als de WD erin slaagt om op dit gebied
de kcnerrle vier jaren iets van haar doelstellingen te verwezenlijken dan zou
dan een reuze prestatie zijn want daarvoor zal tegen de stroom ingeroeid rroeten

worden. (X)k af en toe tegen de wil van het CDA in. Als JOVD blijven wij de
VVD kritisch volgen. (X)k in de fonnatieperiode. Elk m::nent dat Ed Nijpels
toch bij de evangelische anroep verschijnt an aan te kondigen dat de WD kan

blijven regeren naar dat voor de kc:nende vier jaar de individualisering
de euthanasiekwestie en de wet gelijke behandeling naar in de kast gezet
worden arrlat klein rechts daartegen is dan zullen wij zeker aan de bel trekken.
De JOVD blijft de liberalen kritisch volgen. Wij richten ons vooral in de

eerste plaa-s op de WD. In politiek opzicht naar ook -wel in organisatorisch
opzicht zeker sinds de totstandkoming van de sarrenwerkingsovereenkanst. Onze
positie is daarrree sans enigszins ambivalent.
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De JOVD kan niet echt zonder de VVD maar staat er tegelijkertijd los van.

Als je je zoals ik een paar jaar intensief bezinghoudt net de verhouding tussen
de JOVD en

wo

dan zie je sars nerkwaardige paralellen net de ouder-kind

relatie. DkJOVD is er narrelijk in 1949 geboren uit een WDinitiatief. De

toen nog jonge rroeder had evenwel zeer rroderne en liberale opvattingen.
Kinderen n:oeten op eigen benen staan en hun eigen opvoeding maar ter hand
naren zo was de WDopvatting. Dat traditionele IlOederschap werd door de
liberalen uit die tijd niet in Overeenstenming geacht net de idealen van vrijheid
en eigen

veran~rdelijkheid

die man aanhing.

Het afsta.ni doen van het ouderschap sloot uitstekend aan bij de opvattingen
van de zoon. Zodat de onafhankelijkheid tussen die twee al snel na de geboorte
een feit was. De jonge liberalen hadden dus de handen vrij om datgene te doen
wat de jonge generatie ook behoort te doen. Narrelijk het kritisch volgen van
de oudere generatie die bestoken net nieuwe ideeën voor een betere wereld.
De onechte owers horen dit alles minzaam glimlachèr.ld aan en een enkele keer

denken ze serieus na over het voorstel van de . jonge liberaal maar neestal
staan ze tussen droan en daad wetten in de weg en praktische bezwaren.
Een paar jaar geleden leek even alsof n:oeder WO een beetje spijt had gekregen

van haar beslissing an haar voornalige zoon die intussen al ver in de 30 was
geheel onafhankelijk zijn gang te laten gaan. De banden net de JOVD n:oesten
weer een beetje nader worden aangehaald. De jonge liberalen hadden daar aanvankelijk wel wat n:oei te nee, maar erkenden wel dat er een speciale verhouding
bestond net de WD. Daaran stenden zij duidelijk in net een Cil'gal1gsregeling
net n:oeder. Want zeMel WO als JOVD waren tenslotte van nening dat er een
liberale jongerenorganisatie n:oest zijn en blijven. We gaan nu alweer bijna
anderhalf jaar met elkaar om in het kader van een sarrenwerkingsovereenkanst.
Hoe bevalt dat nou. Van JOVDzijde. kan ik u nelden dat het redelijk bevalt.
In veel afdelingen waren de verhoudingen net de WO al uitstekend zodat al

die fornali tei ten uit de overeenkanst wat overdreven leken ma.ar in andere
r egio' s vooral ook daar waar jongere VVDers aktief waren was de sanenwerkingsvereenkarst een goede aanleiding om eens wat nader net elkaar van gedachte te
wisselen. 'lbt wat voor een prachtige resultaten dit kan leiden hebt u allen

nog ondanks kunnen lezen in vrijheid en dercocratie. Daarin werk kleurrijk
beschreven hoe in Eirrlhoven jonge liberalen uit de WO en jonge liberalen uit
de JOVD ontdekten dat er eigenlijk veel neer is dat hen verbind dan dat hen schei(
zodat ze hebben besloten an verder gezanenlijk. onder de vlag van de JOVD aan
het werk te gaan. Kortom het voorlopige oordeel van veruit de neeste JOVDers
is p:>sitief. De JOVD wil dan ook graag doorgaan net de sarrenwerking.
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In dat kader onderzoeken wij ook de rrogelijkheden . voor een vonn van dubbel
lidiraatschap tussen onze beide organisaties. Op dit m:::IIEnt constateren wij
binnen de JOVD dat er aan zo'n regeling ook veel nadelen kleven.
Ik heb daar onlangs iets over gezegd in V en D het is dan ook de vraag of
VVD en JOVD er wel verstandig aarrloen an op dit punt koste wat het kost
ongeacht de anstandigheden door te zetten want en dan noet ik nog een keer
de verhouding otrler-kind bij u herirmering brengen- Teveel aandringen van de
kant van otrlers kan sans juist een averechts effect hebben bij een kind en dat
kan de bedoeling nooit zijn. Narrens de jonge liberalen wou ik u erg veel
succes wensen in de karende maand. Dank u wel.
Zeer bedankt Julius Renark. Voor wat de WD betreft kan ik zeggen dat de
sanenwerkingsovereenkanst ons ook uitstekend bevalt en dat de wijze waarop
WD en JOVD in de afgelopen tijd sarrenwerken zeker voor voortzetting vatbaar is.
Een kritische on::lertoon zijn we van de JOVD gewend en noet ook zo blijven.
Het gaat prima zo, zeer bedankt. Darres en heren de heer zoutendijk is er nog niet
en nu krijgen we het oprerkelijke gebeuren dat de heer vd Werf voordraagt uit
de werken van zouten::lijk. Het 'iNOOrd is aan de heer vd Werf.
Darres en heren iedereen overkant het weleens dat de autosleutels in de kofferbak
blijven liggen, maar dit wordt geen wachten op Codo zo is de WD niet. Nomaliter
erdeizen we het in de eerste kaJierfraktie als volgt. zoutendijk doet de algenene
overall zaken en de grotere techniék en de andere werft ik zelf cultuur.
Maar vandaag spreek ik dus, de heer Kantninga heeft erop gedoeld als de techneut

zouten::lijk.
Als de toekanst je lief is kan dat nou wel. Wij zijn toch als liberalen wars
van een dwingende blatw:lruk van de ideale ma.atschappij. Maar wel en dat
noet u eron::ler verstaan hebben we een open oog voor de ontwikkelingen die op
lange tennijn de sarrenleving gaan heinvloeden en dat is wat we bedoelen. En
het toekanstgerichte denken is liberalen op het lijf geschreven en dat betekent
ook dat we niet zullen aarzelen en ook niet geaarzeld hebben. Qn als er onaangenarre ma.atregelen noeten worden genaren teneinde die ontwikkeling naar een
betere toekanst overeind te hou:len dat we die dan ook nerren en het kabinet
die ook in deze jaren genaren heeft. Nieuwe wegen heeft dit kabinet opengelegd
dankzij de liberale bewindslieden naar een betere toekarrst voor Nederland.
Maar het werk is niet af. En neer dan ooit daarom is het van belang dat het
beleid wordt voortgezet. We hebben nog een ma.and om dat de kiezer duidelijk
te maken ma.ar de kiezer kan het vier jaar bezuren als het hem niet duidelijk
wordt.
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Een redelijk welvaartsniveau voor iedereen. Natuurlijk ook voor hen die om
welke reden dan ook buiten eigen schuld achtergebleven zijn.
Daarnaast een zo groot nogelijke vrijheid binnen de grenzen die nu eenmaal
het sareenleven net arrlere stelt. U kent dat probleem. Egeltjes willen zo graag

wann worden, kruipen dan bij elkaar, prikken elkaar àan en schUiven dan weer
uiteen. Dat is de sarcen.J..eving darces en heren. Een optimale ontplooing van het
irrlividu. Minder machtsverschillen en mirrler engrijfbare autoriteiten. Verantwoordelijkheid voor ons zelf, voor andere en een gelijkwaardige .beharrleling
van alle dat is wat wij venvachten van de toekanst. Maar die toekarst zal daarnaast steeds sterker beheerst worden door nieuwe teclmologien en we hebben daar
helanaal geen angst voor. We geloven niet zoals sarmige in socialistische
kring dat nen zich noet vastklampen aan de verouderde structuur. Wij nenen
dat we zeer IX>Sitief die rroderne naatschappij tegaroet kunnen treden. Maar
we noeten wel bedenken daarbij de techniek is neutraal. Het zithem in enerzijds
het gebruik ten goede, arrlerzijds het gebruik ten kwade. En dat is de nens
die dat doet en u kunt dus weer de techniek karen tot een veel vrijere een opener
een dus ook darocratischer sarcenleving die ook neer humane trekken vertoont
naar u kunt ook en niet voor niks heeft Gijs van Ard.enne net gesproken over
Orwell 's 1984. U kunt ook krijgen een enonre bureaucratie, een dictatoriale
structuur zelfs en daardoor machtsmisbruik en geheimzinnigheid waardoor de
nens ondei:WOrpen raakt zoals het achter het ijzeren gordijn gebeurt en waardoor
in feite de geestelijke vrijheid waar wij voor staan volledig -weg is. En van
onszelf hangt het dan ook af hoe we die nieuwe teclmologie gebruiken : en daaran

is het ook belangrijk dat niet alleen de overheid en zeker niet in de eerste
plaats de overheid, maar wij allanaal er op toezien hoe de nieuwe teclmologie
gebruikt wordt. Dat die een rol speelt, dat die versterkend kan werken voor
het welzijn. Dat die derroeratle open kan gooien. Dat die irrlerdaad de verholrlingen
de standsverschillen zoals u wilt of de machtsverhoudingen wat kan bijtrekken.
Kortom juist de vertegenwoordigerrle licharcen, juist de executieve lichamen

kunnen hier m=t steun van de sarcenleving zelf een taak hebben in de toekarstom

van die toekanst een betere te maken.

Qn

als het ware zoals ik net zeg de toekanst

e :gï..ef te laten zijn. Maar nou ga ik ne beperken tot de informatietechnologie
naar ik wil er toch wel iets bij I'lOe[TEn hoe in de samenleving de toepassingsrcogelijkheden liggen. Allerleerst het gebruik van micro-elektronica en verdere
informatie-technologie in de sfeer van bejaarden en gehandicapten. U heeft
CC'Ilp.lterbestuurde apparatuur, hyp:>theses in deze geest, signaleringssysterren
voor bejaarden. U heeft speciale makkelijk te fennuleren te hanteren informatiediensten en het betekent ook in de vergrijzende sarcenleving die een grote
rol gaat spelen rond 2000-2010 het betekent ook dat die vergrijzingsproblematiek
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in de toekanst beter beheersbaar zal Z1Jn. En een tweede punt is dat we net die
tedmologie een wat minder gevaarlijk werk, wat minder vuil werk wat minder
onaangenaam werk vooral wat minder eentonig werk zullen hoeven te doen.
De kwaliteit van de arbeid kan dus verbeterd worden. We kunnen allerlei

processen en system:m verbeteren. Daanree energie besparen, daanree grondstoffenverbruik venni.nderen. U weet wel de l9de eeuw dat was

gev~:x:m

roofbouw op

de schatten van de aarde. We kunnen de gezondheidszorg verder verbeteren bij
patientenbewak.ing. We kuimen inbraken voorkaren in huis, in nusea enz. en2.
We kunnen nodernere rrethodieken toepassen net dat interaktieve videatekst en
de kenners onder u weten wat daanree bedoeld 'WOrdt. We kunnen de openbare
infonnatievoorziening veel doorzichtiger maken. Voorlichting sneller maken
inspraak en controle groter. Dat wil dus zeggen de denocratle verbeteren.
OVerigens ik wil daar een ding bij zeggen er kant weleens wat veel infonnatie
op samli.ge over. Men rroet zelf zo rrondig zijn dat nen dat weet te schiften.
En dat is waar de rrens in zijn funktioneren tot de techniek belangrijk is.
En tenslotte wil ik nog noell'en danes en heren het onderwijs, want de nieuwe

tedmologien kan op het gebied van onderwijs veel neer de irldivuduele leerling
benaderen in zijn behoefte. Alle leerlingen bolleb0zen en minder begaafden
kunnen zo evenwichtig aandacht krijgen en een eindniveau bereiken dat voor
hun eigen ontwikkeling en voor hun funktioneren in de geavanceerde sarrenleving
vereist is. Individualisering dus zo.vel bij produktie als bij dienstverlening.
Niet zoveel massaficatie. Niet zoveel zo zware zo strakke standaard. Niet zovergaande specialisatie. In de arbeid waarin een fuik zit. Meer decentralisatie
kleiner schaal hoewel niet altijd smal! is beautiful zoals u weet en neer werk
op afstand. Dat kan allemaal dankzij de nieuwe technologie naar dan rroeten we
het ook wel willen en dan rroeten we er natuurlijk ook wel het geld en de belangstelling voor over hebben. Daarbij heeft de overheid een taak. Een driedelige.
Allereerst rroet de overheid regelgeven. Bijvoorbeeld is het te lang gewacht op
een wettelijke regeling ter beschenning van de persoonlijke levenssfeer bij
persoonsregistraties. En gelukkig heeft de minister van justitie rret zijn jongste
wetsvoorstel een nadruk gelegd op de zelfregulering en zo een evenwicht weten
te behouden tussen de wens, de belangen van het individu te besellenren en aan
de andere kant natuurlijk de noodzaak om zinvolle maatschappelijke registraties
niet ingewikkelder en niet kostbaarder te maken dan ze nu eenmaal al zijn.
Voor liberalen is de vonn en de inhoud bij dat recht op infonnatiele zelfbeschikking uitennate gewichtig. De verzelfstandiging van de PIT darres en heren en
in het bijzomer natuurlijk :root betrekking op de teleccmnunicatie is ook een
voorbeeld van goed beleid van dit kabinet • .M:xierne telecorrmunicatiestructuur
infrastructuur op basis van economische gegeven en niet van politiek bepaalde
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tarieven is absoluut noodzakelijk wil ons land dat altijd sterk geweest in
ccrcm:rrciele info:rnatiediensten die positie behouden. Het gekke was dat de PTl'
doordat die al zo lang bestond eigelllijk wat weinig geneigd was tot vernieuwing. Dat die een soort bureaucratische sfeer had opgebouwd en dat
daardoor met de daardoor ook hogere tariefstelling er nogal wat taken die
wellicht naar Nederland toe hadden kunnen vloeien in het buitenland gebleven
zijn. De huidige of de voorgenaren bedrijfsmatige opzet zal zeker de kans geven
dat tij te keren. Bij het mediabeleid daar is al even op gedoeld is de sitautie
natuurlijk veel serieuzer. Perse willen rret name partij van de arbeid en mA
de verouderoe structuur van anroe:r;:organisatie die het in de jaren 1920
en later goed deden beHaren. En zo karen er allerlei volstrekt overl::x:rlige
regels en dat maakt boverrl.ien het veel rroeilijker cm met iets nieuws te karen.
En nog veel erger u weet er gaat heel veel daardoor naar het buitenland.
CX>k van kurrlige m:msen, niet alleen van geld voor reelarre en dergelijke ook
van kundige mensen. Wij hebben ons altijd gekeerd tegen dat conservatieve
beleid en we hebben boverrl.ien gezegd dat daarmee verdere technologische . vernieuwingen tot mislukken gedoarrl zijn. Je kunt niet satelieten en nieuwe opslagreedia
in nederlandse op wereldniveau in nederlandse verhoudingen dwingen, maar de
schade is voor nederland inmiddels natuurlijk wel al geschied. De strubbelingen
hebben in feite dan ook gemaakt dat de info:rnatievoorziening van de burger niet
verhetero is maar eigenlijk niet van de grond kant. '!Weede punt dit was een
eerste. Tweede punt de overll.eid zal rroeten stimuleren in het econanisch verkeer
en daarmee een blijvend innoverend industrieel kli.naat bevorderen. Dat betekent
elcbing van ondernemingszin, dat betekent nieuwe aktiviteiten. Verbetering van
die infrastructuur is een eerste vereiste. Telea::mm.micatiestructuur is al
. ~. CX>k het onderwijs valt in deze zeker onder dit tweede punt. Onderwijs
i.rmers darres en heren rroet leerlingen rree opleiden naast hun eigen vorming voor
de maatschappij voor de toekomst. Endierroet zorgen de huidige maatschappij
rroet derhalve zorgen dat de leerlingen een redelijk eindniveau bereiken. Dat
bovendien de wettelijk goede de werkelijk creatieven die in die toekanstige
maatschappij de leiding gevende persoonlijkheden zullen rroeten zijn dat die
ook als het ware nu weer ontplooingsrrogelijkheden krijgen en vooral darres en
heren dat ze gem::>tiveerd worden. Je rroet kinderen rrotiveren. Anders wil het niet.
Je rroet zelf het geloof in die toekomst en in die rrogelijkheden overdragen.
En nogrnaals het leraarscorps doet best zijn best dat weten we allemaal maar
het grote problean dat elke regel die maakt dat elke rector weer een volgende
direktief op het schoolbord doet hangen maakt dat iedereen weer een beetje
in elkaar zakt enfin u kent het allemaal wel, dat werkt door. Dus die kwaliteit
van het onderwijs op alle niveau dat is een bron op het ogenblik toch van grote
zorg.
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Dat wm:dt ook ·d oor beide frakties bij herhaling ver:woord. En dat geldt t.emaer
als wij juist bedenken dat het ond.eiwijs wat dat betreft toch een beetje gelijk
is aan het toneel. Daar ziet rren ook al tijd oude dingen weer opnieuw zich herspelen. Welnu darres en heren jannergenoeg gebeurt ook dat it1 het onde:rwijs teveel.
En het vervelende is dat rren dan rreent dat rren rret herstructurering rret nieuw

structuren inp:>rteren en analyseren dat het da.arrree verbetert. Maar het zit
natuurlijk niet in de structuren. Het gaat daar niet prinair an maar het

gaat an de inhoud, het gaat om het niveau. De wijze van brengen en de doelstellinç
en. van het onde:rwijs. En da.arrree 00k rrogelijkheden om ieder kind het zijne te
geven. Kijk eens aan. Welkan. Wil je verder gaan dat lijkt rre een reuze idee.
U ziet hoe goed dat werkt in de fraktie. We nerren dat glashard van elkaar

over.
Ja voorzitter darnes en heren. Allereerst mijn excuses. Het was mijn bedoeling
hier ruim voor half elf geweest te zijn, maar ik kreeg autopech ergens
vlak voor de nederlarrlse grens bij Antwerpen en het duurde ruim een uur voor

de belgischewegenwacht aanwezig was. Ik kon er echt niets aan doen, maar. nogmaal~
mijn excuses. Maar ik zie dat alles goed is opgelost en ik zal de heer vd Werf
bijzonder willen bedanken dat die het grootste deel van mijn verhaal irnniddels
al gehouden heeft. Ik denk dat het goed is dat ik even een stukje herhaal.
Ik geloof ergens midden in het onde:rwijs dat hij terecht gekorren was en dat ik
daar opnieuw begin. Voorzitter de telea::mrunicatie-infrastructuur heb ik al
genoemi, maar ook het ondeiWijs is in dit verband van belang. Onde:rwijs dat
de leerlingen rrede rroet opleiden voor die toekanstige maatschappij. Dat niet
alleen er voor dient te zorgen dat alle kinderen een redelijk e.irrlni.veau
bereiken, maar ook dat de werkelijk goede diegene die als .trekpaard rroeten
fungeren in de toekanstige maatschappij voldoende ontplloingsrrogelijkheden en
m:::>tivatie krijgen. De kwaliteit van het onde:rwijs op alle niveaus is een bron

van veler zorg. Dit geldt desterreer als we daarbij bedenken dat dit onde:rwijs

oog nauwelijks is toegesneden op de toekanstige infomaliemaatschappij en dat
de ondeiWijsgevenden daar ook niet of nauwelijks voor zijn toegerust. Praten
over structuren heeft onder die anstandigheden weinig zin. Het gaat niet primair om de structuur, maar an de inhoud en het niveau van het onde:rwijs en de
rrogelijkheden an aandacht te geven aan iedere individuele leerling. Structurele
veranderingen lossen de echte problerren niet op. leiden veeleer de aandacht af.
Voortgaande kwali tei tsverlaging door verdere nivellering , en verwaarlozing

van in::lividuele verschillen. van aanleg, intelligentie en ambitie zal er onher-

roepelijk toe leiden dat de gevreesde tweedeling naderbij komt te weten de splitstig van kleine elite die wel begrijpen hoe de sarrenleving in elkaar zit en· daarin
volwaardig kunnen funktioneren.
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En de massa van de niet weters die buiten spel karen te staan.

Terugkerende voorzi. tter tot de sti.rrul.erende rol van de overheid, een rol die
overigens voo:rwaardescheppen:i en zeker niet .zelfondernerrend of ooncurrentievervalsend nnet zijn. Nog een enkel woord over de werkgelegenheidseffecten van de
nieuwe technologie. In tegenstelling tot wat sorrmige socialisten maar steeds
beweren behoeft de toepassing van nieuwe technologie niet gepaard te gaan
net verlies van arbeidsplaatsen. De rrogelijk ve:rwoorde ea:mcmische groei blijft
voldoende nieuwe arbeidsplaatsen te kurmen scheppen. <X:>k in ons land. Mits wij
in vergelijking net het ooncurrerende buitenland naarvoldoende aantrekkelijk
blijven als vestigingsplaats voor nieuwe aktiviteiten. Dit was vele jaren lang
het zwakke punt. Door de hoge arbeidskosten en de vele verstarrende regeltjes.
Maar ook hier is dankzij het kabinetbeleid een wending ten goede gekaren al

blijkt er l1CXJ veel te doen. Wat we krijgen van nog nieuwe technologien
gebaseerde, geavanceerde industrien nnet het uitganspunt blijven van het
industriebeleid. Het spreekt tenslotte eigenlijk vanzelf dat het overheidsbeleid
in al zijn facetten gericht rroet worden op het bevorderen van ma.atscha:t;pelijk
nuttige toepassing die eer is genoem:i. Dit is een taak voor ieder departerrent
waarwij overigens wel voor de nodige sarrenhang en eenheid van beleid nnet
worden zorg gedragen. In de derde plaats de overheid als · grootgebruiker van de
infornatie en onfornatiediensten. Door haar anvang en betrokkenheid bij het
ma.atschappelijk gebeuren zou de overheid een stimulerende rol en voorbeeldfunktie kunnen doen vervullen. De werkelijkheid is helaas anders. Er is op
dit terrein geen duidelijke doelstelling en daarop toegespitste organisatie en
managerrent. De vraag naar infornatie is onduidelijk. M:xiegevoelig en soms erg
gedetailleeni. Het coördinerend ma.nage:rrent is zwak en daardoor is er veel
duplicatie en mislukking en mislukken naar veel projecten. De rapporten van
de rekenkarrer spreken over dit ondeJ:Werp klare taal. Infornatisering bij de
overheid staat nog steeds in de kinderschoenen. En ten opzichte van een groot
deel van het bedrijfsleven is er sprake van een grote en groeiende achterstand.
Na alle genkoei zal non of neer rroeten worden begonnen niet door een sterk

. gecentraliseerde opzet, maar door juist decentraal het ma.nage:rrent te versterken
en de deskundigheid te vergroten waarbij duidelijke beleidsplannen alsrrede
coördinatie en technische ondersteuning op een centraal punt belangrijke vereister
zijn. Autanatisering is een noodzakelijk hulpniddel om de bureaucratie. tegen te
. gaan. Qn tot een kleinere neer efficiente ten opzichte van de burgervriendelijke
en neer dienstvaardige overheid te geraken. Het verbeteren van de uitvoering van
de bestaande taken dus net minder :rrensen hetzelfde beter doen tot in de karende
kabinetspericxie de hoogste prioriteit krijgt. Dit houdt teven in het vereenvoudigen van de regelgeving daar waar dat zonder bezwaar rrogelijk is.
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Door het beleid hier bewust op te richten kan inhoud worden gegeven aan de in
ons verkiezingsprogramna bepleitte ver:mindering van het aantal arrbtenaren.
Deregulering en het afstoten van die overheidstaken die in de particuliere
sfeer evengoed zo niet beter kurmen worden uitgevoerd zijn hier nog niet eens
voor nodig, maar dragen wel bij tot de door ons zo .zeer gewenste . situatie
van minder overlleid neer markt. Endaanree tot een vrijere minder verstarrende
s anenleving. Voorzitter ik heb getracht het kabinetsbeleid en de liberale
beleidsopvattingen in het bijzonder te plaatsen in het per.spectief van een
toekomstige sanenleving. Ik heb daarbij vooral trachten te onderstrepen hoe
belangrijk de ontwikkeling van de technologie in deze is. En hoe nodig het
is deze ontwikkeling dankzij ons aller inspanning .in goede banen te leiden.
Dat wil zeggen ten dienste te stellen vandenensen en van alle mensen. In de
toekomst zullen wij te maken krijgen net andere problemen, net andere industriele en administratieve processen. Andere verkoo:prethoden en distirbutiekanalen. Andere nethode van info:r:IIIéltieverzorging. Andere veristen, kennis en
vaardigheden en ook net andere naatschappelijke problemen. Ook net ander nensen
nee. De mens blijft gelijk. Behoudt dezelfde behoefte aan VIelvaart en welzijn.
Aan geborgenheid en zeke:rheid. Aan veiligheid kortom aan geluk. Ook dezelfde

behoefte an zich te ontplooien, an zich waar te kurmen maken en · te tonen wat
of hij of zij waard is. De technologie zal daarop noeten worden afgestem:l.
nders dan de partij van de arbeid die nog steeds bang is voor deze ontwikkeling
en die daaran streeft naar neer ove:rheid, maar irrmateriele en geestelijke
nivellering en neer regelgeving die de uitspraken van de heer den Uyl over
toetsing van investeringen op hun naatschappelijk nut wat dat dan ook zijn
noge anders dan die partij van de arbeid verzetten wij ons tegen die bureaucratische verstarring. Maar wij vertrouwen in de creativiteit en inventiviteit
van de mens zijn wij van nening dat vrije nensen zelf in staat zijn en daaran
in staat noeten worden gesteld an vonn en inhoud te geven aan hun toekomst.
Anders dan het a:>A dat als het er op aankant veelal ook kiest voor het behoud
van het bestaande ook als het niet funktioneel neer is en het nieuwe dan -probeert
tegen te werken anders dan dat a:>A hebben wij een open oog voor de toekomst.
Omdat die toekomst ons lieft is.
Het liberalisrre is toekomstgericht en het is bereid nieuwe ontwikkelingen
positief tegerroet te treden en te toetsen op wat deze betekenen voor de indivi-

duele mens in relatie tot zijn engeving. Het liberalisne is niet dognatisch of sd:
en stelt steeds de mens voorop. Het gaat er ilrners an die sanenleving van vrije
verdr~agzarre

en zich voor zichzelf en andere vernatwoordelijk voelende -mensen ver-

der op te bouwen en te behoeden voor socialiserende of anderszins betuttelende
invloeden. Daaran eerst op 21 nei dan in de karende kabinetsperiode en ook daarna
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net de VVD de toekanst tegenoet. Dank u wel.
Na dit stukje vcx::>r 2 heren en voor het aankondigen van de schorsing wil ik

oog Hugo Di trcar het woonl geven voor een technische verhandeling over

wat er nu gaat gebeuren.
Ja danes en heren we wilden de pauze benutten an op veler verzoek wat
:rrogelijkheden te scheppen tot persoonlijke gesprekken tussen u als vergaderingbezoeker net de aa.IMezige kareerleden cq bewindslieden. Nu hebben we
daarvoor hierboven beginnend hier links in de parkzaal die u net een
trap hierop aan deze kant vindt langzaam rondlopende ongeveer op de hoogte
van het blakon, dus je rroet aan alle kanten de trappen op hebben we 21
soort spreekhoejes gemaakt daar vindt u op de nareen van 21 kareerleden en
bewindslieden, dat zijn degene die zich tot donderdagochtend hadden opgegeven.
Er waren andere die in verband net hl.ID agenda nog eventjes noesten kijken

of ze wel of niet precies rond het middaguur aanwezig konden zijn. Er zijn
vele neer dan de 21 die ik u direkt zal noerren. Die vele neer van kareerleden

cq bewindslieden zou ik willen vragen an gewoon aan te sluiten bij hlll1
collega's zodat er ongeveer overal ieder spreekhoekje twee kareerleden cq
bewindslieden zitten. Voor de goede orde noem ik u ze globaal even op.
Er circuleren in de andelgangen ook lijsten net de

nam:m en achter aan de balie

kl..lllt u precies de venleling van de kareerleden bewindslieden over de diverse
spreekhoeken nog een keer checken als u ze zelf niet kunt vinden. Links dus
in de parkzaal beginnend misschien dus vergezeld van neer collega's vindt u
nevrouw Lucassen, de heer Weisglas, de heer van Erp, de heer Henrans, de heer
de Beer, de heer Keja, de heer Fransen, nevrouw I<anp, de heer Braams, nevrouw
Jorri tsrra en de heer Blauw. In de torenkarrer dat is daar op de hoek zitten
nevrouw de Graaf van Meeteren. De ruimte hierachter zitten de heer van Rij en
de heer Dijkstal. In de tussenkarrer zit de heer Wiebenga. In de balkonzaal
zitten de heer de Korte, de heer Jacobsen, nevrouw Terpstra, de heer Hoeksema
de heer Bruggeman en de heer Nijpels.

De andere bewindslieden kareerleden zou ik :

dus willen vragen zich over die ruimtes te verdelen. U vindt de naarri:x:>rdjes
van de genoem:le op de spreekhoeken. Daar staan brcxxljes en koffie voor u klaar
die u door de kareerleden bewindslieden

~rden

geserveerd, dat is ook een heel

speciale ervaring natuurlijk. Dus ik zou zeggen benut u gewoon de pauze
van ongeveer een uur,
Een uur dan gaan we weer verder, Het is nu kwart voor twaalf . Van twaalf tot een

lijkt ne prachtig.
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De vergadering is geschorst.

De vergadering is heropend.

Ik wil u verzoeken zoveel rrogelijk gebruik te maken van de microfoon hier
midden in de zaal. Er is in vrijheid en denocratle een n0titie gepubliceeni
van de tweede k.an'erfraktie en daarin is helaas, het is een beleidsnotitie
daarin zijn belangrijke passages weggevallen. Qn het is een gevolg van een
technische onvolkalalheid. Qn het zoveel rrogelijk te herstellen hebben we
. getracht u nog te bereiken door middel van het toezenden van de aanvulling
aan de secretarissen van de afdelingen en vandaag en gisteren lag de volledige
notitie voor in de hal. Venier hebben we gisteren besloten an de in de algenene vergadering de 38ste jaarlijkse algenene vergadering de ontwikkeling van
de gasprijzen an die niet gisteren bij het beleid hoofdbestuur te behandelen
indien daaraan behoefte was maar nu vandaag. De procedure is de volgende ik wil
u graag de gelegenheid geven het VO)J:d te voeren over het · beleid van de 2e
karrerfraktie. De heer Nijpels en eventueel enoge specialisten uit de tweede
karrerfraktie zullen antwoonien. We zullen als u kort kunt fanruleren dan zullen
we in twee instanties dicussieren. Wie van u nag ik als eerste het wooni
geven.

Mijnheer Beikersma.
Voorzitter Beikersma leeuwarden. Dank u dat u mij het VO)J:d wil geven naar
aanleiding van een notitie het beleid van de fraktie in de tweede karrer en in
zijn algerreenheid. Dat is een kleine terugblik naar er staat ook iets in een
voorui tb lik en dat is in het hoofdstuk binnenlandse zaken grote operaties . daarin
stelt de fraktie dat zij in de karende regeerperiode tot een hemielMie integrale aanpak wil karen van een zestal hoofdonderwerpen. Nou vind ik bij die
6-tal hoofdonderwerpen helaas niet de verloedering, de voortgaande verloedering
van de naatschappij en de nog steeds neergaande spiraal van de verhoging van
de criminaliteit. Ik zou de fraktie en zij die ons straks gaan vertegenwoordigen
in de karrer en hopelijk ook in regering willen vragen of zij in het karende
beleid, in het beleid van de karrende vier jaar die neergaande spiraal van de
stijgende criminaliteit en verloedering dat ze die neergaande spiraal net hetzelfde nieuwe elan wat de heer van Aidenne ook heeft gezegd ook willen
aanpakken opdat wij straks aan het einde van de karerrle vier jaar kunnen zeggen
wij begonnen net het rrotto doen wat ncxlig is, naar we hebben op het gebied van
de criminaliteitsbestrijding gedaan wat ncxlig was. Daar ncxlig ik de bewindslieden
toe uit. Dank u wel.
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Dank u wel mijnheer Beikersna..
Mijnheer van Blamestein.
Voorzitter twee korte oprerkingen. Als ccmni.ssie binnenlandse zaken hebben wij
de afgelopen jaren ook nauwgezette grote operaties gevolgd in de binnenlandse
zaken, het onderdeel wat u daar hebt beschreven. Het doet ons deugd dat u dat
weer zo centraal naar voren schuift in de karende kabinetsperiode. Ik ben het

reet u van rcening dat deze operaties een soort integralere aanpak rroeten dan
deze versnippering tot hiertoe de gevolgen te duidelijk zijn geweest. Mijn
vraag gaat vooral over de cnördineren:ie minister, de bevoegdheden daarvan en
derrotor achter deze operatie bij de minister president zoals dat ook in het
regeerakkoord zou kunnen karen en zoals ook bij het verkiezingsprograrma is
besproken. Dat is een. In de tweede plaats is onder binnelands bestuur op de

tweea

kolom een alinea gewijd boven recht van enquette over het recht van de grote
steden. Ik dacht dat die alinea als proefballon interessant weergegeven wordt
maar niet. spoort rcet het verkiezingsprograrma. In .Allrelo is een overgrote
rceerderheid uitgesproken dat er niet twee soorten geneenstes gecreërd rroeten gaan
worden, de grote en de kleine. En dat de grenzen vrij rroeilijk zijn aan te geven.
Dat is geen miskenning van de wezenlijke problerren in de grote steden, maar dat
is om niet een bestuurslaag tegen elkaar ui teen te spelen. Vandaar dat daar
in het verkiezingsprograrma in .Allrelo niet voor gekozen is en dat spoort dus niet
rcet deze laatste alinea. Wat wel nodig zou zijn is dat de bevoegdheden van de
drie bestuurslagen dat daar een groot stuk bezuinigililg ook in anbtenaren in
te vinden is en wat dat betreft denk ik dat onze nieuwe bewindsman van binnenlandse zaken voor wat betreft de financiele annslag voor wat de departerrenten
ook zou kunnen kijken naar de verhouding departerrenten en laten we daar de
welke taken provincies, welke taken geiiEentes rroeten doen. Dat is geen uitgemaakte discussie en daar is dus veel overlappend werk waardoor dus veel
financiele middelen in deze richting wellicht nog te vinden zijn.
Mijnheer Vrijland.
Mijnheer de voorzitter u heeft het al genoerrrl. Helaas hebben de leden niet de
echte gehele beleidsnotitie van de fraktie gekregen. Ik geloof inderdaad dat
dat een toeval is geweest, dat het geen opzet is geweest. Maar ik heb wel direkt
gerrerkt dat het onderwerp milieu en energie, kernenergie, at.ocm:mergie dus
echt niet onze leden bereikt heeft maar ons wel ons hier aanwezig. Ik ben
bijzonder bezorgd over de werkzaamheden van de tweede kanerfraktie. Ik ben er
rcet vele punten en ik dacht ook vele WDers, ik ben een z-er oud WDlid het niet
eens is rcet de gang van zaken.
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Ik wijt daar ook aan dat de fraktie inderdaad in een toekarende tweede kéllTer
geen 38 zetels :rceer zal hebben rraa.r 26 of 28 of iets dergelijks. Hoe kant
dat. Ik wil een voorbeeld geven. Het milieu wordt inderdaad door de nieuwe
minister en ik dacht dat dat een van de betere ministers is Winsemius redelijk
beharrleld. Maar de grote dingen die worden nog steeds niet aangepakt.
Inderdaad ook klassiek in de tweede kéllTerfraktie. Het milieu heeft ontzaggelijk
de zure regen heeft ontzaglijk veel nadelen geinvloed op alles en nog wat en
de schade daarvan is inderdaad bera.arrd op 1 miljard per jaar en nen zou dus
maatregelen kurmen treffen an dat op te heffen. Dat is ook weer 1 miljard rraa.r
dan hebben we nog niet de schade aan de gezondheid, de volksgezondheid,

Als we dat we zouden doen dan zouden wel al lang begonnen zijn, dan zou de
tweede kéllrerfraktie al lang een rota genaakt hebben hoe je dit zou rroeten
aanpakken. Helaas gebeurt dit niet. Punt 2 ons partijprograrrma. inzake attanenergie je kunt er alle kanten nee uit en ook wat ik hier in deze beleidsootitie
heb gezien daar worden weer enkele dingen gezegd over atoorrenergie dat het
verantv.a:>rd is en veilig is. Natuurlijk is het niet verantv.a:>rd en niet veilig.
Waardoor is, de beleidsenbuiging in de VVD in de fraktie nu veranderd in de
laatste vier jaar. Dat kant oorlat de belangrijke posten de bepalende posten
in de WD door atocmvoorstarrlers zijn bezet. Een voorbeeld is inderdaad ook
in de tweede këllTerfraktie dat de milieu- en energie atoarenergie door een

en dezelfde fraktielid wordt bepaald. Ik acht dat niet nuttig, dat is de heer
Braans. Ik hoop dat in de nieuwe fraktie deze dingen niet :rceer zullen gebeuren,
dat deze zullen worden gesplitst. Ik ben erg benieuwd wat u zult zeggen rraa.r
ik wil wel zeggen dat 33% van de kVVDers tegen atoorrenergie zijn en ik had gehoopt

dat ook in de fraktie en ook in de partij dit :rceer gehoord zou worden.
Dank u wel. Mevrouw Bakker.
Mijnheer de voorzitter ik wil u een enkele aanleiding een vraag stellen en u
aantonen dat wij in een klein land zo optimaal rrogelijk groot zijn. Middels
deze en zijdens vele nederlanders geef ik bekend dat alle rennen zo optimaal
mogelijk losganaakt geworden zijn. C>.:>k zijn wij bezig ons ergens aan te passen.
Weg net de goede nederlandse 'V.a)rden, zoals streek en plaats er is :rceer plaats
voor het groen regio en lokatie op de werkplek. De universitaire rraster is coming
en de clostering is up hand. Met andere

~rden

volksvertegenwoordigers en

regeerders let u eens op uw nederlands geef onze jeugd het nederlands nee,
bavaar het en let u op uw rroers taal. C>.:>k al ben ik geen feminist.
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Perfect stukje cabaret naar :net een heel serieuze ondertoon.
Mijnheer rfieijeraan.
Wat dierroers taal betreft voorzitter past die, ja ik zal ook wel eens fouten
maken maar ik erger

~

net narre aan oudere lieden die niet beter weten te

vertellen dan dat iets groter is als en als ze heel goed nederlands spreken
tegerMJOrdig dan is iets anders nog evenveel dan en ik hoop dat onze 2e
kareerleden en de bewirrlslieden dat toch eens zouden leren uit het eerste
simpele boekje nederlarris. En als ze dan

nJg

iets inschatten dan begrijp ik

het helemaal niet neer, naar dat is terzijde daar kwam ik niet vcx:>r naar ik
~u

even aansluiten bij het vorige.

In de beleidsootitie staat iets over het recht van enquette en het door de
eerste kareer iruniddels verworpen minderheidsvcx:>rstel. Er staat niets over de
andere voorstellen tot grorrlwetswijziging en die hebben eigenlijk ook niets
om het lijf. Dat vi.OO ik zo bijzomer betreurenswaardig dat nadat er jaren
gedokterd. is over de ooodzakelijke wijziging van de grondwet op velerlei
terrein dat min of neer een nieuwe grondwet is gekaren binnen de kortste
keren er vier wijzigingsvcx:>rstellen nodig zijn die vrijwel geen hond neer
interesseren vanwege de inhoud, naar die toch een wijziging van wat eigenlijk
toch onze belangrijkste wetten zijn nodig maken. Dat vind ik bijzonder jamrer.

Of

~

heeft ze zeer weinig sereieus behandelt of

~

had best even net die

wijzigingen kunnen wachten en als nen net die wijziging had kurmen wachten
had dat nog een ander voordeel gehad. Van die grondwetswijziging betekent ook
een nieuwe verkiezing van de eerste karrer. Dat staat wat buiten het beleid van
de tweede karrerfraktie uiteraard. Maar dat heeft nen ook kennelijk niet tijdig
zien aankc:man. In 83 heeft het hoofdbestuur ons zeer tijdig gezegd dat er bij
een toen verwachte eerste kanerverkiezing een procedure zou gaan starten die
redelijk volledig heeft kurmen verlopen en nu heeft nen zolang gewacht net
te orrlerkennen dat er een eerste karcerverkiezing_op kanst zou kurmen zijn, zeer
waarschijnlijk zou zijn zelfs dat er de neest verkorte procedure

~rdt

gevolgd

die maar denkbaar is, waar ook te weinig tijd voor was om d-ar nog ergens
tegen te opponeren. Ik vind dat bijzomer jamrer dat .en niet de afdelingen
gelegenheid hebben gehad om ergens narren te ooerren en dat

ni~t

de zi tterrle

leden gelegenheid hebben gehad om al dan niet uit te spreken of ze zich al
dan niet herkiesbaar stelden. En net zitterrle leden bedoelt u dat zult u

bedoel ik dat zult u begrijpen de zitterrle leden volgens het reglerrent op de
verkiezingen en kan:lidaatstelling van de eerste kareer. Dan heb ik net genoegen
gelezen dat de alinentatieverplichting wat rroet ~rden beperkt, Daar heb ik
gelukkig zelf geen last van maar dat doet niet terzake.
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Vorig jaar is er een wetsvoorstel ingediend, we horen het al jaren lang. Ik
zou tegen de frakties willen zeggen o:pschieten net de behandeling van dat wetsontwerp. En wat er niet in staat dan kijk ik naar de rest op bladzijde 9 de
europese sarrenwerking opschieten net een wezenlijk beleid dat de overschotten
wezenlijk gaat niet alleen beperken gaat terugdringen, gaat afschaffen want het
is natuurlijk ergens van de gekken dat weet iedereen. Hoe je boterbergen,
wijnbergen of wijnplassen naakt en dan naar niet schijnt te kunnen bereiken
dat we daar alsnaar geld aan blijven uitgeven. Da.arnee ben ik dan een beetje
in het buitenland terecht gekaren waar de twee opn:rrking over op bladzijde 9

De heer van Arderme heeft het vamorgen gehad ook over de totalitaire . regirres.

Ik heb bij de opsarming van wat er hier en daar mankeert aan de denocratische
staatsvanren node Indonesie gemist.

(X)k

daar is het dacht ik niet zo helenaal

denocratisch en neer totalitair . .Afgezien van het feit of nevrouw Soeharto
nevrouw Markos aan het nalopen is. Maar Irrlonèsie daar heb ik ook onlangs
over gehoord in het kader van de doodvonnissen ach dat is natuurlijk wel
zeer betreurenswaardig, naar die vonnissen zijn tot starrl gekaren in de daar
geldende procedure dus dat is volgens de interne wetten van die staat en daar
kunnen we weinig aan doen. :tbu hoeven we er niet van rrening over te verschillen
dat zuid afrika een kwalijk systeem heeft. Van een soort denocratle van een deel.
Maar ze hebben ook deugdelijke wetten en geen enkel zich respecterende staat

kan toelaten dat er orrlennijnen:le aktiviteiten zijn. We hebben een jaar of wat
. geleàen net afgrijzen kennis

genc::~ren

van het misbruik van de arrbassade vsn

Libie in IDnden en ik vraag ne af in hoeverre en hoe lang we l'KXJ in :pselrlo
ambassade in Johannesburg blijven gebruiken om onderdak te verlenen aan iemand
die door een nog altijd erkend regirre wordt gezocht. Ik dank u wel.
Dank u wel. Iemand anders van u nog.

Selleraat.
Mijnheer de voorzitter ik heb een vraag naar aanleiding van het punt ontwikkelingssarrenwerking. Is de minister respecteivelijk betrefferrle fraktieleden ·bekerrl
met het rapport van een dui tse socialiste over dit punt. Zeer negatief.
En zo ja is rren misschien geneigd toch het hele beleid op dat punt wat te gaan

wijzigen.
Dank u wel. Wie nog van u. Niemand. Dan is nu het woord aan de voorzitter van

de tweede kamerfraktie.
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Dank u wel vcx:>rzitter. Er zijn ook oog een paar schriftelijke vragen binnen

gekorten. En die zou ik ook tegelijkertijd graag bij de beantwoording willen
maenaren. In de eerste plaats een vraag van mijnheer van Tiel die hij
schriftelijk heeft doen toekaren orrrlat hij er varrlaag niet kon zijn en die
heeft betrekking op het deelnemen direkte rredezeggenschap van gepensioneerde
in het beheer en bij het bestuur van pensioenfondsen. Ik virrl dat i.rrlerdaad
een

buiteng~n

belangrijke zaak. Want als je nou bekijkt wat de derrocratiserings•

golf van de jaren 70 heeft opgeleverd dan is het waar an vast te noeten stellen
dat heel veel gepensioneerde eigenlijk zelf niet betrokken zijn bij het beheer
van het venrogen waar zij uiteirrlelijk in belangrijke mate aan hebben bijgedragen. Varrlaar ook dat de tweede karrerfraktie in het verleden bij debat
in de kairer als uitgangspunt heeft gekozen dat zij vcx:>r deel.narre van de
nensen die gepensioneerd zijn in dit bestuur van de pensioenfondsen. Dat is
ons uitgangspunt. Daar zit een probleem aan vast nanelijk dat een groot aantal
van die fondsen in het verleden paritair zijn sarrengesteld dat betekent werkneners- en werkgeversvertegemvoordigers. Het is een noeilijke toer het is een
vrij lastig probleem an in die bestuursstructuur an daar wijzigingen in aan te
brengen vcx:>ral ook cm:lat de werknenersorganisaties daar weinig vcx:>r voelen.
D 66 die heeft enige tijd geleden op dit punt een initiatiefvoorstel ingedierrl.
Op zich een synpa.thiek vcx:>rstel. Alleen aan het werkelijke probleem waar we

over praten nanelijk hoe regel je die vertegenwoordiging· van de gepensioneerden
in die fondsen vcx:>r dat probleem had D66 geen oplossing en vandaar dat we op dit

c

norrent ook hebben gezegd die weg van D66 niet de goede weg is, naar vanuit princip:
iele liberaal oogpunt is het volstrekt duidelijk dat wij kiezen vcx:>r vertegenwoordiging vcx:>r gepensioneerden in de fondsen die hun pensioenen beheren.
Voorzitter dire andere schriftelijke vragen die gaan over respectievelijk
de rredianota. Er is een vraag wat de VVD virrlt van de koppeling tussen arrbtenaren
salarissen en tussen uitkeringen en de derde vraag die heeft betrekking op de
sociale zekerheid en er wordt gevraagd om een reaktie op dat wat de partij van
de arbeid deze week in de tweede karrer aan de orde heeft gesteld. Allerl-erst
iets over die rredianota. En ik doe dat in het verlengde van wat de heer van
Ardenne daar vanochterrl. over heeft gezegd. Ik kan ne vcx:>rstellen dat degene die
de vraag heeft gesteld dat die teleurgesteld is door het feit dat de rredianota
in de tweede kairer niet verder is afgeharrleld. De VVDfraktie net onze
specialisten Keja en Hermans vcx:>rop die delen uiteraard die .teleurstelling
cm:lat we werkelijk hadden gehoopt dat nadat we jarenlang in de politieke wereld
net elkaar hebben gediscussieerd over de vorngeving van het nieuwe rrediabeleid
dat het ook goed geweest zou zijn als juist dit kabinet dat zo'n groot aantal
problemen wel heeft aangepakt als dit kabinet op dit onderwerp ook daadkracht

Barrl

6

Blad 108
had kunnen tonen. Maar helaas hebben we rroeten vaststellen dat dat rx:>litiek
onrcogelijk was. En ik rroet u eerlijk zeggen dat ik daar nog steeds teleurgesteld over ben. En waarcm ben ik daar nou teleurgesteld over oorlat ik
het eigenlijk onbegrijpelijk virrl dat de grote rx:>litieke straningen in ons larrl
dat die het net elkaar niet .eens zijn kunnen 'WOrden over de wijze waarop dat
mediabeleid in de toekanst gestalte rroet krijgen. Ik vind het onbegrijpelijk
dat er rx:>litiek geen overeensterrming is gekaren over dat wat de techniek op
dit rrarent rrogelijk maakt en dat wat over onze landsgrenzen heen over de
nederlandsebevolking afkant. En waarcm, waarcm hebben Keja en Hermans zich de
afgelopen jaren zo voor deze zaak ingespannen. Qrdat voor ons voor dat mediabeleid
in die hele discussie over hoe dat mediabeleid eruit rroet zien cm dat voor
ons voorop staat een eigen verantwoordelijkheid voor die burger. Het recht van
die burger an zelf keuzes te kunnen maken, zelf te bepalen naar welke tv men kijkt
en zelf te kunnen bepalen naar welk radiostation men kan luisteren. Ik heb het
een paar weken geleden bij de opening van de gerreenteraadscampagne al eens
duidelijk gesteld. Is het eigenlijk niet te gek, rnaken we ons als nederlam
niet een beetje belachelijk als hier nog steeds anbtenaren van CRM zijn die
uitnaken hoe groot de

reel~

op een shirt van een voetballer mag zijn.

Maken we ons eigenlijk ook niet een beetje belachelijk als we nog steeds
verbieden dat buitenlandse progranma' s die op Nederland zijn gericht dat die
niet nogen worden orrl.ertiteld. En rnaken we ons eigenlijk ook niet belachelijk
door te denken dat we

CCIT~Ierciele

televisie kunnen tegenhouden dat Belgie

binnenkort gaat starten net een comrercieel net zodat de franse camereiele
televisie te ontvangen is, tel:wijl Luxacburg op ons afkant en nu binnen een
paar

rnaamen ook

CCIT~Ierciele

uitzendingen via de satelliet in Nederland kunnen

'WOrden ontvangen. En dan zeg ik nog geeneens zozeer vanuit de liberale stampunt
dat je zelf keuzes rroet naken, maar dan zeg ik tegen mA en partij van de arbeid
beste mensen je kunt net elkaar van mening verschillen over de rechten die je aan
de burger rroet geven, maar je kunt toch n::x:>it net elkaar van mening verschillen
over de vraag of de techniek ofiloudt bij onze larrlsgrenzen. Je kunt toch niet
volhou:len dat in deze tijd van technische ontwikkelingen Hilversum in feite
het reservaat blijft wat het de afgelopen tien jaar is geweest. En daaran zeg
ik ook duidelijk het is jamrer dat we deze kabinetsperiode die discussie over

het mediabeleid niet hebben kunnen afronden. Dat betekent dat CDA en partij van
de arbeid daarbij ook hebben gekozen voor een nieuwe, een vernieuwde discussie
over dit orrl.eiWerp bij de kabinetsfonll3.tie. En ik zeg u dat de uitgangspunten
zoals de partij die een paar maarrlen geleden heeft vastgesteld in ons verkiezingsprogranma dat die goede elarenten in de medianota en in de mediawet van
Brinkman dat die voor ons inzet zullen zijn en dat ik er echt van overtuigd
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ben kijk naar het rapport van de Wiardi Beckmanstichting, naar kijk ook naar sarr

m ige bewirrlslieden binnen het mA dat er bij de kabinetsfonnatie op dit punt
echt zakenkurmen worden gedaan en dat dit ook echt een van de punten is
waarvan ik over drie jaar op dit VVDcongres aan u kan vertellen dat het lang

heeft geduurd, maar dat de VVD uiteirrlelijk ook op dit punt haar zin heeft
gekregen.
Een tweede vraag en die kant uit de financieel sociaal econanische camli.ssie
van de partij die heeft eigenlijk betrekking op iets waar ik gisterenavond
heel in het kort iets over heb gezegd en dat was de discussie over de kaderbrief de begroting 87 en de discussie vooral over de koppeling tussen de
ambtenarensalarissen en de sociale zekerheid. Dames en heren wat is de .historie
van die koppeling. De kistorie van die koppeling is dat destijds de . vaststelling
van het regeerakkoord is afgesproken de bezuinigingen via een bepaalde sleutel
te verdelen. Een deel sociale zekerheid een deel ambtenaren een deel rijksbegroting en een deel volksgezon:fueid. En daarnee werd in feite en dat was
voor deze kabinetsperiode denk ik een goede oplossing werd er een soort
koppeling tot starrl gebracht tussen die sociale zekerheid en tussen die arrbtenarensalarissen. We hebben dat vier jaar gedaan. Het stond in het regeerakkoord
en de 'WD heeft op dat p.mt het regeerakkoord royaal uitgevoerd. Maar de vraag
waar we nu voor staan en vandaar ook die terechte vraag vanuit de financieel
sociaal econanische carmissie van de partij is of in een nieuwe kabinetsperiode opnieuw zo 1 n koppeling tussen sociale zekerheid en tussen arrbtenaren
noet plaats vin::len. Dames en heren ik denk dat de grenzen in dat opzicht heel
duidelijk zijn bereikt en dat lijkt mij voor een nieuwe kabinetsperiode
lijkt mij voor een verantwoord personeelsbeleid bij de overheid niet verstairlig
an in een toekanstige kabinetsperiode opnieuw zo 1 n vaste koppeling tussen
sociale zekerheid en ambtenarensalarissen aan te brengen. Waaran. Qn:iat we het

hebben over twee verschillen:le grootheden. We hebben aan de harrl van de pakketverg•
lijking twee weken geleden kurmen zien dat zo 1 n tweederde van het arrbtenarenapparaat in ons larrl wordt orrlerbetaald. Dat de verschillen xret de rrarktsektor zo
rord de 20-25% bedragen. Maar als je dat vaststelt dan noet je een p::>litieke
keuze naken. Dan zul je een nieuwe kabinetsperiode zul · je noeten vaststellen
wat we willen root het

arrbtenar~eid

in ons lam. En ook in dat opzicht

zijn we duidelijk. Wij kiezen voor een kleinere overheid. Wij kiezen voor een
afgeslankte

overheid en dat zal betekenen het afstoten van taken. Maar als je

die p::>litieke keuze hebt gemaakt en dat doen wij als 'WD dat past daar ook bij
dat je dan vervolgens de beschikking krijgt over een overheidsapparaat dat
kwalitatief goed wordt betaald. En dat betekent dat je dan niet de ogen
rroet sluiten voor de realiteit.
.
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Het betekent dat je dan ook geen koppelingen :rroet gaan leggen tussen groepen
die in feite niet gekoppeld kunnen worden. Dat betekent dat je ruimte :rroet
laten voor een salarisbeleid waarinnensen die funkties vervullen bij de overheid weer op overeenkanstige wijze als gebeurt in het bedrijfsleven worden
betaald. Ik realiseer ne heel goed dat we hier een hele zware politieke .discussie
over gaan krijgen bij de forrratie. Want we weten dat onze coalitiepartner
het CDA dat die wel kiest voor die koppeling tussen sociale zekerheid en tussen
a:rrbtena.rensalarissen. Maar terecht wij hebben en Rlrlolf en Koos Rietkerk
vrele<Jer gezegd dat het in een nieuwe kabinetsperiode niet verstandig oou
zijn om een koppeling die nut bestaat te han:lhaven en dat zal dan ook het
startpunt zijn voor de WD als je straks in de kabinetsforrratie over dit
on::lerwerp wordt gesproken.
Voorzitter tenslotte een

an~rd

op de vraag over sociale zekerheid . en die

vraag die luidt als volgt. Waaran is de WD de afgelopen weken in de karrer
zo vrien::lelijk geweest daar waar de pvda het kabinet zo hard heeft aangevallen
over die stelselherziening. Danes en heren ik denk niet dat het gaat om vrien::lelijk zijn in de politiek of niet vrien::lelijk zijn ik denk dat het gaat om de
feiten. En nu het debat over de sociale zekerheid bijna is afgeron::l zou ik
hier graag toch n::>g een p3irr oprerkingen over willen maken. Waarom. Qrrlat het de
kern van de vraag namelijk de ergernis die er bij een heleboel nensen in ons
lan::l leeft over de opstelling van de

~

bij dit debat over de sociale

zekerheid an:iat ik die ergernis heel goed begrijp. Wij zijn ook boos geworden
we hebben ons ook geergerd aan de wij ze waarop er gesugeereerd is alsof dit
kabinet die sociale zekerheid heeft afgebroken. En we hebben ok ook geergerd
aan de wijze waarop CDA en WD heel dikwijl worden toegedacht dat ze geen
sociaal hart zouden hebben. Dat ze zenaar rucksichtlos zouden ingrijpen zon::ler
dat ze zich realiseren dat er achter al die cijfertjes dat er nensen zitten.
Ik heb het vorig jaar gezegd maar ik wil het nog eens herhalen. Het is niet
de hobby van ons als WD ante snijden in de sociale zekerheid. We doen dat
niet net vreugde. Het is ook onze diepe overtuiging, ons gedachtegoed dat wil je
die sociale zekerheid in ons lan::l kunnen behouden dat wil je op tennijn die
uitkeringen betaalbaar blijven houden dat je dan ook de noed :rroet hebben ook
al is het vier weken voor de verkiezingen om dan beslissingen te nerren. Dat je
de noed :rroet hebben an de kiezers recht in het gezicht te zeggen wat er de
afgelopen, jaren in ons lan::l op dit punt verkeerd is gegaan. En dan hoe ik er
niet van dan erger ik ne aan die partijen die dit kabinet verwijten dat ze
bezig zijn net een a sociaal beleid. Want als de partij van de arbeid
dan zegt als ze dan constateren dat de sociale zekerheid wordt afgebroken dan
stel ik vast dat al die plannen waar we de afgelopen weken over hebben gesproken
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dat het daarbij gaat an drie miljard van de totaal 107 miljard die in ons land
aan sociale zekerheid wordt uitgegeven. Drie miljard, nog geen drie procent
en natuurlijk dan kun je politiek bezwaar hebben tegen die plarmen, maar dan
gaat het niet aan dit beleid, deze politieke opvattingen, deze stelselherziening
af te schilderen als een afbraak van het sociale zekerheidsstelsel. Dat pikt de
WD niet en dat zullen we ook in de toekanst IXlOit pikken.
En als we dan praten over zogenaanrle alternatieven van de pvda dan kunnen we

vaststellen dat die alternatieven van de pvdadat die zich hebben beperkt
tot het bijstellen van percentages, tot een paar wijzigingsvcx:>rstellen en dan
rroeten we in ieder geval vaststellen dat als de pvda zegt dat het sociale
stelsel wordt afgebroken dat ze dan op echt net :Eundarrentele wijzigingsvcx:>rstellen
hadden noeten karen en dat de op zich geringe wijzigingvcx:>rstellen die nen
nu heeft aangebracht dat die op zich al aangeven dat de verwijten van de pvda
op dit punt geen hout snijden. Cbk de pvda gaat net het overgrote deel van
de vcx:>rstellen van dit kabinet akkoord al was het alleen maar onrlat mijnheer den
Uyl toen die destijds minister van sociale zaken was een groot aantal van deze
vcx:>rstellen zelf heeft vcx:>rgesteld.
Voorzitter de heer Beikersma die stelde de vraag over binnenlandse . zaken en
over de grote operaties en hij vroeg zich af of in een nieuwe kabinetsperiode
ook de criminaliteitsbestrijding grote aandacht zou gaan krijgen en grote
prioriteit zou blijven behouden. Ik noet u zeggen dat ik eigenlijk die vraag
niet helemaal goed begrijp omdat we juist kunnen vaststellen dat het beleid
zoals Fri ts Korthals Al tes sanen net Koos Rietkerk dat de afgelopen jaren
heeft gevoerd dat dat beleid juist resultaten heeft opgeleverd. laten we wel
wezen we hebben vcx:>r het eerst de afgelopen tien, 20 jaar in Nederland een
minister van justitie gehad die niet alleen maar heeft geregeerd bij nota's naar
die daadwerkelijk heeft gedaan dat wat hij in het begin van een kabinetsperiode
op tafel heeft gelegd. laten we daar terecht trots op zijn.
Ik ga al die getalletjes niet n<::>em:m. Die treft u aan in vrijheid en demxratie.
En ik denk ook dat als ik die getalletjes noem dat ik in feite een beetje

vcx:>rbijga aan de politieke kern. Want de politieke kern van de vraag van de
heer Beikersma is natuurlijk gaan we in een nieuwe kabinetsperiode opnieuw
prioriteit geven aan die bestrijding van de criminaliteit. Dat antwoord luidt
ja, naar ik ga het antwoord vandaag voor u specificeren. Niet arrlat we nu
toevallig vier weken vcx:>r de verkiezingen zitten of onrlat de pers aanwezig is,
naar wel arrlat wij intern tot de overtuiging zijn gekaren dat bij de kabinetsfennatie ook op dit punt concrete afspraken rroeten worden gemaakt. Dat hebben
we gezien. De minister van justitie heeft de afgelopen jaren vcx:>r iedere cent

in het kabinetnOeten knokken.
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Hij heeft iedere keer de tweede kareer te hulp noeten roe:pen en ook in dat
kabinet financiele prioriteiten te krijgen voor de bestrijding van de criminaliteit en van dat varrla.lisrre. Wat hebben we daarvan geleerd, dat we in een nieuwe
kabinetsperiode bij de fomatle vantevoren noeten afspreken welke financiele
prioriteit en in welke mate de criminaliteitsbestrijding werkelijk gaat krijgen.
En dat betekent dat een minister van justitie dan in een nieuwe kabinetsperiode

vanaf het begin af aan weet waar hij aan toe is en dan niet iedere keer weer
zijn aarrlacht noet geven aan die strijd cm de centen binnen het kabinet maar
hij zich daadwerkelijk ook bezig kan houden rret de goede besteding van die
gelden en daarmee ook stappen kan zetten op dat pad waar de heer Beiekersna
aan ons heeft voorgehouden. Overigens over die criminaliteitsbestrijding

nog een hartekreet. Ik kan rre voorstellen dat dat onderwerp in onze kringen
leeft en laten we wel wezen wij zijn ook degene geweest die aan het begin van
de jaren 70 dit punt aan de orde hebben gesteld en die destijds nogal eens
verwijten kregen. Je ziet nu bij alle :pJlitieke partijen zie je dat de aandacht
bestaat voor de bestrijding van de criminaliteit. M:>ties van de VVD die vroeger
werden

VeJ:WOr:pen

worden tegemJOC>rdig door de hele tweede kareer aanvaard. En

nog beter worden door de minister van justitie ook daadwerkelijk uitgevoerd.
Maar ik denk dat er ook grenzen bestaan aan de mate waar je iedere keer weer

een beroep kunt doen op de overheid cm de criminaliteit te bestrijden. Natuurlijk de rijksoverheid heeft in dat opzicht zijn taak. Maar ik zou toch ook

nog eens willen benadrukken dat ook op gemeentelijk niveau er een taak ligt
voor gerreenteraden cm dat ook op gemeentelijk niveau criminaliteitsbestrijding
op een groot aantal manieren gestalte kan krijgen. Maar wat ik nog veel
belangrijker vim wat ik nog veel belangrijker vim is eigenlijk de rrentaliteitskwestie waar het hier an gaat. Want wat is er op dit punt aan de orde.
Op dit nogen we ons ook nog weleens afvragen hoe vaak het nou eigenlijk voorkant

dat als kinleren thuis karen en die iets vertellen over een vernieling of iets
anders hoeveel ou:iers er dan in werkelijkheid zullen zijn die hun ki:OO. ter
verantwoording roe:pen. Als u zich realiseert dat we in 1985 bijna een miljard
zijn kwijtgeraakt als gerreenschap aan vandalisrre dat betekent kinderen van ons
want onze kinleren doen dat natuurlijk ook aan rree een miljard gulden gerreenschapsgeld aan vandalisrre dan vim ik dat er ook thuis bij de rrensen maar ook
op school een heel belangrijke taak ligt. Je kunt niet allèen het kabinet
het laten doen. Je kunt het niet alleen de :pJlitie laten opknappen het is
ook een rrentaliteit die we van huis uit en vanuit school en op het bedrijf
noeten uitdragen.
En -angezien de VPRO het op dit ITOIIent ook rreent, het wordt norgenavond
ongetwijfeld uitgezonden.
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De heer Blcmrestein die heeft gevraagd an een versterking van de :positie
van de COÖrdinererrl minister al thans van een coördinerend minister als het

gaat over de grote operaties. Ik zou daar eigenlijk kort over willen zijn.
Ik geloof dat op zich natuurlijk de coördinerend minister van groot belang is.

We hebben dat ook in deze kabinetsperiode gezien. Maar wat van veel groter
belang is dat er ook in een kabinet :politieke prioriteit

~rdt

gegeven aan de

grote operaties en dat betekent denk ik dat je ook in een kabinet en dat
betekent de beide :politieke partijen de minister-presiden en vice minister
president dat die in feite ook aan die grote operaties

~itiek

prioriteit

noeten geven. Als dat niet gebeurt, als het iedere keer een zaak blijft van
een minister van binnelandse zaken of van een minister van justitie dan denk
ik dat je daarvoor altijd problerren blijft hou:len in een kabinet rnrla.t je

natuurlijk het heel dikwijls zo is dat je in het begin van een kabinetsperiode daar interessante afspraken over kunt IlEken naar dat zo gauw een· kabinet
er zit er toch begrijpelijk rivaliteit plaats vindt tussen de depa.rteirenten en
dan de :positie van zo'n co''ordineren:i minister eigenlijk

~rdt

verzwakt. Het

betekent overigens ook en dat geven we aan in enze notitie en i- ons verkiezingsprogranma dat er wat ons betreft in een nieuwe kabinetspericde in een
regeerakkoord ook gedetailleerde afspraken noeten worden gemaakt over dat
-wat er Iret de grote operaties noet gaan gebeuren. De heer Vrijland mijnheer
de voorzitter die heeft ons zijn zorgen kenbaar gemaakt over de atocm:mergie.
Die zorgen van de heer Vrijland die ken ik en ik denk niet dat het goErl is
dat we daar Iret elkaar over discussieren. Maar wat ik wel tegen de heer Vrijland
wil zeggen dat is de oprerking die hij heeft gemaakt over oollega Braams
narrelijk dat mijn collega Braams in feite dit soort debatten in de tweede karrer
Iret twee petten op zou voeren. Hij heeft gezegd noet dat in een nieuwe fraktie
niet gaan veranderen. Ik ben heel duidelijk. De heer Braams is een voortreffelijk
woordvoerder op dit terrein en de heer Braams zal ook in de nieuwe tweede
karterfraktie onze eerste woordvoerder op dit terrein blijven.
Als het overigens gaat over het probleem van de zure regen dan denk ik en dan
is eigenlijk de beantwoording van die vraag overbodig, want als u ziet
welke aktivi tei ten minister van milieu Pieter Winsemius de afgelopen jaren heeft
ondernamen om op dat terrein het probleem van de zure regen ook begrijpelijk
teIlEken voor de

~rensen

dan denk ik eigenlijk dat discussie op dit punt over-

bodig is en de heer Vrijland heeft het eigenlijk ook zelf al gezegd de heer
Winsemius dat is een van onze beste ministers en in dat opzicht denk ik dat
ik de karrende campagne ook van de capaciteiten van deze voortreffelijke minister

niet genoeg gebruik kunnen JIEken.
Voor de pers zeg ik hierbij voorzitter dat het geen kwalificatie betekent van de
aniere bew ·
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Arrlers lees je maarrlag in de krant Nijpels deelt rapportcijfers uit. En helaas
bent u het die aan mij rapportcijfers geeft dus wat dat betreft rroet ik
oppassen.
Voorzitter ik kan tot een afronding oorlat de heer Zoutendijk ook nog een paar
van de vragen zal beantwoJrden daar waar het gaat over de grondwetsherziening
en daar waar het gaat over wat andere zaken orider andere herverkiezing van de
-1:-.iveerste karrer. '1\lssen de heer

~ijeraan

heeft twee vragen gesteld waar ik

graag iets over wil zeggen narrelijk waaran doen wij niets aan Irrlonesie. Is
het eigenlijk niet zo dat de VVD wat selektief verontwaardigd .is. Ik zou dat
willen bestrijden. '!ben destijds de executies aan de orde zijn geweest toen
heeft Erica Terpstra in de tweede karrer heel duidelijk stelling gen.c::xren
tegen die executies. Het is natuurlijk wel zo en dat is een heel rauwe werkelijkheid en die geldt niet alleen voor Indonesie dat van de bijna 170 landen
die nu lid zijn van de verenigde naties er ongeveer 130 een FOlitiek systeem
hebben dat wij vei:Werpen. En dat betekent dat je bijna per definitie altijd
enigszins selektief bent in het a:mrentaar wat je geeft over de politieke
situatie in ons land. Een voorbeeld natuurlijk van Indonesie zou kulmen
worden aangevuld net het voorbeeld van Surinarre en dan zou je de vraag
kulmen stellen waaran net je ten opzichte van dat soort landen een ander
beleid voeren. Ik denk voorzitter dat het nou eenmaal een historisch gegeven
is dat wij beschikken over bijzondere banden :rret Indonesie en dat wij als
tweede karrerfraktie nog steeds de overtuiging hebben dat juist die dialoog :rret
Irrlonesie dat daar verbetering in kulmen bewerkstellen en dat we daaran ook
heel duidelijk de lijn hebben gevolgd zoals die is gevolgd zorrler dat we daarbij
allerlei zaken die ook in Irrlonesie verkeerd zijn gegaan :rret de :rrantel der
liefde hebben bedekt. En tenslotte dan het onderwerp Klaas de Jonge.

Liever

gezegd het orrlerwerp Zuid Afrika. Ik zeg het heel ronduit ik erger ne net u
aan die gang van zaken zoals die ook de afgelopen weken weer in de kranten
hebben kunnen volgen. Het leek er een paar weken geleden op alsof die zaak
Klaas de Jonge alsof daar een oplossing voor zou kulmen worden gevonden alsof
er een berechting zou gaan korren, zekerheid op dat punt. Op dit narent is het
helaas zo dat er nog steeds sprake is van een impasse. Ik wil deze zaak niet
teveel belasten net :publiciteit naar ik heb de stellige in:lruk dat de heer
vd Broek op dit punt bezig is :rret een beleid waarover wij goed worden

geinfonreerd en waarvan ik denk dat het uiteindelijk luidt dat die resultaten
die wij hier als VVD bij elkaar al vele 'Weken en vele naanden eerder hadden
willen zien, naar daarbij laat ik het wat dit orrlel:Werp betreft.
Voorzitter ik rond af op het gevaar af dat er straks toch in de tweede tennijn
nog vragen kunnen karen.
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Ik rond af xret het volgende. We zijn als "WO nu twee dagen bij elkaar geweest.
En als we rou heel eerlijk zij- dan hebben we misschien xret elkaar wel een beetje
opgezien tegen dit congres. Dan hebben we misschien net elkaar wel afgevraagd
wat er

IlO.l

eigenlijk op dit congres ging gebeuren. Hoe gaan we xret elkaar an

hoe praten we nou net elkaar over al die dingen die de "WO heeft neegenaakt en
waar u zich als achterban af en toe kapot aan heeft geergerd en terecht kapot

aan heeft geergerd. Ik ben ontzettend blij dat nu we twee dagen net elkaar
hebben gesproken in een heel openhartige sfeer en sans ook in onderlinge
gesprekken xret kritiek. Ik ben heel blij dat we na twee dagen WDcongres
eensgezind als partij de campagne ingaan. Ik ben er rx:>g steeds trots op dat
u mij een paar rna.arrlen geleden heeft gekozen als uw lijsttrekker. Ik
hoop dat ik uw .vertrouwen niet zal bescharren.Ik zal vechten voor de "WO
zoals ik dat drie jaar heb gedaan. Ik hoop en reken op uw steun.
Wie nog in tweede instantie.
Meijeraan.
Enerzijds wordt ik gestuurd voorzitter. De heer van Blo.rmestein.
Nee m:m:mtje ik heb vergeten an de heer Zoutendijk rx:>g het woord te geven.

Nee ik had ook die tweede instantie niet ve:rwacht maar toen u dat zo ultimatief

vroeg.
Het woord is aan mijnheer Zoutendijk.
Voorzitter u assisteert in de zonde want reeds in uw openingswoorden heeft u
gezegd dat alleen het beleid van de tweede kamerfraktie aan de orde zou zijn.
De heren N::>rd en ik keken elkaar toen aan en dachten we krijgen een rustige middag

en dat is natuurlijk ook zo, maar dat neemt niet weg dat ik toch graag een enkel
woord wil zeggen dat is bijzonder tot de heer Meijeraan. Al wil ik daaraan vooraf
laten gaan een opl'a"king aan het adres van de heer Vrijland naxrelijk als hij
zegt dat kernenergie natuurlijk niet verantwoord en niet veilig is dan zou ik
daarop toch wel willen reageren dat maar weinig deskundigen dat net hem eens
zullen zijn.
Nu overgaande tot de grondwet. Ik ben het geheel net de heer Meijeraan eens

dat teveel rrorrelen aan die grondwet dat dat niet goed is en ik begrijp dus
heel goed de vraag van is het nu rodig drie jaar nadat die nieuwe grondwet
gekcmm is dat er weer een aantal wijzigingsvoorstellen noeten karen.

•
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Dat was irrlerdaad nodig ardat bij de grote grondwetswijziging van dri e-vier
jaar gel.eden er.:n

~tal

:?:2ken

ni~t

gcre;;elr

1

~orrlen

worden oorlat ·zij

orrlerdee~

waren van wetsvoorstellen die in zijn geheel verworpen zijn en dan verdwijnen
helaas de goede orrlerdelen. Dat was hier gebeurd en begrijpelijk dus dat dat
alsnog noest worden gecorrigeerd. Het waren niet allemaal dingen die nog wel
enige tijd konden blijven liggen. Het was wat betreft het birmendringen in
woningen wel degelijk sprake van een urgentie. En waaran dan heeft de partij
zo lang gewacht rret de karrlidaatstellingsprocedure voor de eerste karrer. Ik
kan die vraag natuurlijk eingelijk niet beantwoorden want het is een bestuurs-

zaak. Maar ik zou er alleen op willen wijzen dat de eerste karrer een notie
heeft aangenerren een half jaar geleden ongeveer waarin ze stelde is het eigenlijk
wel nodig dat de beide karrers gelijktijdig worden ontbonden. Kan het wat de
eerste kamer betreft niet een jaar later. De wettelijke tekst van het gromwetsartikel laat die nogelijkheid irrlerdaad open. De bedoeling van de grondwetgever
was venroedelijk een andere maar nadat die notie rret vrij grote Ireerderheid
was aangenaren heeft de regering terecht gezegd we willen daar eerst weleens
advies van de raad van state over hebben. Daar gaat enige tijd overheen. Dat
advies was overigens duidelijk in de richting ook dat die ontbirrling wel tegelijk
ertijd noest plaats vinden en dat voor enige uitzondering in het verleden was
daarop dat je daar geen precedentele werking aan rrocht ontlenen. Intussen
had de behandeling .van de wijzigingsvoorstellen in de tweede karrer nogal
wat vertraging ondervonden. Niet alleen de drukke agenda maar ookcm:lat
de staten van de nederlarrlse antillenachterstallig waren rret het geven van
het wettelijk voorgeschreven oordeel over die wetsvoorstellen. De vertraging
was zodanig dat je je vernoelijk kon afvragen of het allemaal nog wel zoo
lukken voor de eerste april, het tijdstip dat we ongeveer nodig was om het ontbirrlingsbesluit te neren. Wel daar heeft de partij dus ook op gewacht want
het was tot het laatste norrent onzeker of het wel zou lukken. En dat tenslotte
de procedure waartoe besloten is en die de heer Meijeraan genoend heeft de
kortst rrogelijke procedure. Ik denk dat die juist ka-rakteriseert, maar dat
is een beslissing van het hoofdbestuur geweest en daar wil ik verder niet intreder
Voorzitter neer is mij eigenlijk niet bekerrl • Ik heb van dit congres helaas
amig kunnen neenaken zelfs de helft van mijn eigen verhaal heb ik niet
kurmen rreanaken, maar dat stuk wat ik wel heb kurmen neemaken geeft mij veel
vertrouwen, rreer vertrouwen dat het verkiezingsresultaat op 21 IIEi beter
misschien veel beter zal zijn als sonmige opiniepeilers denken. Dank u wel.
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Iemand nog in tweede instantie.
Mijnheer Vrijland.
~t

dank aan de woorden van de heer Nijpels. Ik twijfel er niet aan dat de

heer Nijpels en de andere heren hier vele nuttige openhartige gesprekken
hebben gevoerd. Maar dat is allemaal in achterkanertjes gebeurd en dat is
niet op deze officiele vergadering ik heb gezien dat de journalisten weg zijn.
Ik verwacht van de heer Nijpels iets, dus iets neer dat journalisten net videarecorders ik weet dat dat veel :rreer invloed heeft.
Pardon terug op het onderwerp. Mijnheer Nijpels u heeft geen antwoord op mijn
oprerkingen gemaakt. Ik verwacht het antwoord ook niet, naar het is uw deskurrl.igh eid ook niet. Wat ik gewoon wil en ik kan straks

mijnheer Zoutendijk heeft

o ok een opnerking gemaakt over deskundigheid en ik ben wel deskundig. Nou
ik had gehoopt dat de fraktie net zoals vroeger als een bepaald percentage

milieubewuste fraktieleden zou bestaan en dat is niet zo. Ik kan ne nog
herinneren ik ben zeer oud lid dat op een vergadering, een partijvergadering
Erica Terpstra een van de oprichters van D66 luid geroepen heeft weg net
de atoarenergie naar dat hoor je niet :rreer. Ik ben blij dat nevrouw Terpstra
aanwezig is. Misschien kan ze dat net als indertijd bij dat groothandelsgebouw
bij Rotterdam dat n:::>grnaals roepen.
We hebben het over het beleid van de tweede karrerfraktie in de afgelopen periode

mijnheer Vrijland.
Ik had gehoopt dat er dus ten eerste wat deskundigheid zou zijn. En ten tweede
dat er dus :rreer nensen milieubewust zijn en ten derde hoop ik dat de partij
en dat is uw pakje aan mijnheer Karrminga, dat de partij het nogelijk naakt
dat milieuminister nensen van kleine leden, die zijn er zeer veel ik heb al
gezegd 33% dat die neer aan de bak karen in de partij. En nu mijnheer Zoutendijk
die heeft gezegd dat er naar weinig deskundigheid net ne eens zijn. Mijnheer
Zoutendijk dat is niet zo. Het is zo dat er zeer veel deskundigen het net ne eens
zijn. Misschien zit u :rreer in het bankwezen in statistische gegeven dat u die
mensen niet :rreer kent, naar ik kan ne heel goed herinneren mijnheer Zoutendijk
dat uw vrouw op een PPRvergadering zat in Oegstgeest ik was daar

ook uitgenodigd

ennevrouw was ook tegen atoarenergie. Dus als u nou tegen uw vrouw straks
thuiskant zegt je hebt er geen verstand van dan heb je een leuk gesprek.
Ik denk dat wij uw rrededelingen in tweede instantie voor kennisgevind aannerren.
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Want een werkelijke vraag. Dank u wel. Mijnheer

~ijeraan

nog in tweede instantie

Voorzitter de heer van Blcmrestein die nodig noest vertrekken in verband net
verplichtingen in zijn gerreente heeft opgenerkt dat de heer Nijpels niet heeft
geantwoord op de vraag wat er bedoeld wordt op bladzijde 8 tweede kolom net
het voornemen van de fraktie an extra aandacht te geven nee aandacht te geven
aan extra bevoegdheden aan de grote gateente. En zijn vraag hoe dat spoorde
net wat er in het zo onlangs aangenaren verkiezingsprogramna staat. Dat zullen
we nog vaak horen en ik zal dan het antwoord nede overbrengen in de carrmi..ssie
binnenlandse zaken. Dan heeft u gezegd ja er zijn 130 landen en Suri.nane
ma.ar Suriname staat wel in uw beleidsootitie en in algerrene zin staan er ma.ar 5
latijs anerikaanse landen, midden anerika, zuid afrika in en in dat lijstje
heb ik en ik hoop ook andere Indonesie noie gemist. En dan hoef je niet alle
130 op tenoenen ma.ar juist vanwege de bijzondere banden m:x::ht het er wel bij.
Ik ben zeer tevreden net het antwoord dat de heer Nijpels zich ook ergert aan
het geval Klaas de Jonge zal ik ma.ar zeggen. Ik hoop dat hij zich niet zolang neer
hoeft te ergeren aan het gebruik van onze pseuio amvassade voor wat een ex
Nederlander was an het logies te verstrekken. En tenslotte wil ik graag
even reageren op de oprerking dat hij zich had afgevraag:i hoe zou dat gaan die
twee dagen want de achtel:ban heeft zich terecht kapot geergerd, Dank voor de
erkenning dat dat terecht was. Ik neem aan dat die achterban na het kapot ergeren
even bij noest kanen van het kapot zijn. Daar hebben we ook vandaag voor gebruikt
andaar dat het een zeer dacht ik goed verlopen congres is. En nu zijn we dan zo

langzaam als achtel:ban van het kapotte weer een beetje hersteld en nu kunnen we
er allenaal weer tegenaan. Dat is de verklaring dat we zo gezellig twee dagen zijn
sareengeweest dacht ik.
Dank u wel Mijnheer Meijeraan.

Nijpels.
Ja voorzitter net het noercen van de vaderlandse pers aanwezig is het natuurlijk
heel gevaarlijk als je zegt dat de ned.tá weg zijn. Een vraag was irrlerdaad
blijven liggen heeft mijnheer Meijeraan gelijk in dat was de vraag wat er wordt bedoeld net dat wat er in de roti tie staat over de grote steden extra bestuursbevoegdheden. U weet dat daar in de tweede kanerfrakties ook in de tweede kaner een
debat over is geweest. Dat de fraktie toen bij nonde van de heer Wielinga was
toen dacht ik heeft voorgesteld om te kijken of er bijzondere constructies
nogelijk waren. U weet dat inmiddels de partij na een uitvoerige discussie een
ander starrlpunt heeft ingen<::m:m. Dat is ook niet een beleidsnotitie geen voorbeeld
van wat er in het programna staat. Het programna is daarna gekaren. Het
betekent dat nieuw beleid van de tweede kareerfraktie zal zijn zoals het in het
programna staat.

Band

7

Blad 119
prograrrna staat.
Dank u wel. Darres en heren wij zijn bij het agendapunt 23 en dat is de sluiting

van deze vergadering. Ik wil deze keer kort zijn. Enkele zakelijke rrededelingen.
Na afloop van deze algenene vergadering is er direkt een vergadering van de

landelijke p:ropagandaccmnissie. Ik wil voorts alle rredewerkers van deze zaal
zeer bedanken voor de voortreffelijke organisatie net als derredewerkers van het
algeneen sekretariaat rret narre Hugo Ditmar die allenaal weer zo vlekkeloos
heeft laten verlopen.
Darres en heren ik dank u bijzomer voor uw aanwezigheid. Het was een uitennate
plezierige wijze waarop wij de afgelopen twee dagen rret elkaar zijn C>I1'9egaan.
Tussen de middag werd mij gevraagd door een journalist wat trekt je nou zo
aan in de VVD. Een van mijn antwoorden was de stijl waarop we rret elkaar cm:Jaan
en de sfeer in onze partij is deze twee dagen hebben dat weer eens bewezen.
Dank voor uw aanwezigsheid. Ik sluit de vergadering en eg tot ziens op 3 rrei
bij de opneing van de campagne.

