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De vergadering is geopend. Ik heet u allen zeer welkom hier in .AJ.rrelo
en ik hoop dat u het allenaal even goed hebt kunnen vinden alsik.
Beter dan de algemeen secretaris maar die is uiteindelijk ook hier aanwezig.
De beschrijvingsbrief voor deze algemene vergadering is gepubliceerd in

vrijheid en democratie van 17 december j.l. Bij de inschrijving zou aan u
uitgereikt rroeten zijn een handleiding voor de behandeling van de amendementen met de adviezen van de cammissie die het concept van het verkiezingsprogramna. heeft geschreveno Daarin is tevens opgenomen een nota van wijziging
van het hoofdbestuur. Die nota zullen we behandelen bij hoofdstuk 4.
Ik kom er dan op terug. Tevens is daar in aan te treffen de voorlopige
kwantificering van het programma dat is een voorlopige kwantificering omdat
misschien nog zou rroeten worden aangepast indien wijziging in het concept
verkiezingsprogramma daartoe aanleiding zou kunnen geven. Dames en heren
wij zijn de afgelopen weken weer veel benaderd door afgevaardigden of door
afdelingsbestuurders over de procedure van het tot stand kamen van het
verkiezingsprogramma en zoals dat totnutoe in de geschiedenis van de partij
altijd het geval geweest is is het tot stand kamen van dat program een
moeilijke procedure die altijd aanleiding geeft tot enige kritiek, tot
verzoeken of het nou niet anders kan. Telkens proberen we het ook weer
een beetje anders te doen naar we worstelen steeds met het spanningsveld
wat erin is tussen de wens een zo aktueel verkiezingsprogramma te hebben
aan de ene kant en het ideaalbeeld van een lange voorbereidingstijd, een
behandeling van alle amendementen die in de loop van de tijd zijn ingediend
en overeind gebleven. De laatste slag is geleverd in decEmber, midden
december toen er een amendernentenbeurs gehouden is en daar gekanen noest
worden tot 4-450 amendementen die in deze algemene vergadering van 17 en
18 januari deze twee dagen behandeld zouden kunnen worden. Ook daar is een
pann.ingsveld. Enerzijds zou gekozen kunnen worden voor het systeem van de
partij van de arbeid. Daar begint men voor dergelijke vergaderingen al
donderdagmiddag om twee uur en daar wordt geknipperd met groene, oranje
en rode lampen. Daar worden spreektijd in seconden betaald. Wij kiezen
voor een iets soepeler aanpak, maar dat gaat dan weer ten koste van het
aantal amendementen dat behandeld kan worden. De amendementenbeurs heeft
vooral gekeken naar het belang van de amendementen, naar de kwaliteit van
de discussie en de kwaliteit van het programma die dan tenslotte het resultaai
noet bepalen. De amendernentenbeurs heeft ongeveer 700 amendanenten redaktioneel verklaard.
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En vele daarvan positief redaktioneel. Als u er niet bij geweest bent hebt

u geen idee wat dat betekent. Maar zo'n kreet kant dan in de loop van de
vergadering op. Positief redaktioneel zijn veel behandeld. Dat wil zeggen
dat de cammissie bij het herschrijven van het program daar met een positieve
inslag naar zal kijken zo van nou eigenlijk zouden we dat kunnen aanbevelen
dat is een goed amendement. Dat zouden we kunnen overnemen en dat gaan
we straks bij het herschrijven verwerken. Zo zijn we dan uiteindelijk
gekanen tot die ruim 400 arrendementen die nu voor liggen. En de afgelopen
paar weken heeft de ccmuissie gebruikt cm een advies voor te bereiden dat
dan vandaag aan u kon

~rden

uitgereikt. Velen hebben gevraagd kon dat

nou niet wat eerder, want dan hadden we nog een paar dagen kunnen voorbereiden en dan hadden we de stenming voornemen tot ste.rnrren wat beter kunnen
voorbereiden. Ja dat is ook weer een groot probleem, allemaal weer kosten,
allemaal nog weer toesturen. Wij dachten dat u dan wel zo in de materie zou
zitten dat u aan de hand van dit advies toch wat gemakkelijker de discussie
zou kunnen ingaan dan wanneer het een nondeling advies zou zijn hier vanachter
de tafel. Maar laat duidelijk zijn dat de wensen die er zo hier en daar bij
u leven van zou het toch niet allemaal iets anders gekund hebben, zou het niet
wat beter nog hebben kunnen

~rden

voorbereid. Ja die leven er bij ons ook

wel maar er noet dan tenslotte tot een canpromis gekanen

~rden.

Een com-

pranis om tussen slagvaardigheid en kwaliteit van de voorbereiding. Wel
zo zijn we dan hier nu zover gekanen en de procedure die deze dagen zal
worden gevoerd met uw instemning hoop ik is dat ik over de ingediende amendementen de indiener en zij die daarover iets willen zeggen eerst het
woord geef en vervolgens zullen leden van de camrnissie daar op reageren
en als het dan nog nodig is zal er een tweede instantie zijn. We noeten
proberen zo vlot rrogelijk met elkaar door die punten heen te kanen. Want als
u gaat uitrekenen per punt dan kant u niet van 1 of 2 minuten. Maar de praktij
leert dat scmnige heel snel gaan en andere dan vele minuten kunnen vergen. Ik
zal proberen de tijd zoveel rrogelijk in de gaten te houden zodat we daarover
achteraf geen teleurstelling en geen teleurstellend gevoel zullen hebben.
Van de Abvo Kabo werd het verzoek ontvangen de algenene vergadering te rrogen
toespreken. Dat verzoek hebben we ingewilligd en het zal gebeuren gedurende
enkele minuten kort voor de behandeling van de sociaal econanische hoofdstukke
U hebt sternkaarten uitgereikt gekregeru. De witte kaarten gelden voor een
stem, de blauwe voor 5 stermen en de oranje 10. Als u nu meer dan 5 witte
hebt dan kunt u hem inruilen voor een blauwe. Enzovoort. De waarde van de
stembriefjes lichtbruin is een stem eru blauw is tien sterrnen. Een van de
taken is het benoerren van het stembureJau.
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Ik zou willen voorstellen mijnheer Vogelie als voorzitter van het stembureau
en verder de heer Menken, mevrouw Dijkstra, mevrouw Biewenga en mevrouw
Wagemakers. Bent u bereid cm in het stembureau plaats te nenen. Ja als u dan
uw positie achter mij wilt innenen. Dank u zeer. Alvorens over te gaan
tot enkele minuten algenene beschouwing indien u daaraan tenminste behoefte
bestaat zou ik het woord willen geven aan mijnheer Boer. Dat is de voorzitter van de afdeling Almelo en hij wilde graag enkele woorden tot u
richten. Mijnheer Boer het spreekgestoelte is voor u.
Dank u wel mijnheer de voorzitter. Mijnheer de voorzitter d.arres en heren
er is mij als voorzitter van de afdeling Almelo een genoegen te constateren
dat de wijze van de WD naar het oosten zijn gekanen. Meestal is het andersom.
Aangezien een spreekwoord hier in Twente luidt dat een Twent bepaald geen
trend is hebben wij als afdeling gemeend u dat symbolisch op een of andere
manier te rroeten laten blijken. U weet allemaal waarschijnlijk wel dat
een dergelijk congres als deze dat dat erg venroeiend is. En wij dachten dat
het aanbrengen van een gezonde basis voorwaarde is voor een goed congres.
Wij hebben dan ook als afdeling gemeend u allen tijdens het kopje koffie
dat u ui teraard in de loop van de dag weleens een keer zult gaan nuttigen
een pakje krentemik aan te rrogen bieden. Ma.g ik mijn mede bestuursleden
vragen nu naar voren te kanen met de krentenmik.
Ik wou het eerste plakje even aanbieden aan de voorzietter en met name
hem in de loop van deze dagen veel sterkte toe te wensen en ik wens u allemaal een heel goed en positief congres. Dank u wel.
Zeer bedankt. Aardig om zo ontvangen te worden in deze afdeling. Dames en
heren in het tijdschema staat dat er gelegenheid is voor het houden van
enige algemene beraadslagingen. Is er iemand van u die behoefte heeft aan
het voeren van het woord over andere zaken dan de amendementen.
Heer Meijeran.
Voorzitter hartelijk dank dat er inderdaad enige tijd is uitgetrokken voor
de algemene beschouwing. Het is namelijk zo dat allerlei amendementen zijn
er en er waren ook een aantal rroties en amendenenten op de inleiding.
Die zijn door de amendementencammissie allemaal redaktioneel verklaard
en we kunnen vol vertrouwen hebben dat de conmissie verkiezingsprogramma
daar dan ook volledig aandacht aan besteed. Ma.ar de vergadering heeft daar
dan geen enkel oordeel aan kunnen geven. En ik dacht dat het toch goed
was op een enkele punt te wijzen. Twee punten. Het verkiezingsprogramma
zelve is veel langer geworden, veel gedetailleerder dan de zoveelste alge-
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nene vergadering eens een keer heeft besloten als principieel punt. Daar
is uiteraard niets neer aan te doen, maar je kunt het wel jamrer vinden
want het gaat nogal wijdlopig in allerlei details en ook beschrijvingen die
nauwelijks een verkiezingsprogramna. kurmen zijn. En daarvoor is er dan
een inleiding. En die inleiding lijkt diegene die het desbetreffende am:mdem ent hebben gesteund en dat was in de :kanercentrale Haarlem het geval te
cmvangrijk, te weinig inspirerend en dat is een punt dat ik toch graag in
het openbaar in uw aandacht zou willen aanbevelen. De uitwerking van de
beginselverklaring zal wel altijd problerratisch blijven staat er. Dat lijkt
ne nou niet het neest inspirerende voor een verkiezingsprogranma waarnee je
die beginselen wilt uitdragen en uitwerken op bepaalde punten. Dan krijgen
we zo van die vergelijkingen of quasi spreekwijze waar utopie de moeder

is van de totalitaire staat. Ik rroet ne dan afvragen wie de vader zou
zijn. Maar die vergelijking van piketpaaltjes vcx:>r een effectiever bestrijding van de criminaliteit ik dacht niet in de desbetreffende nota te hebben
gelezen dat onze minister van justitie behoefte had aan piketpaaltjes. Hij
heeft wel behoefte aan andere dingen en die staan dan ook verderop in het
verkiezingsprogramna.. En dan heeft net het neest vel:WOnderd nadat in 1981
een liberaal manifest up to date hebben genaakt dat daar niet over wordt
gesproken, ma.ar dat er wordt verwezen naar het liberaal manifest van 1972.
Ja rroet niet zover in de geschiedenis teruggrijpen. Ja mag op 'lllorbecke
teruggrijpen wat mij betreft daar is niets op tegen, maar een liberaal
manifest van 81 is door de algenene vergadering, door de partij aanvaard. Het
liberaal manifest van 1972 is niet neer geweest dan een stuk van stu:lie en
beraad. Het is nooit als zodanig vastgesteld. Het leent zich niet an er
nu op terug te vallen. Als ik ergens op wil terugvallen dan rroet je dat doen
op het liberaal manifest 81. En dan tenslotte dat het kabinetsbeleid inzet
mag zijn van de verkiezingsstrijd dat kant op mij ook nogal zwak over. Ik
heb in alle toonaarden min of neer vooruitlopend op de beslui ten van deze
vergadering horen vertellen dat het kabinetsbeleid inzet zal zijn van de
verkiezingsstrijd en dat het dat mag zijn inspireert ook weinig. Dus tot de
helft terugbrengen die inleiding als ik het zo zou mogen zeggen een beetje te
in de gebiedende wijs tot de helft terugbrengen en dan veel inspirerender
en veel minder beschouwend en veel minder aarzelerrl dan het nu is. Ik dank
u wel.
Dank u wel mijnheer Maijeran. Er waren ook een aantal airendenenten en noties
op dat punt die hebben we tijdens de anenderrentenbeurs als redaktioneel

verklaard en daar zijn ook wel dergelijke geluiden enkele van die suggesties
gehoord bij het herschrijven van het programna. zal ook gekeken worden naar
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de inleiding en ook net de door u genoerrrle punten zal zoveel rrogelijk
rekening worden gehruden. Maar we hebben een onafhankelijke oomnissie
die het programma schrijft en ook de inleiding en nen zal zeker kijken
naar arrenderoonten, noties en datgene wat er nu gezegd is.
Mevrouw de I.Bve.
Voorzitter u heeft een procedurevoorstel gedaan en indat procedurevoorstel
wordt per hoofdstuk een bepaalde tijd uitgetrokken. Dat vind ik een goed
procedurevoorstel maar voorzitter het kan daardoor gebeuren dat bepaalde
zeer belangrijke amarrlerrenten niet neer aan de beurt karen in de behandeling
van een bepaald hoofdstuk. Ik zou daarcm willen suggereren dat op een
gegeven :rrorrent even een rondvraag, pauze of hoe u het ook wilt noeroon wordt
ingelast om na te gaan of er toch bepaalde a:rrenderoonten zijn die zeker
nog behandeld noeten worden alvorens een bepaald hoofdstuk VJOrdt afgesloten.
Het ligt in mijn bedoeling cm te trachten alle arrenderrenten te behandelen.
Ik denk ook dat het kan, maar als het echt niet neer gaat is het ook niet
zo erg als we 10 minuten of een kwartier over een bepaalde limiet heengaan.
Dan hoeven we daar niet van wakker te liggen. Maar als het echt uit de hand
loopt dan zullen we net elkaar beraadslagen en over hoe nu verder. M-ar het
stond in vrijheid en derroeratle als een soort dreiging en die is er nu dus
nog van niet te lang praten want dan gaat het echt niet goed. Wie van u nog
in algeroone zin. Niemand neer. Dan beginnen we net iets van dertien minuten
voorsprong op het schema, dus nevrouw dat geeft noed. Wel het eerste arrenderren
dat is het arrenderrent dat is ingediend door de afdeling I.Biden en de comnissie
binnenlandse zaken. Het is het nurmer 2246 en heeft betrekking op het punt
209 dat is het punt in hoofdstuk 2 overheid en de.rrocratie, het hoofdstukje
de efficiente overheid. Is er iemand van de afdeling leiden of de conmissie
binnenlandse zaken die het v.JOOrd wil voeren. U hebt gezien dat de comnissie
verkiezingsprogram het arrenderrent aanbeveelt. Wil er iemand het woord voeren.
Niet. Mag ik dan vaststellen dat u instemt dat het arrenderrent is aangenaren.
Dank u wel dat is dan bij deze gebeurd. 210 dat is gesplitst in twee
arrenderrenten. Een van de conmissie binnenlandse zaken de tweede van de
afdeling Amsterdam. Ik stel eerst aan de orde het arrenderrent van de conmissie
binnenlandse zaken, dat wordt ontraden door de cannissie arrlat de instelling
van een personeelsdienst voor de rijksdienst als geheel kostenverhogend
werkt.
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Mijnheer van Bloerrenstein gaat uw gang.
Mijnheer de voorzitter de conmissie binnenlandse zaken heeft niet op het
oog gehad een kostenverhogende elerrenten. De ongewenste bedoelingen van

een :personeelsdienst over 15 departerrenten met zich meebrengende daardoor
de mogelijkheid van verkokering in de aanpak van het :personeelsbeleid lijkt
het ons een goede zaak dat er meer systeem in het :personeelsbeleid en
van de rijksoverheid gebracht 'WOrdt middels deze :personeelsdienst. Die zal
waarschijnlijk daa.rnee ook een stuk kostenbeheersing met zich mee kurmen
brengen. Afgezien dus van de kwantitatieve kostenzaak lijkt het ons voor
de kwaliteit van het :personeelsbeleid uitemate van belang dat er wel
een zekere eenheid van :personeelsbeleid nagestreefd zou 'WOrden.
Dank u wel mijnheer van BlOillrei1Stein. Nog iemand anders van u die daarover
iets wil zeggen. Niet. Dan is het 'WOOrd aan de heer Hazewinkel.
Het is begrepen de bedoeling van het arrenderrent begrijp ik ook en ik dacht
dat de tekst van 210 eigenlijk min of meer al aangeeft wat we willen een
kleiner goed opgeleid en uiteraard valt daar ook onder alles wat bij goed
:personeelsbeleid hoort en dan valt me ineens het antwoord op het
volgende arrenderrent al. Ik dacht dat je heel kort en duidelijk deze dingen
te zeggen niet ook nog iets geheel nieuws noet introduceren wat een centrale

:personeelsdienst zou zijn waarvan we ook niet weten eigenlijk wat het allemaal
voor kostenverhoging zou meebrengen. Dat risico van zo'n eerste bladzijde
van zo'n verkiezingsprograrrma noet kort en krachtig zijn en we dachten dat
onze tekst dus wat dat betreft eigenlijk voldoende inhoudt.
Kurmen we overgaan tot de stemning. Dan doen we dat voor de eerste keer.
Witte kaarten vraag ik zij die instemren met het amenderrent vraag ik de
witte kaarten nu op te steken dus witte kaarten voor het arrendement. Witte
kaarten tegen. Blauwe kaarten voor het arrendement, blauw tegen. Oranje
voor, tegen. Ik denk dat het stembureau het met me eens zal zijn wanneer
ik zeg dat dit amendement is verworpen. We zijn dan bij 2750 op 210 en

dat is het amendelrent van de afdeling Amsterdam. Dat 'WOrdt ontraden orrrlat het
te gedetailleerd is en overlxxlig. Wil er iemand die het heeft ingediend.
Gaat uw gang mevrouw van der Stoel.
Dank u wel mijnheer de voorzitter. Het is wat jamrer dat de conmissie het
oordeel heeft geveld dat het ~dement van Amsterdam op 210 te
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gedetailleerd zou zijn. Amsterdam vindt gelijke behandeling geen detailpunt
en zou het ook heel goed virrlen als de WD dat ook duidelijk maakt ook op
het onderdeel van overheidsbeleid om ook daar aan te geven dat de WD ook
op dat onderdeel gelijke behandeling tot stand wil brengen.
Dank u wel. Iemand an:lers van u nog. Niet dan weer mijnheer Hazewinkel.

Het spreekt vanzelf dat dit een orrlerdeel is van een goed personeelsbeleid
en bovendien de discriminatie v.JOrdt op vele punten in ons programna verworpen.
Ik vind het een beetje dubbel op en zeker overbodig als het direkt in deze
eerste bladzijde reeds over het overheidspersoneel zou v.JOrden gesteld.
Mevrouw van der Stoel.
Mijnheer de voorzitter dat het voor de WD heel vanzelfsprekend is is heel
prettig om dat hier nogrraals te constateren, maar het gaat hier om een
verkiezingsprograrrma waar wij wervend willen optreden en de WD is natuurlijk ook altijd afhankelijk van een partner waar je nee regeert in een
kabinet. Dus dat de WD duidelijk maakt dat dit voor haar een helder en
goed punt is waar ze ook nee de boer op wil gaan lijkt het voor wat
ons betreft Amsterdam wel toe om het punt wel op te nerren in het verkiezingsprogramna.
Hazewinkel.
U suggereert hier ook nee dat er op dit m:JIIent er korren ongelijke behandeling
kennelijk plaats vindt. Dat virrl ik ook het gevaar van dit soort open
deuren intrappen. Nou open deuren intrappen.
Mevrouw van der Stoel.
Nou open deuren intrappen zover zouden wij ook niet willen gaan als het
al helemaal 100% rorrl was en dat ligt niet aan mijnheer Rietkerk dat het
niet voor 100% rond is. Hij heeft zijn best gedaan, maar het is nog niet
verwezenlijkt en zolang iets niet verwezenlijkt is en je als partij vindt
dat er niet gediscrimineerd kan v.JOrden en dat er een goed overheidsbeleid
rroet zijn is het ook iets wat je neerlegt in je verkiezingsprograrrma om te
laten zien dat je op dat punt ook echt iets tot starrl wil brengen.
SWart.
Ik zou ook heel erg blij zijn als dit punt echt overbodig was, maar ik herinner ne uit de afgelopen maanden alleen al een heel langdurige discussie
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over de vraag hoe dat nou noest in de buitenlandse dienst. Dat toont denk
ik aan dat in ieder geval inhoudelijk de beleidspunten wel degelijk een

belangrijk punt is en ik denk ook niet dat dit de eerste pagina is, want
we hebben ook nog een inleiding die ervoor zit. En verder vind ik zo'n
op-rerking is in wezen een redaktionele en we zouden hier over de inhoud van
arrenderrenten spreken. Nou ik denk dat de inhoud duidelijk noodzakelijk is
op dit m::.rrent en dan geloof ik dat we daar gewoon voor rroeten sterrlren.
Mijnheer Hazewinkel hoeft niet neer. Het spanningsveld is er wat mijnheer
Meijeran aangaf aan de ene kant te lang, niet geinspireerd genoeg aan de
andere kant. Nou dan rrogen we kiezen. Witte kaarten voor het arrenderrent.
Witte tegen. Blauwe kaarten voor, tegen. Oranje kaarten voor, tegen.
Het is ve:rworpen. Dank u wel. 2750 veiWOrpen. Wij zijn bij 210a een nieuw
punt van de karrercentrale Limburg, het wordt ontraden orrdat het te gedetail--·
leerd is.
Mijnheer Derks.
Voorzitter de comnissie noemt het punt te gedetaillerd. Dat is op zichzelf
niet onjuist. Nu hebben wij er geen behoefte aan om al te zeer in details te
treden va.ru:laag en zeker gezien de voorsprong die u al hebt zijn wij bereid
het voorstel in te trekken.
Zeer bedankt. Dan zijn we bij 211 het arrenderrent 2382 van de conmissie van
binnenlandse zaken. Het wordt ontraden orrrlat het geen verduidelijkende tekst
is. Iemarrl die het arrenderrent wil verdedigen.
Heer Meijeran.
Voorzitter veel te gedetailleerd hoor ik zeggen terwijl ik hiernaartoe
wandel, daarom rroet je ertegen zijn. We hebben een deel van 416 hiiemaartoe
overgebracht orrdat we dachten dat dat daar beter op h-ar plaats was. En als
nen rrocht :rrenen dat het niet zo is dan zou ik toch redaktioneel dit in
de belangstelling van de comnissie willen aanbevelen. Wat is een essentiele
deel wat het iets verlengt, die 2% is een gemiddelde en dan wordt er verderop
verteld dat het bij de politie wat anders zou kunnen zijn. Nou dat zou ik
liever op deze plaats hebben orrdat we daar naar onze SIIlélak neer thuis hoort.
Maar er wordt ook een voorbeeld gegeven van verschil in die 2% zo ook bij
personeelsfornaties van centrale diensten. Even over handhaving van de
bui tendienst. Dat is iets wat verderop niet staat en ik zou ne kunnen
denken dat het bij een departe:rrent als onderwijs je die 2% niet per

•
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depart.enent rroet vaststellen maar zou kunnen differentieren en dat er
in de buitendienst nul% en bij de ministerie zelve wel 10% weg zou kunnen
of zoiets. Dit voorbeeld erbij is een uitbreiding, maar ik laat graag
over of het korter kan, maar het is een essentieel anders iets en het verduidelijkt dus dacht ik de differentiatie die nodig is op een zeer essentieel punt. Ik dank u.
Ik dank u wel. Iemand anders nog van u.
Scheffer-afdeling Hengelo.
Ik heb de vraag of de eerste zin van 211 bij aann.arre van dit arrendement
wel blijft staan. Dat lijkt mij essentieel.
Heer

~ijeran.

Wij hebben natuurlijk de cammissie tussen de heer Scheffer en u niet kunnen
raadplegen, maar ik neem aan dat de cammissie geen enkel bezwaar zou kunnen
hebben als het arrendement Rotterdam bij aanneming zou VK>rden ingeboekt in het
onze. Dat spreekt eigenlijk haast vanzelf dacht ik.Het punt van die 2%
laten wij de tekst ongewijzigd. Maar Rotterdam geeft een arrendement daarop.
Dank u wel.
Dank u wel. Kunt u er redaktioneel iets rree mijnheer Hazewinkel.
Ja want wat de vergadering niet weet is dat er bijvoorbeeld ook al redaktioneel akkoord verklaard is rret arrendement 2797 wat u hier ui teraard niet
ziet staan, maar wat bijvoorbeeld betrekking heeft op een kleiner efficienter goed opgeleid ambtenarenapparaat. Dat soort zinnetjes zijn wij
gaarne bereid in te voeren en die zijn inderdaad duidelijker en beter.
Als ik antwoord mag geven op dit amendement ja dan is het juist die zinnetjes
tussen haakjes van pratende over buitendienst en dergelijke die ten ene
male teveel zou:len zijn voor een kort krachtig verkiezingsprogranma en ik
herhaal zijn deze openingsparagrafen die waarschijnlijk nog de aandacht
van de lezer trekken en dan rroeten we zo kort rrogelijk in blijven.
Dank u wel. We kunnen overgaan tot de sterrming denk ik. Witte kaarten voor
het arrenderrent van de ccmnissie binnenlandse zaken. Witte kaarten tegen.
Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. Oranje voor, tegen. Het arrendement
i s ve:rworpen we zijn bij het arrenderrent van de afdeling Rotterdam ..
Vredenbregt afdeling Rotte:rdam.
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De afdeling Rotterdam is van rrening dat er een stuk ontbreekt eigenlijk

in het 2 .11 zoals het ons voorgelegd is. Aangezien die twee % die wordt
daar gehanteerd, die wordt daar als een ja ergens vandaan korrend getal
verder niet onderbouwd. De afdeling Rotterdam is van rrening dat dat
wel onderbouwd rroet worden en zo rrogelijk gewijzig:i rroet women. Onzs
idee is dat als dat gewijzigd wordt hoogstwaarschijnlijk naar boven toe
gewijzig:i zal women, maar het noet dan wel gebeuren op basis van een
onderzoek. Dat is dat onderzoek waar de afdeling Rotterdam op aandringt.
En er is ook een tijdslimiet bij gegeven waarbinnen dat onderzoek afgerond

:rroet worden.
Dank u wel. Iemand anders van U. Niet . Mijnheer Hazewinkel.
Ja die 2%nonn is natuurlijk niet onbekend. Dat is iets waar we al jarenlang
mee bezig zijn. Datgene wat de conmissie eigenlijk ingebracht heeft en

wat toch min of neer nieuw is lijkt mij in de politiek is dat we zeggen dat
twee procentse gemiddelde. Het is ook niet een opgedragen percentage.
Het noet een gemiddelde zijn. Dat betekent dat soomige afdelingen helemaal
geen bezuiniging en vennindering plaats vindt en in een andere afdeling
rreer dan 2%. Als het op basis van externe deskundigen direkt bij de rege-

ringsionnatie of direkt daarna noet gebeuren leek ons veel te ver gaan.
We dachten dat dit typisch iets is wat in het kabinet wordt besproken en
het kabinet, het nieuwe kabinet noet worden overgelaten. Maar wij stellen
die 2% als gemiddelde, dat is eigenlijk het nieuwe.
Dank u wel.
Die twee procent als gemiddelde dat is op zich heel rrooi, maar het zou
waarschijnlijk veel beter zijn als dat 3 of 4 % zou kunnen zijn.
Mits dat onderbouw::l zou zijn. Wij dringen aan op die onderbouwing teneinde
daartoe te korren.
Dat kan toch nooit binnen een half jaar.
We zitten in ierler geval op die 2% zoals die ook in ons ding zult lezen voor
de periode dat dat nog niet gelukt is, dus het is niet zo dat wij dan maar
zeggen doe niks. Nee die 2% noet in die situatie gewoon doorgaan.
Kamninga.
Zo staat het wel in het ge:rreenteraadsprogranma van Rotterdam.
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Goed we gaan over tot de sterrming. Witte kaarten voor Rotterdam. Witte

kaarten tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Het is verworpen.
Wij zijn bij het arrenderrent 213 wederem van Rotterdam. Herkansing.
Dank u wel mijnheer de voorzitter. Dit arrenderrent VJOrdt afgeraden op basis
ook van het feit dat het te ver gaat. Natuurlijk is het niet onze bedoeling
dat tot in extenso alle bestaande regelingen doorgelicht zouden VJOrden op de
effecten, maarwel dat dat in grote lijnen gebeurt. Dus die regeling die
direkt en in grote mate getroffen VJOrden door die nieuwe maatregelen.
Hazewinkel.
Kijk dat hebt u natuurlijk theoretisch hebt u daar natuurlijk gelijk in.
Maar stelt u zich dat nou eens in de praktijk voor. Het artikel gaat over
het wetsvoorstel, dus het nieuwe wetsvoorstellen. Ik zou haast zeggen elk
nieuw wetsvoorstel heeft ongetwijfeld betrekking op een bestaande regelgeving ergens in onze maatschappij. Wanneer je nou dwingend voorschrijft
alleen maar dwingend suggereert alleen maar om al die bestaande wetgevingen
en regelgeving in de besluitvorming te betrekken dat weet u precies hoe
het gaat, dan zijn we altijd politici die zeggen van kijk dat onderdeel
heb je weer net vergeten. Het gaat juist om nieuwe wetsontwerpen dat die
nou eens goed aangepakt VJOrden, wat de konsekwenties, maar dan rroeten we
niet naar de hele regelgeving in het verleden te kijken. Dus laten we dat
maar laten vervallen en daanree behouden een duidelijke aantal geboden
voor nieuwe wetsontwerpen.
Ja dan blijf ik toch, het is misschien best zoals ik net ook in de eerste
instantie gezeg:i heb, dat het hier wat te absoluut staat, maar redaktioneel
kan dat wat Rotterdam betreft prima aangepast worden dat dat alleen die
hoofdlijnen zijn. En dan vervalt uw argum:mt ook mijnheer Hazewinkel.
Nee want wat zijn nou juist hoofdlijnen.
Kanminga.
Nee eerste mijnheer Bakker even.
Bakker afdeling Haarlem.
De heer Hazewinkel geeft juist al de reden aan waarcm het dan wel opgenOIIEn

zou rroeten worden. Het is zelfs een voo:rwaarde vooraf wil rren een beoordeling kunnen geven over een nieuw wetsontwerp cm na te gaan wat de konsekwenties zijn. Pas dan kunnen ka:rrerleden goed funktioneren.

Band

2

Blad

12

Ik vind dat je die voo:rwaarde dan ook ütegraal zeker hierbij rroet
opnerren.
Dank u wel iemand verder nog van u. Dan tenslotte heer Hazewinkel.

Ik heb de heer Bakker niet helemaal kunnen volgen, want de belangrijkste
effekten op financieel gebied en op het gebied van het negatieve of pos i lieve
gevolgen voor niet direkt betrokkenen. Kortom het algerreen waar een nieuwe
wet voor dient wat heel duidelijk noet behoort duidelijk aangegeven te zijn
in het nieuwe wetsontwerp. Iets wat op het ogenblik beslist nog niet het
geval is want alle nieuwe wetsontwerpen juist door daarin te gaan zetten
dat alle bestaande regelgeving rroet zijn doorgelicht zal ongetwijfeld voor
wetgevers een aanleiding zijn om het nog rraar uit te stellen en alles nog
eens even goed door te nerren alle departementen te laten afreizen en dan
gebeurt er dus niks.
Dank u wel. We stentren over het arrenderrent 723 over punt 13 van de afdeling
Rotterdam. Witte kaarten voor het arren:ierrent. Wit tegen. Blauw voor,
tegen. Oranje voor, tegen. Het arrenderrent is verworpen. Leiden wil 214
helemaal schrappen. Iemand uit Leiden om dat toe te lichten.
Afdeling Leiden.
Wij wilden graag dit arrenderrent wilden we indienen arrrlat de bevoegdheden
van de rekenkarrer in de eerste plaats zeer groot zijn op het gebied van
doelrratigheid. En in de tweede plaats orrdat artikel 80 van de corrptabiliteitswet al "WOrdt uitgebreid in die zin. En wij dachten dat het overbodig
was om dan nog verrrelding te hebben in het verkiezingsprogramna van deze zin.
Dank u wel Iemand anders. Niet. Mijnheer Hazewinkel.
Maar een antwoord. Ik weet dat de uitbreiding van bevoegdheid, de wettelijke
regeling daarvan op het punt staat te gebeuren en in voorbereiding is.
Zolang dat niet het geval is lijkt het rre juist dat we in dit programna
tot uitdrukking brengen dat wij voorstander van zo'n uitbreiding zijn.
Mag ik hier misschien nog iets aan toevoegen. Bij het RSVdebat is heel
nadrukkelijk naar voren gekmen dat doelrratigheidsonderzoek niet achterwege
kan blijven. Er is al een artikel dat in de rraak is als gevolg van dit kabinetsbeleid.
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Ik zou het niet wenselijk achtendat wij nu hier afbreuk aan gaan doen.
Daarom zou ik dat zeker geen goerle zaak vinden als dit arrenderrent werd
aangenaren.
Dank u wel, dan kunnen we gaan stemren. Witte kaarten voor, tegen.
Blauwe kaarten voor, tegen. Oranje kaarten voor, tegen. Het arrenderrent is
verworpen. We zijn bij 2798 karrercentrale Haarlem over het punt 217.
Iemand uit Haarlem die het wil toelichten. Dat lijkt niet nodig.
Heer Geurtsen wilt u er nog iets over zeggen.
Voorzitter na wat in het advies staat heel weinig.
Dan kunnen we misschien overgaan tot de stenming. Witte kaarten voor, tegen.

Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Het is verworpen. We zijn bij 217a.
Dat wordt aanbevolen. Heeft daar iemand bezwaar tegen. Niemand. Dan is dat
vastgesteld. Voor 219a een nieuw punt van de vereniging voor staten- en
raadsleden geldt hetzelfde. iemand nu die daarover het woord wil voeren.
Niet. Dan is 219a nog weer een nieuw punt. 220 wordt aanbevolen om:lat
het een verduidelijking van de tekst is. Althans voor wat betreft het
stukje van de afdeling Zoeterrreer. iedereen het daanree eens. Dank u wel.
Dan wil de conmissie binnenlandse zaken de laatste zin schrappen. Dat is
dus afhankelijk van 220a. Dat wordt aanbevolen, dat is een verbetering
van de tweede zin van 220. Kunnen we dat zo doen dat 220a wordt aangenaren
waanree dan 220sub 2 is vervallen. Ja ik zie knikken. Dank u wel. Dan zijn
we opeens bij 221 en daarvan wordt.
M=ijeran.
Klein misverstand voorzitter. Als 220a is aangenaren dan zijn wij autanatisch
het tweede arrenderrent op 220 van kracht. Want dan wou ik het zinnetje daar
schrappen om het in 220a beter tot zijn recht te doen karen.
Dat klopt.
M=ijeran.
Maar u

zei dan was het arrenderrentje vervallen, m-ar dat was niet waar het

zinnetje is vervallen.
We hebben elkaar goed begrepen. 221 het arrenderrent 202 van de vereniging
dat wordt aanbevolen. Niemand daar bezwaar tegen. Dan stellen we dat zo vast.
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Anders ligt het net de wijziging van de afdeling 's Gravezande. Dat v.10rdt
teruggetrokken. Dank u wel. Dan is het daarnee vervallen. 2850 van de kamarcentrale den Haag dat v.10rdt ontraden orrrlat het nog verder een detail is
van het programna., maar mijnheer Meijer wil er iets over zeggen.
Ja voorzitter we hebben net 202 aangenaren, maar als we over 2850 een
besluit nerren zal dat waarschijnlijk ook voor 202 gevolgen hebben daar
zullen we dan zo wel even naar kijken. We kunnen de argumentatie van de
conmissie niet geheel volgen. Er staat dat het te gedetailleerd is.
Naar onze rrening staat hier niet neer in dan in de oorspronkelijke tekst.
Alleen is het in plaats van negatief-positief gefonnuleerd wat reen een veel
beter uitgangspunt lijkt voor het programna.. Er is op een aantal punten
iets duidelijker dus wij blijven ons arrenderrent hierin brengen.
Dank u wel. Is er iemand anders die er iets over zeggen wil. Niet. Dan

misschien mijnheer Geurtsen.
Ik blijf van rrening dat we hier aan het detailleren slaan dat denk ik de
heer Meijeran de verzuchting heeft aangegeven om dat elders in het programna
ook al gebeurd is dat we uitvoeriger gev.10rden zijn dan eigenlijk de bedoeling
was geweest. Als we net dit soort arrerrlerrenten de tekst nog uitvoeriger
gaan maken en onnodig in details gaan denk ik dat we al te uitvoerig gaan
v.10rden.
Dank u wel.

Voorzitter ik wil graag een inhoudelijk debat over dit punt. Het aantal
v.100rden is dacht ik precies gelijk in het arrenderrent van den Haag en de
tekst in het programna., dus ik begrijp niet precies wat er net gedetailleerd
v.10rdt verstaan.
Ik heb het aantal woorden niet nageteld voorzitter. Ik denk dat in het

programna. zoals het voorgesteld is een algenener fonnulering en geen specifiek
wijze van uitvoering v.10rdt voorgedragen. Dat is het essentiele verschil
tussen de twee.
Nou het lijkt rre nogal een logische wijze van uitvoeren en dat is nogal
duidelijk zoals wij het stellen.
Als dat logisch is waarom zou je het dan schrijven.
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Bovendien heb ik gezegd dat wij het positief formuleren en niet negatief
zoals in de ontwerptekst en dat vind ik ook een belangrijk verschil.
Als u een tekstueel VtXlrstel zou willen doen waardoor de redaktie wat
verandert. Als u zegt het rroet positief in plaats van negatief dan neem
ik dat arrenderrent over.

Kanminga.

Dat kan nou niet rreer. We rroeten het niet ingewikkelder rreer maken dan het
al is. Als u zegt van ik zie er wel wat in in de wijze van formulering

dan verklaren we dat nu positief redaktioneel misschien. Bent u het
daanree eens. Goed daarnee is 221-2850 ingetrokken, maar zal v.10rden
vawerkt. Dan zijn we bij het nieuwe punt 222a en dat v.10rdt ontraden
orrrlat het helemaal gedekt wordt door 220. Maar de corrmissie binnenlandse
zaken wil daarover misschien iets zeggen.
Van BlC>IIIDenstein.
Voorzitter wij denken dat dat in zijn algereeenheid VlXlr dit onderdeel
niet opgaat. Het is een punt wat alreeds genoerrrl is een paar jaar geleden
bij de conmissie Vonhoff. Het is een van de uitdrukkelijke punten ook bij
de kaner aan de orde geweest. Ik dacht dat er ook een notie over is aange-

nomen. Het is een steun heel uitdrukkelijk voor diegenen die nou concreet
oons wat willen zien gebeuren op dat terrein en die de gedeconcentreerde
rijksdiensten daar steunt en kreunt ITEn onder in het land in de provincies
en in de geiTEentes. Dit zou dus een goede zaak zijn dat dat nou eens een keer
doorgezet werd.
Dat was krachtig ondersteund mijnheer de voorzitter. Ik blijf van ITEning dat
wanneer je in 220 zegt dat decentralisatie ITEt kracht bevorderd wordt dat je
dit punt ook daarbij gedekt hebt.
Kanminga.

Maar mijnheer van BlOIIIrellstein wil het expliciet in het programna hebben.
Mijnheer Geurtsen aarzelt. We gaan sterrrcen over 222a.

Witte kaarten VlXlr,

tegen. Blauwe kaarten VtXlr, tegen. Oranje kaarten VlXlr, tegen.

Het is

aangenamen. 222b een nieuw punt van de conmissie binnenlandse zaken.
Dat v.10rdt op drie punten ontraden. In de corrrnissie.
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Meijeran.
Dat vind ik niet helemaal een heel aardige oprrerking voorzitter, want er
zijn legio arrenderrenten van mijn hand of van m:rle mijn hand geweest waar
het een en anà.er zou worden geschrapt. Maar het is algeneen bekend dat je
er beter wat bij krijgt dan eruit en daaran :rroest de conmissie klein
beginnen. Maar het hangt er ook van af wat je wilt bereiken. En dat het
op een aantal terreinen al gebeurt dat dacht ik dat het dan alleen

llE.ar

betrekking heeft op grote steden. En de bedoeling van het arrenderrent is
juist dat je zou kunnen experirrenteren rret decentralisatie. Niet alleen
bij grote steden,

llE.ar

bij bepaalde gerreente. In het ene geval bij

grote steden die ervoor in aa.nrrerking kc:mm, in het andere geval misschien
op een ander punt. Dat het dan zou leiden tot onnodig uitstel kan natuurlijk
niet want je kunt beter op een paar knelpunten beginnen rret een stukje decentralisatie naar gerreente toe dan dat je :rroet wachten totdat je het voor
allemaal zou kunnen en willen doen en dat leidt dus niet tot uitstel,

llE.ar

het leidt tot een bespoediging, de trein wordt alvast op de rails gezet
tot aan de eerste halte en dan kan rren makkelijker verder rijden dan dat
hij nog helemaal in de remise staat. Kan maakt het arrenderrent nietszeggend.
Dat vind ik een valide argurrent. Maar je zou zeggen wordt dan zou je ook
:rroeten vertellen op welke terreinen dat dan zou gebeuren dan zou het pas
echt uitgebreid worden. Kan en dan laten we het over aan de onderhandelaars
bij een regeerakkoord om een invulling te geven. Een verkiezingsprogranma
zegt dat iets zou kunnen en dan zou rren dat op die terreinen kunnen doen
waar rren in de bespreking voor het regeerakkoord tot overeensterrming zou
kunnen karen.
Dank u wel. Iemand anders van

u.

Dan

mijnheer Geurtsen.

Natuurlijk uw proeven nerren voorzitter als je denkt dat wat je wilt gaan
beginnen eerst in de praktijk zichzelf :rroet bewijzen. Maar of je zo'n open
deur in je verkiezingsprograrrma :rroet open trappen daar heb ik mijn sterke
twijfels over.
Meijeran.
Mag ik dan aan de heer Geurtsen vragen op welke terreinen dit dan al gebeurt
zodanig dat dit een open deur zou zijn.
Mijnheer de voorzitter ik heb mij niet beroepen op het eerste punt van de
IIDtivering. Het gebeurt al op een aantal terreinen. Ik heb gezegd proefnerren
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kun je altijd doen. Daar zijn we het goed over eens. Maar om in je

verkiezing~:

prograrrma te gaan opnerren dat je proefnemingen kunt doen dat vind ik een
open deur.

Nee op de daarvoor in aëll"llierking karende terreinen kan

vergaande decentralisatie etc.
Wel we kunnen overgaan tot de stenming denk ik.
Heer Wil.ner.
Ik heb een omevoorstel en dat is an artikel 223a gecorrbineerd te behandelen
:rret 222b.
Ik denk dat we dan twee zaken door elkaar aan het halen zijn die iErl.ere
kwalificatie appel en peer zeer goed verdragen.
Karrminga.
Nee daar is de corrrnissie binnenlandse zaken tegen.
Meijeran.
Dat is een misverstand. Als 222B 'WOrdt aanvaard is 223 daanree daarna overbodig geworden dacht ik.

En in die is het een beter arrenderrent naar onze

smaak orrdat het niet alleen zich tot die grote steden beperkt maar

ruirrer is. En de open deur dat je een proefneming zou willen doen. Als je
een proefneming wilt doen op een gebiEd. dat nog min of :rreer onontgonnen
is dan is het geen open deur om dat aan je vertegenwoordigers in de kamer
bij voorbaat :rree te geven en niet aan hen over te laten an straks opeens
:rret iets nieuws te k0IIE11. waar de partij van zegt he dat hadden we weleens
eerst willen bepraten. Je geeft ze een marrlaat rrre en je geeft ze daanree
ook een aanbeveling :rree om eraan te beginnen.
Die vrijheid blijven ze natuurlijk wel houden om definitief een beslissing
te nerren. En geen proef te nerren.
Karrm:i..nga •

Wij gaan over tot de sterrming over 222b. Witte kaarten voor, tegen. Blauw
voor, tegen. Oranje voor, tegen. Dat lijkt me duidelijk. Het is aangenarren.
223a. Mijnheer Willrer. Dat kan nu 'WO:rden ingetrokken.
M=ijer.
Voorzitter even overleggen of we wel of niet in rroeten trekken. Ik denk
toch dat er een nuanceverschil is met de vorige punten.
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Dat er toch een specifiek grote stedenbeleid bestaat wat ook door de kanerfraktie worot gesteund en ontwikkelt. Ik begrijp dat de carrm:i.ssie ook
zo vindt want in hun cc:mrentaar hebben ze het alleen over de tweede zin.
Narrelijk dat een concreet prograrrma. nog geen realiteit is. Dat weten wij
ook en daarom stellen we juist voor dat er in een regeerakkoord op te nerren.
Qn

die reden willen we graag het arrenderrent handhaven.

En dan wilt u het invoegen redaktioneel in de vieroe zin van 222b een aantal

-vooral grote-gerreente. Goed dan gaan we stemren over 223. Wit voor, tegen.
Blauw voor, tegen. Oranje voor-tegen. Dat is verworpen. 223b wederom van
de karrercentrale den Haag.
Heer Meijer.
U hebt het ons makkelijk genaakt want in dit geval is de toelichting bij het
punt blijven sterk, ik wil daar graag naar verwijzen.
Dank u wel. Iemand aniers uit de vergadering. Mijnheer Geurtsen nog een
toelichting op zijn afwijzing.
Voorzitter de toelichting op de karrercentrale benadruk nog een keer dat hier
een zeer sterk centraliserende tendens in kan zitten in die gevallen waar
het rijk, de rijksregels geeft daar virrlt blijkbaar de karrercentrale dat
centralisatie dan maar helemaal rroet worden doorgezet. De conmi5sie is
niet die rrening toegedaan.
Dank u wel. Dan kunnen we overgaan tot de stemning.
~ijer.

Kijk de interpretatie in onze toelichting is dusdanig dat ik nu toch wel
even iets over rroet zeggen. Natuurlijk vindt de karrercentrale den H-ag
niet dat de centralisatie bevorderd rroet worden, naar in die gevallen dat
het blijkbaar niet anders is dan dat de centrale overheid een grote vinger
in de pap heeft vragen wij ons af waarom dan de gerreente als ze geen enkele
beleidsruimte hebben daar toch aan nee rroeten betalen. Dat is toch een iets
andere interpretatie dan de heer Geurtsen.
Dank u wel. Nog iemarrl.

Heer Swart.
Ik denk ook dat het wat te gemakkelijk is om te zeggen dat hier die plotselint
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centraliserende tendens vanuit gaat. Als je gaat kijken bijvoorbeeld wat er
bij het voorbeeld wat hier wordt gegeven de sociale zekerheid aan de hand is
dan is het zo dat de invloErl van een gerreente daarop volstrekt marginaal is

en dan vind ik het uiterst onlogisch en ook helemaal niet zo automatisch
passend in de liberale ideeën over decentralisatie dat de gerreente dan wel
net de kosten van landelijk beleid 'INOrdt opgezadeld. Ik denk dat het een liberaal idee is dat degeen betaalt die ervan profiteert. En we willen graag dat
die lijnen zo kort rrogelijk worden genaakt en daarom zijn we voor decentralisatie. Dat bij de gerreente de :rrensen die er direkt net de diensten te
naken hebben er ook direkt over kunnen beslissen. Maar als we nou praten
over zaken die landelijk zijn geregeld en waarvan we als VVD ook vinden dat
ze landelijk geregeld :rroeten blijven dan :rroeten we ook zeggen dan wordt
het ook financieel zo gebeuren en dan :rroet het rijk het ook volledig op
zich ne:rren en niet een deel plotseling weer gaan éliillwentelen op de geneente.
Mijnheer La.ukstennan.
Voorzitter ik zou graag wat de heer SWart gezegd heeft zojuist heel klermend
willen onderstrepen. Het gaat hier in feite om werk die geneente verrichten
in :rrede bewind in opdracht van het rijk. Met na:rre wordt hier als voorbeeld
genoeml de uitvoering van de bijstandswet waar de ge:rreente aanzienlijke
bedragen zelf :rroeten betalen. Bij het werk wat ze doen, bij het doen van uiterrngen. Een zaak waarover kort geleden onze vereniging van staten- en raadsleden een :rrotie heeft aangenaren en ook in het verkiezingsprogram voor de
gerreente raden hele duidelijke bepalingen heeft opgenOirell die zich keren
tegen deze zaak. Dus ik denk dat het goed zou zijn als de vergadering weer
dit arrenderrent aanvaard van de ka:rrercentrale den Haag.
Dank u, iemand anders nog uit de zaal. Dan de heer de Korte.
Voorzitter ik zou een ander standpunt in willen ne:rren dan de heer La.ukste:rman.
Ik denk dat je twee dingen uit elkaar :rroet houden. In dit geval. In de eerste

plaats moeten we heel duidelijk zeggen dat waar verantwoordelijkheden gedeeltelijk liggen moet je ook in de financiering moeten ze blijken. Dat staat los
van het feit of gerreente voldoende uit het gerreentefonds krijgen. Dat is een
andere zaak. Maar als dit zou worden aangenaren dan kamt het er in feite op
neer dat in de toekomst het gaat om de zaak van het vangnet, maar toch natuurlijk een zekere mate van eigen discretie vanuit de ge:rreente bij rrogelijk is
ook zaken als irrlividuele huursubsidie behoort in de toekanst die confonn
ons progranroa als dat doorgaat ook neer naar de ge:rreente wordt gedecentraliseerd.
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dat nen daar dus wel de uitvoering geeft maar geen enkele als het ware
financiele verantwoordelijkheid zou hebben. Het lijkt mij toch verstandig
an die zekere verantwoordelijkheid, financiele verantwoordelijkheid daar te
laten. Dan rroet er natuurlijk wel

en dat is natuurlijk een heel andere

zaak rroet er voldoende uit het geneentefonds naar die geneente gaan. Dat
is eigenlijk de discussie. Maar als u dit zou aannerren zo dan maken we het
eigenlijk onmogelijk dat die eigen financiele verantwoordelijkheid bij die
g erreentes eigenlijk nog in de toekanst 'WOrdt verwerkelijkt of al thans
verwezenlijkbaar is en daarom zou ik dit amenderrent in die zin zoals het
hier is geformuleerd niet willen ondersteunen.
Heel kort nog.
Ik zal mijn best doen mijnheer de voorzitter. Ik :rrerk, ik constateer een
o:prerkelijk verschil wat net mijnheer de Korte nu naar voren brengt. Ik
herinner eraan dat de kamerfraktie nog deze kabinetsperiode moties heeft
ingediend waarin dit punt wat den Haag naar voren brengt 'WOrdt gesteund
en waar het heel duidelijk gaat om niets te vertellen dan mag het rijk
het ook houden. Als het rijk zegt jullie krijgen veel neer mogelijkheden
om bij je plaatselijke situatie dat is decentralisatie het beleid op
poten te kunnen zetten dan kun je als ge:rreente daar zelf geld bijleggen.
Maar zolang het allemaal door het rijk bepaald 'WOrdt, ik rond af mijnheer
de voorzitter dan zijn de kosten ook voor het rijk.
Prima dan kunnen we overgaan tot de stenming. Witte kaarten voor het nieuwe
punt van den Haag, tegen. Blauwe kaarten voor, tegen. oranje voor, tegen.
Dat lijkt :rre aangenaman. Punt 223b. 225 is het amenderrent 2407 van de
conmissie justi tie die vindt dat de tweede zin kan vervallen dat 'WOrdt
gewoon ontraden. Ierrand van de ccmn:i.ssie justitie die het wil toelichten.
Mijnheer van der Goes van Naters.
Ik weet niet waarom het ontraden 'WOrdt, ik weet wel waaran het amenderrent
dus is ingediend. Zuivere wetgeving verfoeilijk zijn, maar het hoeft het
niet. Het is alleen een manier van wetgeven die zijn bedenkingen heeft.
~t

rechtsbeschenning van de burger heeft het rechtstreeks niks te maken.

Want ook pseudo"""Wetgeving kan zeer welvoorzien in de goede rechtsbeschenning.
Het is dus gewoon dat de tweede zin niet in verband staat of enigszins
betrekking heeft op de voorgaande zin vandaar dat de justitieoommissie zegt
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hou de zaak zuiver en gooi het eruit.
Iemand anders nog.
Heer Geurts.
Je kunt natuurlijk zeggen dat die kan vervallen. Niettemin reet nane wanneer
we denken aan de wetgeving bij circulaire de pseudo- wetgeving bij
circulaire die een aanzienlijke cmvang genomen heeft vindt de conmissie
het verstandiger om deze zin toch ma.ar wel te laten staan.
Er

vvordt krachtig ja geknikt. Kurmen we gaan stenlren. Dank u wel. Witte

kaarten voor, tegen. Blauwe voor, tegen. Oranje voor, tegen. Die ciculaires
dat was een doorslaggevend argurrent. 226a het nieuwe punt van de afdeling
Huissen. Het vvordt onteaden oorlat het geen oplossing biedt. Iemand die
het wil verdedigen. Niet dankurmen we overgaan tot de ste.rmen. Witte
kaarten voor, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Huissen is
ve:rworpen. 227 dat is het arrenderrent van de afdeling Apeldoorn dat we het
eerst behandelen na 856, vvordt ontraden. iemand uit Apeldoorn of anderszins
die het wil verdedigen. Wordt ingetrokken. Dan zijn we het kwijt. Afdeling
Groningen wordt ook ontraden 2103. Iemand die het wil toelichten.
Mevrouw Jonker.
Voorzitter de afdeling Groningen heeft in dit arrenderrent bedoeld de tekst
wat duidelijker te laten spreken ove:rwogen dient te vvorden dat voor de
rest kamt de tekst op hetzelfde neer. Er bestaan overwegingen genoeg en
dit is een heel concreet punt om dat procedures lang genoeg duren.
En

er middels duidelijke richtlijnen een eind aan gema.akt zou kunnen vvorden.

Dank u wel.
Heer Geurtsen.
Voorzitter het is op zichzelf een zeer syrrpathiek anenderrent, ma.ar het is
niet nogelijk om in alle omstandighe:len te zeggen als niet binnen

een

bepaalde termijn beslist is dat dan geacht vvordt het beroep te zijn ingewilligd. Daarom zullen we toch zorgvuldig rroeten nagaan in welke gevallen
het wel kan en in welke gevallen het niet kan en daar is deze fonrulering
in het ontwerp op gespoeld.
Meijeran.

Bij die OVeJ:Weging vvordt ook helema.al niet gesproken van soms wel en sans niet

~n
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wil ove:rwegen an een concrete bepaling te nerren en gewoonlijk is

dat voor die concrete bepalingen ook zo in het verkiezingsprogramra op te
nerren. Zeer synpathiek zoals de heer Geurtsen zei.
Zeer sympathiek, maar zolang je nog ove:rweegt heb je het niet in alle
gevallen beslist mijnheer Meijeran, dat is het verschil.
Karrminga.
Nou ik denk wel dat we weten waar we het over hebben. Gaan we stemren over
Groningen 2103 witte kaarten voor, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor,
tegen. Dit is kantje boord. Even overnieuw. Stembureau telt en het woord
is dan aan de voorzitter van het stembureau. Groningen is aangenaren.
Dank u zeer. Wij zijn dan bij het punt 227a het is een nieuw punt van de
kamercentrale den Haag.

~vrouw

Bruggeman heeft het woord.

Ja voorzitter we hebben begrip voor het argument van de corrmissie die
zegt dat ze het ontraadt orrdat de financiele gevolgen niet te overzien
zijn, ma.ar de liberalen zijn altijd erg geporteerd geweest voor een
ornbudsma.n en nu we de nationale orrbudsman hebben, nu ontstaan er ook
op lokaal niveau op verschillende plekken ornbudslieden. En het probleem
is dat je natuurlijk heel goed kunt begrijpen dat sarmige gerreente het niet
betalen kunnen, ma.ar dat je op deze ma.nier geen gelijkberechtiging krijgt
in het land. Nu kun je wel zeggen we zijn voor lokale anbudsma.nnen en dan
niet erbij zeggen wie het betalen ITOet, maar dat is zo ontzettende gemakkelijk, dus den Haag heeft gezegd we zijn ervoor en dan vinden we ook dat we
bepalen IlOeten wie het betalen ITOet. Het is natuurlijk niet te overzien de
financiele konsekwenties. 1-2-3 zijn al die lokale ambudslieden er ook
nog niet, dus we denken niet dat het zo'n ranp is en ik vind toch dat er
op dit terrein op het gebied van recht, gelijkrecht voor allen dat er iets
in onze verkiezingsprograrrma ITOet staan. En dat is dus de reden dat den
Haag toch wel erg graag wil dat hier serieus over nagedacht wordt en niet
alleen maar naar kosten worden gekeken.
Dank u wel. ie:manà. anders nog.
Bij dat serieus kijken mijnheer de voorzitter behoort ook het kijken naar
de vraag wat gaat het kosten. Je kunt toch je ogen niet sluiten voor
het feit dat je een blanco cheque dreigt af te geven door in je verkiezingsprogramra welk beginsel wat wenst dan ook neer te leggen. Het ma.g een
te verdedigen wens zijn, een sympathieke wens zijn, maar je kunt toch niet
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in het blauwe weg blijven wensen als je je niet eerst afvraagt heb ik
het geld om die wens te veiWezenlijken. En vandaar dat de corrmissie het
veel verstandiger acht om daar in dit stadium aan het flang vandaag niet
toe te geven.

Tenslotte mijnheer Wil.rrer.
Ja ik vind dat toch niet helemaal een valide argurrent van de heer
Geurtsen. We hebben krachtig altijd gepleit vcx:>r een ombudsman. We hebben
er op nationaal niveau een. De heer Rang die is in het leven geroepen,

althan~

zijn funktie is in het leven geroepen uiteraard met een kostenbegroting
daarbij. Toen is er ook van harte gezegd dat rroet ook op lagere bestuurlijke
niveaus nogelijk zijn. Er dreigt nu in deze vonn van de rechtsgelijkheid
gaten te vallen en dan rroet je op een gegeven m:::>Irent niet gaan vallen
over de geweldige bedragen die het gaat kosten. Ik denk dat we op een
gegeven norrent het principe hier voorop rroeten laten staan en dat we
inderdaad daarbij een middel rroeten vinden en daanree is dus het principe
ondersteund wat wij hier hebben.
Dank u wel. Kunnen we overgaan tot de stenming.
Heer Blommenstein.
Nog even los van de argurrenten van de kosten denk ik dat er toch ook
inhoudelijk iets te zeggen is over gemeentes en ook in provincies over
de instituut van de nationale ombudSman daar de bevoegdheden over uit te
breiden. Inhoudelijk ben ik daar niet vcx:>r. Ik kan me er heel goed in
verplaatsen dat er vcx:>r wat betreft de rijksoverheid een ombudsman is maar
vcx:>r wat betreft de lokale besturen denk ik dat daar geen duidelijke meerderheid voor zal te vinden zijn vanuit de gemeentes om de nationale ombudsman uit te breiden over de bevoegdheden daarin.
Dank u wel. We gaan stelrlren met witte kaarten vcx:>r het punt van den Haag.
wit tegen. Blauw vcx:>r, tegen. Oranje vcx:>r, tegen. Dat punt is verworpen.
228 de afdeling Dordrecht dat wordt ontraden. Iemand uit Dordrecht.

Verstegen.
Wij vonden de originele tekst wel aardig maar erg vrijblijvend. Telreer Oirdat
de mening sterk overheerst dat op het ogenblik de civiele verdediging erg
ve:rwaarloosd wordt. Vandaar dat wij het zeer noodzakelijk achten dat dat
apart wordt toegevoeg:l.
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Dat dat weer op peil \'lOrdt gebracht. En ik :rroet eerlijk zeggen dat ik niet
begrijp de tendens van de ontrading, de risico's van rampen dienen bepalend
te zijn voor de overheidsvoorbereiding. Als er een risico voor een ramp is
dan is voor mijn gevoel er een risico en als je dat eerst :rroet gaan rreten
dan is het te laat naar mijn gevoel.
Dank u wel. Ienarrl anders. Mijnheer Geurtsen.

Voorzitter de civiele verdediging dient uiteraard op een aanvaardbaar niveau
gebracht te \'lOrden alleen de stelling dat er extra middelen voor nodig
zijn is een stelling die door de cammissie niet \'lOrdt onderschreven.
Dat is het enige verschil wat wij hebben rret de afdeling Dordrecht.
Dank u wel.

s=rnand anders nog. Niet. Dan kunnen we overgaan tot de stenming.

Witte kaarten voor het arrenderrent van Dordrecht. Tegen. Blauw voor, tegen.
Oranje voor, tegen. Het arrenderrent is verworpen. 230 l Amsterdam en 2 de
k arrercentrale leiden. Het eerste ontraden, het tweede aanbevolen. Is er
iemand uit Amsterdam die een toelichting wil geven.
van der Stoel.
De VVD spreekt zich regelrnatig uit over de rol van de overheid en dat is

ook uitstekerrl, want dat geeft ook duidelijkheid. Ook vaak \'lOrdt daarbij
gezegd dat juist de overheid een voorbeeldfunktie kan vervullen. We roepen
dan de sociale partners regelrnatig op an zoveel rrogelijk rrensen aan werk

te helpen. Arbeidstijdverkorting kan een middel zijn om de organisatie
ook op te schonen waar die te dik is. Dat zegt de VVD over het overheidspersoneelsbeleid, vandaar dat Amsterdam achter dit arrenderrent blijft staan.
Iemand anders. Niet. Mijnheer Geurtsen.
Naast wat er al in de IIDtivering bij het ontraden is gezegd mijnheer de
voorzitter wil ik erop wijzen dat ook verder uit ons programna blijkt dat
wij arbeidstijdverkorting bepaald niet als een panancé beschouwen voor
de oplossing van de werkeloosheid. Het opnerren van dit arrenderrent zou in
mijn ogen die arbeidstijdverkorting als een soort \'lOndenniddel mits de
overheid maar zijn bijvoorbeeldfunktie wil waarnerren worden gepresenteerd.
Ons

programna zou er niet consistenter door worden.

Dank u wel. Dan kunnen we overgaan tot de stenming. Witte kaarten voor, tegen.
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Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Het is verworpen. Wij zijn bij de
karrercentrale leiden wordt aanbevolen. Ieder stemt daarmee in. Dank u wel.
Dan zijn we bij 230a dat is een nieuw punt van de afdeling Arnhem.

Iemand uit Arnhem die dat wil toelichten. Niemand.
Voorzitter zou ik dan wat rrogen vragen want het is narrelijk zo dit wordt
hier gesteld. Een ander arrenderrent bij de politie is gesteld bij de politie
en nog weer een ander arrendeirent van een andere afdeling stelt het bij defensj
Is er misschien een principiele opvatting over, want het is veel makkelijker
om te beoordelen als een geheel dan er nu apart naar te kijken. Ik :bedoel
het spreekt wel aan om het aan te

ne~ren

en het spreekt ook wel aan bij

de politie waar het ontraden wordt en het spreekt mij het rreeste aan bij
defensie. Maar ik vind het ontzettend m:::>eilijk au het zo maar apart allemaal
onze stem daaraan te geven of te onthouden. Het is een geheel. Als je
zegt dat je het voor de ambtenaren vindt stellen we dan nu vast dat het
ook geldt voor de poli tie, dat het ook geldt voor de defensie. Dan heb ik
daar vrede nee, maar ik vind het mal om daar apart over te oordelen alsof
een ambtenaar iets anders is dan de poli tie, iets anders is dan defensie.
Hoewel ik er vrede nee kan hebben dat je zegt defensie dat is zo'n aparte
taak daar vind ik dat loyaal uitvoeren van alle taken nodig is.

Forrreel rroeten we over elk punt apart stermen. Maar anderzijds kan het ook
zo zijn dat er verschillend over gedacht wordt per categorie ambtenaar.
Dat principiele

ele~rent

is minder aanwezig. Het is duidelijk dat op dit

punt de conmissie vindt dat ten onrechte twijfel is aan de huidige loyaliteit en bij de andere punten zoals u hebt

ge~rerkt

vindt de corrmissie dat ook.

Dus in die zin.

Ik wil zeggen dat ik het wat ambtenaren en poli tie betreft vind ik het een
open deur, maar wat defensie betreft vind ik het wat anders arrdat dat iets
van een arrlere orde is. Dus ik wil rre het recht voorbehouden bij defensie
anders te oordelen.
Dat mag altijd want we stermen over elk arrendeirent. Mijnheer Geurtsen ik denk
dat een toelichting verder niet nodig is. Of rrevrouw van der Stoel.
Voorzitter Amsterdam komt dit arrendement voor als een overbodig arrendeirent
atrlat iedere arrbtenaar of hij of zij nu bij de politiek, defensie of gewoon
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ambtenaar tussen aanhalingstekens dat is an het onderscheid even te hanteren
weet wat hij of zij mag doen. Er zijn ambtenarenreglertEnten. Dus waarom
dit nog een keer opnertEn.
Ja dat is duidelijk, daar is de comuissie het rree eens. We gaan ste.ntren.
Witte kaarten voor Arnhem, tegen. Blauwe kaarten voor, tegen. Oranje voor,
tegen. Het is verworpen. 230B een nieuw punt van de afdeling Dordrecht
over de loopbaanplanning. Mijnheer Verstegen.
Wij hadden begrepen dat loopbaanplanning alleen rrogelijk is voor hogere
ambtenaren op dit narent. En vinden dat eigenlijk niet juist. Dat rroet
op alle niveaus. Dat bedoelen we rret niveaus rrogelijk zijn. De oprrerking
van de cammissie dat het in kleinere structuren misschien niet rrogelijk is
dat wil toch niet zeggen dat het dan grotendeels wel rrogelijk rroet zijn.
Dus vandaar dat ik achter onze stelling blijf staan.

Dank u wel.

~

die hier iets over zeggen wil. Heer Geurtsen.

Alleen rret de constatering dat we er dus blijkbaar over eens zijn dat als
we dit beginsel uitspreken, tegelijkertijd uitspreken dat we het niet
overal kunnen realiseren. En dan is het de vraag of het verstandig is het
uit te spreken.
Heer Wilrrer.
Ik denk dat dat toch wel erg makkelijk zo geconstateerd is. Het is zeker
bij de overheid dat de opleidingen en de papiertjes die erbij horen veel
bepalender zijn dan bij het bedrijfsleven en ik denk dat als we het niet
opnertEn dan ook zeker de eerste vier jaar nauwelijks aanzetten zullen geven.
Ik pleit er dus erg voor.
Dank u wel. Kunnen we overgaan tot de stemning. Witte kaarten voor de loop-

baanplanning. Tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Blauwe nog even

over. Blauwe kaarten voor de loopbaanplanning dat zijn er 6. Blauwe kaartenxXI!
tegen. Dat zijn er 21.

Het is ve:r:vJOrpen. Dan de rechtspositie van staten-

en raadsleden. 230c een nieuw punt uit Amsterdam.
~vrouw

van der StoeL-Raadslid in Amsterdam.

In elk geval een oomplirrent dat hij ook funkties van de individuele leden uit
de partij kent. Amsterdam heeft dit punt naar voren gebracht mijnheer de
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voorzitter oorlat er een bepaald niet gelijke positie is. Voor wat betreft
staten- en raadsleden terecht heeft minister Rietkerk in deze periode de
rechtspositie verbeterd van wethouders in de middelgrote gerreente. Zij
zaten het rreest schrap en krap. Maar voor raadsleden er zijn getreente
in Nederland mijnheer de voorzitter waar het een fulltirre baan is. En waarom
zouden staten- en raadsleden in die situatie niet in dezelfde rrogelijkheden
en l:neroep rrogen doen als andere burgers en dan nu dit airendement afwijzen
Iret het argum:mt de financiele konsekwenties. Dat is wat rouwend. Wij
hebben daar zelf geen enkel verhaal bij gehouden wat dat zou precies gaan
betekenen. Het is een kwestie van uitwerken zoals dat nu ook terecht door
het kabinet is gedaan Iret die wethouders.
Dank u weL Mijnheer geurtsen. Nee.
Voorzitter Boerman afdeling Hengelo.
Ik heb zelf een paar jaar raadslid rrogen zijn en ik vind vanuit die positie

dat de rechtspositie van raadsleden, betaling van raadsleden bui tengewoon
hoog is. Wanneer dat in sarmi.ge plaatsen als fulltirre job wo:rdt gebruikt
dan denk ik dat we op de verkeerde weg zijn. Het is vertegenwoo:rdigend
lichaam en het dagelijks bestuur rroet goed betaald wo:rden, rroet een goede
rechtspositie hebben, maar niet degene die het vertegenwoo:rdigde lichaam
ui tinaken. Dank u.
Heer Remkes.
Duidelijk is dat hier een aantal financiele maar ook Ireer principiele
kanten aanzitten dus ik kan mij op dit ogenblik de aanbeveling van de
carmissie an dit arcenderrEnt te ontraden goed voorstellen. Toch zou ik
er bij het bestuur op willen aandringen om de karende tijd wel nadere
aandacht

aal"l

deze problema.tiek te schenken. Want waar wij in de praktijk

tegenaan lopen dat is dat er voor de verschillende raden, daar speelt het
wat rreer maar in sonmige situaties ook voor de staten onvoldoende kandidaten
van voldoende kwaliteit kurmen vinden en dat is in de praktijk voor
de vertegenwoordigende licharrEll een grote belemrering.
Lijkt Ire een goed idee. Mag de voorzitter van het hoofdbestuur bij deze
aan de vice voorzitter van de vereniging voor staten- en raadsleden vragen
of de vereniging dat eens wil uitzoeken.
Remkes.
En mag ik daaruit dan ook concluderen dat uw bestuur op dit ogenblik
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toezegt bereid te zijn als de vereniging daarover net voorstellen komt
daarover van ge:lachte te wisselen in een open sfeer. En dat die gedachte
bij het DB in een goede voerlingsbodem vallen.
Dat gaat wat ver. U kent mij voldoende. Q:x:rl toch nog stenlren over dit
arrenderrent nevrouw van der Stoel.
Mijnheer de voorzitter ik heb alle vertrouwen in het aangekondigde overleg
dus AmsteJ:dam is bereid dit arrendenent in te trekken.
Prima. Dank u wel. Dan zijn we bij 230d een nieuw punt van de carrnissie
binnenlandse zaken. Mijnheer
Qn

~ijeran.

misverstarden te voorkarren. Ten aanzien van de vorige spreekster, ik ben

geen burgerreester voorzitter, maar de voorzitter van onze ccmnissie binnena:ihdse zaken is dat wel. Er 'WOrdt gezegd dit punt is overbodig. Nou
toevallig staat de heer Geertsema hierbijom waarschijnlijk te ondersteunen
dat dit niet overbodig is, want de conmissie kiezer-gekozene in een lang
verleden heeft dit uitdrukkelijk zo gesteld. En zolang de burgerreester voor
6 jaar 'WOrdt benoerrrl is beslist niet overbodig om dat punt wat we vroeger
in onze programna' s hebben gehad nog weer eens nadrukkelijk te beklemtonen
want op het ogenblik 'WOrdt er gekeken als er bij een herbenoeming eens
even 'WOrdt getwijfeld alsof er iets heel vreselijks gebeurt. Herbenoeming
die je als herbenoeming wilt hou:ien die rroet je ook als zodanig inhoud geven.
En vandaar dat we het niet overlx:xiig achten.

Heer Geertsema.
Ja dat zou ik graag willen onderschrijven. De praktijk op het ogenblik
is dat de burgerroester 'WOrdt herbenoenrl tenzij hij iets heel slechts heeft
gedaan, maar net niet zo slecht dat nen op die grond kon ontslaan.
En het hoort zo te 'WOrden en zo lees ik dit nieuwe artikel, het hoort zo

te 'WOrden dat burgerreesters alleen worden herbenoerrd wanneer ze het
werkelijk goed hebben gedaan.
Démk u wel, we kunnen overgaan tot de stemning denk ik. Witte kaarten voor,

tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Punt is aangenorren.
Dan zijn we bij het laatste punt van dit hoofdstuk en dat is de discussie
over het referendum dat we nou nog eens een keertje over zouden kunnen
gaan doen.
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~ijeran.

We hebben er nog wel tijd voor voorzitter.
Ja dat is nou juist het probleem. Ik denk jarenlang wordt in de partij
geiiscussieerd over referendum ja en nee en we hebben nu twee minuten en
an nu wel.
~ijeran.

We zullen ons best doen voorzitter naar ik vlij ne niet de hoop dat de heer
Geertsema. ne weer kamt ondersteunen, naar je zou nooit kunnen weten natuurlijk. Het past niet in de nederlandse denocratie. Naar mijn smaak. Naar de
smaak unaniem van de conmissie Biesheuvel, naar de smaak van de ccmnissie
binnenlandse zaken net een discussienota die inmiddels anderhalf jaar oud
is en helaas te weinig in de partij is besproken dacht ik, naar die smaak
past in de neierlandse derroeratle datgene wat die neierlandse denocratle
daarin vindt passen. En wat je net elkaar besluit an er in op te nerren een
vertegenwoordigend stelsel voor vier jaar mandaat tenzij er wat bijzonders
gebeurt en rren wordt teruggeroepen op hoger niveau. Maar juist op lager
niveau is dat terugroepen niet rrogelijk. Juist op lager niveau kunnen
zich open kwesties voordoen waarin een gerreenteraad of een provinciale
staten het nuttig kan vinden om de rrening van de kiezers te horen en als
aanvulling op het nonrale vertegenwoordigend stelsel stellen wij dan voor
dat het op lokaal en provinciaal niveau rrogelijk wordt gemaakt door daartoe
passende wetswijziging en dan is het een vonn van decentralisatie dat elk
lager orgaan van geval tot geval waarin rren dat nuttig acht dat referendum
kan doen plaats vinden. Door wetswijzigingen er staat uitdrukkelijk nieuwe
grondwetswijziging, u weet dat de conmissie Biesheuvel rreende dat de grondwet daartoe gewijzigd rroet worden. Er zijn adviezen aan de conmissie buitenlandse zaken verstrekt van hooggeleerde zijde dat er bepaald geen grondwetswijziging voor nodig zou zijn, naar dat daargelaten het stelt dat er wetswijzigingen niet verplicht, naar wel beslissend referendum op lager niveau
rrogelijk zou worden gemaakt dan kun je daa1:Iree proeven in de praktijk hebben
waardoor je later kunt besluiten wat je al dan niet op landelijk niveau
wilt doen.
~vrouw

Bruggeman.

Karrercentrale den Haag wil hier juist niet ondersteunende woorden spreken.
We hebben er in de karrercentrale den Haag vaak over gesproken. Als je vind
dat je vertegenwoordiÇJi wordt door de gerreenteraad alsdat je volks-vertegenwoordiging is dan rroet je niet net beslissende referenda karen ook niet op
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dat niveau. We hebben op alle niveaus hebben we onze volksvertegenwoordiging
en het is onzin om te zeggen landelijk kan het niet. Op lokaal niveau kan
het wel. Een beslissend referendtnn is naar ons inzicht uitholling van de
delrocratie. We zijn er tegen.
Kijk nu kunnen we heel geiTEkkelijk de rest van deze middag vullen Il'et
het uitwerken van deze punten voor en tegen. Er is ook al regel.rratig de praktijk geweest in de partij. Er zijn avondvullende programna' s her en der in
het land geweest over dit onderwerp. De cammissie Biesheuvel heeft nu
een rapport geproduceerd. Ik denk dat we er als WD hoogst onverstandig aan
doen om nu in deze algenene vergadering daar waar er enkele minuten over
dit onderwerp gesproken kan worden nu zomaar iets over aan te nemen.
Ik denk dat we er veel verstandiger aan doen middels dat verzoek ons zou
bereiken dan wil ik dat graag honoreren, dan wil ik er graag aan IreeWerken
dat het goed zou zijn om aan de hand van de rap:(X)rtage van de cammissie
Biesheuvel als WD daar nog eens weer een discussieronde over te gaan
houden waarbij uiteindelijk in een partijraad of desnoods in een algenene
vergadering in wat neer besluitvenrende zin hierover van gedachte kan
worden gewisseld, maar niet nu. En daarom ben ik erg tegen het aannemen
van dit voorstel van de cammissie binnenlandse zaken.
M=ijeran. U bedoelt voorzitter dat het ook niet nu 'INOrdt ver:worpen, maar
dat we naar analogie van de Markerwaard zeggen er is in de partij totnutoe
te weinig over gesproken cm Il'et 52 tegen 48% iets te besluiten.
OVer de Marke:rwaard hebben we het later op deze dagen. Het gaat nu over dit
voorstel. Dus ik zou willen vragen aan de cammissie binnenlandse zaken
om het in te trekken.
M=ijeran.
Onder voo:rwaarde dat er dus inderdaad binnenkort een discussie plaats vindt
die we al anderhalf jaar lang na onze discussienota hebben gemist. Het
rapport Biesheuvel was in dit opzicht natuurlijk een extra, maar als u het
rapport ban de oommissie Biesheuvel en van de cammissie binnenlandse zaken
naast elkaar legt dan is dat van de ccmnissie binnenlandse zaken wat
beknopter en dat loopt in grote lijnen parallel.
We zullen het er zeker over hebben in de korrende tijd. Dank u zeer voor
uw Il'edewerking. Wij sluiten daanree het hoofdstuk twee af en zijn gekaren

bij het hoofdstuk 3 rechtstaat en rechtsontwikkeling.
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En op het punt 301 zijn vier amenderrenten ingediend, de eerste van de

kamercentrale Dordrecht.
Mevrouw van Scherpenberg wil daarover iets zeggen, zij heeft het woord.
Ik ben rrevrouw van Scherpenberg van de kamercentrale Dordrecht. De
conmissie heeft geadviseerd geen 'W'ezenli jke verbetering. Ik wil u graag
uitleggen dat wij vinden dat het een zeer wezenlijke verbetering is. De
redaktiecomnissie heeft in de amenderrenten voor de amenderrentencomnissie
in december aanbevolen om het redaktioneel te verklaren. De amenderren tenconmissie heeft in haar wijsheid besloten om het dan toch vandaag in te
dienen om een discussie of al thans een beslui tvonning vandaag uit te lokken
hierover. En nu heeft de conmissie het afgeraden, dat begrijp ik dus uit
dat dat redaktioneel wat in de amenderrentenccmnissie was aangeraden dus
een afwijzing was. We hebben sinds het liberaal manifest en het vorige
verkiezingsprogram is er veel op dit gebied van burgerlijke ongehoorza.arrr.
heid gebeurd en ik denk dat in het verkiezingsprogram nu duidelijk rroet
zijn dat wij liberalen hierover nagedacht hebben. Het rroet ook duidelijk
zijn dat wij zo duidelijk dat we dat niet in een bijzinnetje kunnen wegstoppen. In onze kamercentrale hebben we hier twee discussieavonden over
gehad ardat wij het heel belangrijk vinden en ik denk dat de hele partij
dat heel belangrijk vind en er staat een verslag over in vrijheid en denocralle van 28 rrei waar de minister van justitie toen bij ons gezegd heeft
ter aanleiding van anlyses van professor Schui ter, Ghandy en Marten Luther
King dat er voorwaarden rroeten zijn waaronder burgerlijke ongehoorzaamheid
aanvaard kan worden althans ook zo genoerrd kan 'WOrden. Dat is de aktie is
illegaal, de aktie 'WOrdt openlijk gevoerd, de aktie is gericht op een nog
niet eens genaren politiek besluit. De aktie rroet zonda- vooropgezet geweld
zijn. Er rroet samenhang zijn tussen de aktie en te bereiken doel. Wij nerren
aan dat dit niet allema.al in het verkiezingsprogranma. zal rroeten staan en
we hebben daaran gekozen voor de veel kortere tekst die we hier hebben

neergelegd in plaats van de tussenzin die hier staat. Dus wij vinden dat
'WOU

ik hienree verklaren mijnheer de voorzitter dat dit dus wel degelijk

een wezenlijk belang is en niet alleen maar een tekstverandering.
Dank u wel. Sonmi.ge rrensen vonden dat u te lang sprak, maar ze weten niet

dat u bij mij bijzondere rechten hebt rrevrouw van Scherpenberg.
Iemand anders uit de vergadering. Niet, dan mijnheer Geurtsen.
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Mijnheer de voorzitter wij hebben uitdrukkelijk in het prograrrma geen uitspraak willen doen over aanvaardbaarheid of onaanvaardbaarheid van het
verschijnsel burgerlijke ongehoorzaamheid. We hebben het aangevoerd als
een van de signalen die in de maatschappij kan optreden en om geen misverstand erover te laten bestaan wat wij onder burgerlijke ongehoorzaamheid
verstaan hebben we het begrip in dat zinnetje tussen streepjes kort verduidelijkt. Je kunt zeggen de definitie van Schuit kort weergegeven.
Wij hebben er geen enkele behoefte aan gehad om een uitspraak voor of tegen
burgerlijke ongehoorzaamheid te doen. Dat hebt u wel. U hebt in uw
arrenderrent gezegd voor liberalen is burgerlijke ongehoorzaamheid dan alleen
aanvaardbaar. U doet dus uitspraak.. Zo.vel naar beneden als naar boven
afgegrensd. Wij doen geen enkele uitspraak over de aanvaardbaarheid. Wij
definieren dat is alles.
Het manifest doet wel een ui tspraak-Geertsema.
Kort mijnheer Geertsema, maar we hebben dan ook geen enkele behoefte
om in dit prograrrma in deze contekst een uitspraak over die aanvaardbaarheid
te doen. Het past er gewoon niet in.
Tweede instantie mevrouw de leve.
Ja voorzitter ik ben daar wat verbaasd over. In een tijd waar burgerlijke
ongehoorzaarrheid en zoveel voorkarend verschijnsel is is het denk ik on-

nogelijk wanneer een politieke partij niet de begrenzing van die aanvaardbaar-

heid en dat is wat is gebeurd in het anenderrent van de kartercentrale ]).:)rdrecht
wanneer niet de begrenzing van die aanvaardbaarheid v.K)rdt aangegeven een
politiek prograrrma waarin dat niet naar voren wordt gebracht is denk ik
althans in mijn ogen niet bepaald aanvaardbaar. Ik denk dat wij er wel
degelijk een uitspraak over rroeten doen. Wij v.K)rden er dagelijks nee geconfronteerd.
Dank u wel. Iaumlr:md anders nog. Mevrouw van der Stoel.

Het zal misschien vele in Nederland niet zijn ontgaan mijnheer de voorzitter
dat Amsterdam weleens geconfronteerd v.urdt net venren van burgerlijke
ongehoorzaanheid. We vinden dat we er ook wel enige oprerkingen over rrogen
maken. Als ik nu net de oprerkingen hoor van mevrouw de Leve dan sterkt
Amsterdam dat temeer in de gedachte dat de tekst die de ccmnissie heeft
voorgelegd een zeer evenwichtige is om wat nu wordt voorgesteld ook in de
verdere é3.Irel1él.emmten die vol en dat dat om be

enzin en

aat.
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En dat lijkt bij vonren van burgerlijke ongehoorzaanheid die niet per

definitie zijn afgewezen. Daar staat ook de heer Geertsema. wees er op
de tekst in het liberaal manifest dat je niet generaal kunt zeggen dit is
de bovengrens en dat is de ondergrens en daaran het conpli.Irent aan de
cornnissie dat de cornnissie daar heel evenwichtig :rree an is gegaan.
Dank u wel. Ik kijk nog even naar de vergadering of iema.nd anders nog het
woord wil voeren. Niet. Mijnheer Geurtsen.

Mijn vrouwelijke advocaat heeft zojuist voor mij gesproken.
Goed dan kunnen we overgaan tot de sterrming. Voor het arrenderrent van de

k amercentrale Dordrecht. Witte kaarten voor, tegen. Blauw voor, tegen.
Oranje voor, tegen. Als het proces gewonnen wordt hebt u altijd een goede
advocaat. Het arrendarent 1019 van de afdeling Sneek. Iema.nd.
Mijn naam is Stoel uit Sneek. Mijnheer de voorzitter de reden van de afdeling
Sneek an dit arrenderrent in te dienen is gezien het feit dat ons inziens
deze zin waar het hier betreft overbodig is. De co:rrmissie heeft het in feite
zelf ook aangegeven, de ccmnissie verkiezingsraadprograrrma door op te
merken dat op dit moment eigenlijk al een kenmerk is van wetshandhaving.
Dat onderschrijven wij volledig. Echter een kenmerk van wetshandhaving
kan niet opgenaren worden aan een dergelijk zwak kriterium als de overtuiging. Wij vragen ons af welke overtuiging, de overtuiging van wie en
hoe neten we die overtuiging.
Dank u wel.
Voorzitter Boerman afdeling Hengelo.
Voorzitter het gaat hier niet alleen om het op ethische gronden niet neer
nakaren van de wet. Het gaat hier ook over algerrene :rrassale wetsovertreding.
Een voorbeeld daarvan is het dagelijks overtreden van de 100 kilorreterwet.

Het is duidelijk dat een dergelijke overtreding op :rrassale grond niet is te
h andhaven. U pleit in het verkiezingsprograrrma daar wel voor. Ik zou het
arrendement van de afdeling Sneek willen ondersteunen omdat het daadwerkelijk
blijkt dat het niet altijd mogelijk is om wetten te handhaven wanneer de
bevolking zich daar niet in kan vinden. Dan rroet veel eerder de wetgever
de wet veranderen.
Dank u wel. Mijnheer Geurtsen.
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Wat het laatste betreft mijnheer de voorzitter 302 onderschrijft die
stelling. Ik denk dat het woord overtuiging hier niet gelezen wordt in
de zin waarrme die bedoeld is. Ik mag vertellen hier is een redaktioneel
arrenderrent van de conmissie justi tie op gekorren juist rret betrekking tot
de woorden net overtuiging. Die dienen geweigerd te worden. Die overtuiging
blijkt iets ethisch in te houden maar bedoelt dus alleen maar na afwegen
toch beslist is om de wet te handhaven. En niet cm die 100 kilorretergrens te
schrappen. Dat is net de woorden rret overtuiging bedoeld.
Mijnheer de voorzitter dan lijkt het mij nog steeds een overbodige zin.
Gezien het feit dat op dit morrent al een kenrrerk is van de wetgeving.
Afgezien van het feit dat de interpretatie van een woord erg moeilijk
naar buiten te brengen is als het verkiezingsprogramma is vastgesteld.
Geurtsen.
Het verandert dus die formulering. Ik denk dat we deze zin niet kunnen
missen om:lat een van de veel voorkorrende klachten in onze sarrenleving
juist is dat wetten wel uitgevaardigd maar niet gehandhaafd worden.
Goed we kunnen overgaan tot de sterrming. Witte kaarten voor, tegen.Sneek.

Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Het arrenderrent van Sneek is verworpen.
Afdeling Zoeterrreer wil ook schrappen. Iemand uit Zoeterrreer die het wil
toelichten.
Berghuis-Zoeterrreer.
Een heel korte toelichting. De argurrenten die voor de ccmnissie aanleiding
zijn geweest om het te ontraden waren voor mijn afdeling aanleiding om dat
arrenderrent in te dienen. En wel juist Oirdat in de wetshandhaving kenrrerk
is van de rechtsstaat waren wij van oordeel dat je deze passage op die
rnanier niet moet opnerren. Zeker niet als je zegt dat de overheid niet de
beleidsvrijheid mag hebben om de handhaving van het geldend recht achterwege te laten en direkt volgt daarachter de zin er zijn natuurlijk de overheid
dat in redelijk dat niet kan. En dan komt de vraag wat zeg je nou eigenlijk.
Dank u wel. Iemand anders. Mijnheer Geurtsen.
Ik mag hier neem ik aan voorzitter 429 en 471 tegelijk nerren, want in wezen
stoelt de argurrentatie voor 429 op het arrendement 471. Het in redelijk
niet vergen dat handhaving plaats vindt. Wij kennen in het strafrecht
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opportuniteitsbeginsel dat door het openbaar ministerie naar veler overtuiging in redelijkheid wordt toegepast. Het schrappen hetzij van de hele
zin, hetzij van het laatste stuk zou betekenen dat wij het opportuniteitsbeginsel venverpen. En ik denk niet dat dat het een goede zaak zou zijn.
Dank u wel. We kunnen overgaan tot de sterrrning. Eerst 429 witte kaarten
voor, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Dat is verworpen.
471 witte kaarten voor, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen.
Het is ook verworpen. We zijn bij 302 de afdeling Doetinchem. Iemand uit
Doetinchem. Het wordt ingetrokken. Dank u zeer. Afdeling Delft trekt ook
in. Mijnheer Stom.
Stor:m-KC Rotterdam.
Bij gebreke van iemand uit Delft kennenlijk wil ik hier graag wat over
zeggen. U ontraadt narrelijk dit anenderrent ten gunste van het volgerrle
waarin u aanbeveelt een onafhankelijk adviesorgaan rret de beoordeling
etc. te belasten. Ik heb daar een paar vragen over. Een nieuw adviesorgaan
onafhankelijk wat heet daar en een die echt de hele wetgeving op zijn
effectivi tei t zou rroeten beoordelen. Ik ga zeker tegen arrenderrent 302. 3
sterrmm, naar zoo. juist erg graag daarom willen aanbevelen 2 aan te nerren.
Want dan staat er precies datgene wat echt wordt bedoeld dat een regelnatige
beoordeling van de objectiviteit en aanvaardbaarheid van wetgeving geboden
blijft. Wij laten ons dan niet uit over de uitwerking daarvan. Ik zie dat
narrelijk in de praktijk altijd gebeuren op basis van de aktiviteiten van de
wetgever die zich zal laten adviseren door rrenig onafhankelijk advies.
En dat vind ik een liberale benadering aub niet alles nu weer wegschuiven

naar een nieuw adviesorgaan .. Mag ik het oordeel van de corrmissie daar
alsnog over.
Jazeker mijnheer Geurtsen.
Ja de conmissie heeft er wat minder vertrouwen in dat automatisch dan een
onafhnakelijk orgaan voor sommige terreinen de beoordeling en de beoordelingswoorden overgelaten. Wij vrezen te rroeten constateren dat in al te veel
gevallen de apparaten zelf beoordelen of ze nog funkties hebben ja of nee.
Dat dan het oordeel rreestal positief uitvalt behoeft ons niet te verbazen.
Vandaar dat wij wel hechten aan dat onafhankelijke orgaan.
Heel kort nog mijnheer Stom.
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Ik deel uw vr-es wel, maar laat ze dat dan niet naar een ander orgaan
schuiven waar het zich gewcx:m verplaatst. Laten we dat dan aan de volksvertegenwoordigi.U.g overlaten een goede keuze van adviseurs te doen. Dus
pro Delft voorzitter.
Nog enkele sprekers.
Het als we het voorstel van Delft volgen dat het dan ambtenaren worden die
ambtenaren controleren en dat rren dan irrlerdaad net zijn eigen taak bezig
is om te kijken of we die rroeten handhaven. Dus ik ben er toch wel voor
om het arrerrlerrent van mijn eigen afdeling te handhaven in deze zaak en de
vergadering aan te bevelen om tegen het amendement van Delft te stemmen.
Poelman-Tuin-Soest.
De afdeling Soest heeft ooit dit arrendement ook ingedierrl. Dat is afgewezen
door de zeef en ik ben dus verdraaid blij dat het er weer instaat via een
ander. Dat is een geluk bij een ongeluk. Cbk wij zeggen en niet wat de commissie zegt van een onafhankelijk orgaan rroet weer betaald worden, wie gaat
dat controleren om te zorgen dat ze hun taak weer goed gedaan hebben. Ik
denk dat wij de volksvertegenwoordiging voldoerrle taak kan schrappen of
aangeven van wat er gedaan rroet worden.
Dank u wel. We kunnen overgaan tot de sterrming over 2591 dus over Delft.
Dan rolt 1046 er vanzelf uit. Wie is voor het amenderrent van de afdeling

Delft. Witte kaarten aub. Wie tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen.
Delft is verworpen. Stemt u dan in net het aannerren van Voorburg. Wil ierrand
daar nog het woord over voeren. Niet dan is dat hiermee gebeurd en zijn we
bij 304 de justitieoommissie wil dat laten vervallen en de cammissie ontraadt
dat. Iemand van de justitiecammissie die het wil toelichten. Niet, dan
kunnen we.
van der Goes van Naters.
Dit gaat over de adoptie mijnheer de voorzitter en dat is artikel 304.
Ja ik ben er helemaal niet zo van overtuigd dat iedereen een andere samenlevingsvorm kiest, ook als reen gelijkgesteld wil worden want hij kiest
juist die andere vo.rm orrdat hij anders wil. Dat is als ingangspunt. Een
ander punt is echter dat die adoptie als die voor niet huwelijkse samenleving
mogelijk zou maken dan loopt adoptie vooruit op het ouderlijk gezag. Het
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ouderlijk gezag is bij niet huwelijkse samenlevingen nog steeds niet mogelijk.
Er is ooit een wetsontwerp op afstamningsrecht ingediend. Dat was een voor-

ontwerp, maar na de kritiek en de oprerkingen uit het veld zoals dat heet
is dat voorontwerp teruggencm:m en ligt nu weer ter studie bij het ministerie.
In dit geval zou dus adoptie als een aanvulling of een afwijking op het
normale ouderlijk gezag vooruitlopen op het ouderlijk gezag en dat is
niet juist. Hetzelfde zou zijn bij adoptie door alleenstaanden. Dan zou
het dus adoptie van voogdij liDmOgelijk rroeten naken want bij alleenstaarrlen
is alleen maar voogdij mogelijk en geen ouderlijk gezag. Ik denk dat op den
duur het wel hier toe zal korren, naar zolang de ouderlijke macht niet aangepas
is aan de m::rlerne opvatting is er nog geen plaats nu in het verkiezingsprogramma am adoptie apart te regelen.
Dank u wel. Iemand anders uit de vergadering. Mijnheer SWart.
Ik ben heel blij rret de juridische ui teenzetting, :rmar ik denk toch dat de
politieke strik voor wat je wil zeggen belangrijker is dan de juridische
obstakels die je denkt te ontrroeten. En dan kan ik rre voorstellen dat deze
bepaling in het verkiezingsprogramma ook betekent dat de betreffende bepaling
omtrent de ouderlijke macht ook aan de eisen des tijds worden aangepast.
I.a.ten we dat dan zeggen, laten we daar dan rree beginnen en niet achteraan
beginnen. Deze vo:rm zou ik bepaald niet willen aanbevelen.
Heer Kok.
Ik vind het wat vreerrd dat de cannd.ssie justi tie nou een arrenderrent heeft
ingediend an deze passage te schrappen. Ik zou het veel logischer hebben
gevonden als de canmissie justitie een arrenderrent had ingediend an de
vonn van het ou:lerlijk gezag aan te passen.
Heer Lugtenveld.
Ja voorzitter ik zou willen zeggen dat aannarre van dit amendement van de
canni.ssie justitie mij in strijd lijkt rret punt 328 waar de conmissie van
justi tie geen a:rrerrl.errent op heeft ingediend 328. En ik denk ook dat je die
aanpassing van het ouderlijk gezag zou kunnen lezen begrepen te zijn in 328.
waar juist staat dat de overheid maatregelen tegen discriminatie rroet nerren.
Iemand anders nog. Mijnheer Ceurtsen.
Voorzitter ik heb niks toe te voegen aan wat schriftelijk en door andere
rrondeling is neegedeeld.
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Iemand in der herkansing. Mijnheer van der Goes .
.M=t discirrninatie heeft het helemaal niets te maken. Een arrenderrent op het
oulerlijk gezag had::len wij kunnen indienen, maar wetende hoe deze zaak
in discussie en in beroering is en ook dat het niet goed is nu in het
familierecht weer eens een bepaling te veranderen en niet de hele zaak
eindelijk eens goed te regelen heeft ons ervan te weerhouden om die ouderlijke macht nu wel te noerre:c.. Het rroet er wel van korren, maar er is nu geen
plaats voor .
.M=vrouw van der Stoel.
Nou mijnheer de voorzitter er zitten toch wat argurrentaties in die de heer
van der Goes van Naters verscheidene malen naar voren heeft laten korren
gezien ook het feit dat hij tussendoor ccmrentaar heeft geleverd. Er is
gesteld dat er op het voorontwerp afstanmingrecht kritiek is binnen gek<::m:!n.
Er was niet alleen op dit punt dus dat was ook een wat zuivere fonnulering.

Ik zou erop willen wijzen dat deze tekst een vergelijkbare tekst is als in
het vorig verkiezingsprogramma is gekamen en er ligt een motie VVD-CDA
die ditzelfde bepleit, die is aangen<::m:!n door de tweede karrer dus het kabinet
is gehouden dit uit te voeren. Het lijkt rre dan logisch an ook konsekwent
te zijn om deze tekst van de cammissie te handhaven.
We gaan st.emrren. Witte kaarten voor het arrenderrent van de justi tieconmissie.
Tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Het punt blijft bestaan.
Dan de afdeling Wageningen. Aanbevolen dan kunnen we dat overnemen. Dank u.
305 wordt ontraden het is weer een punt van de justitieconmissie.
Heer van der Goes.
Ja het werd in strijd geacht rret bepaalde dingen. Ik vind het op deze
manier in strijd rret de mogelijkheid die een individu rroet hebben een
stichting of een vereniging op te richten die niet aan overheidsregelingen
onderhevig is behalve de normale regelingen die gelden voor de oprichting
daarvan. Ik geloof dat we rroeten uitkijken om de vinger van de overheid
overal in te krijgen. Je rroet ook eens wat vrijheid houden en ik dacht
dat het ons liberalen past an niet iedereen die iets wil gaan organiseren
van overheid te dwingen bepaalde dingen te doen.Als ze niet nodig zijn. We
hebben uitdrukkelijk gestipuleerd als zo'n stichting rret overheidsgelden
wenst te draaien en dus van de overheid afhankelijk is dan krijg je natuurlijk een heel andere situatie.
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Heer Geurtsen.
De overheid rroet niet tever ingrijpen. Het individu rroet niet de rrogelijkheid
hebben om aan gerechtvaarrligde controle te ontkorren door een bepaalde
rechtsvonn te kiezen. En de comrerciele aktiviteit van een stichting,
ik praat niet over een stichting rret overheidssubsidie, rna.ar een corrrrerciele

aktiviteit van een stichting dient geen vrijbrief te zijn arrlat het een
stichting is.
Dank u wel. I-bet dus blijven bestaan volgens de a::mnissie.
Ik wou er nog wel wat op zeggen er zijn nanelijk een helelxJel stichtingen
die niet comrercieel zijn. Er zijn een heleboel stichtingen die interne
zaken zijn. Fami.liestichtingen, studiefondsstichtingen, stichting rret
ideële doeleinden die heel goed werk doen, rna.ar die niets rret comrercieel
te maken hebben. Als we het zo laten staan, dat wil zeggen dat iedere
stichting hoe ok genaarrrl rret welk doel ook eronder valt. Op zichzelf is de
argurrentatie van de heer Geurtsen juist. Maar de forrroJ.lering van dit stuk is
te algerreen en daar vallen teveel dingen onder.
Ik vestig alleen nog de aandacht op soortgelijke regels .
.Meijeran.
Ik zou er de aandacht op willen vestigen voorzitter dat het niet zo hoeft
te blijven staan orrdat er in de anenderrentencanmissie een paar anenderrenten
redaktioneel zijn verklaarrl die de tekst wat kunnen nuanceren, wat zeer
nodig is lijkt rre, rna.ar dan kun je die tekst niet zo laten staan rna.ar in
beginsel wel harrlhaven.
Dat gebeurt ook, rna.ar dat was positief redaktioneel tijdens de anenderrentenbeurs. GoErl sterrm:m over 305 wit voor, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje
voor, tegen. Is ve:rworpen. 306 Bergen op Zoom wordt aanbevolen. Niemand
daar bezwaar tegen. Dan is het daanree overgenorren. Dan zijn we bij het
punt 310 en dan zijn we bij allirentatie. De conmissie justitie afdeling
Nx>rd <X>stpolder en de afdeling Smilde. De conmissie justi tie daar beginnen
we rree. Mijnheer van der Goes wilt u nog toelichten.
Ja dit airendement is eigenlijk een herhaling van het anendement van het verkiezingsprogramna van onze vorige rit. '!ben is het ook zo opgesteld en was di·
na een discussie die al lager plaats vindt een opvatting over alirrentatie
die deugdelijk scheen.
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Er is nou een wetsontwerp en de conmissie verdedigt dit stuk van het

verkiezingsprogramna net te zeggen dat er nou -en evenwichtig wetsontwerp
ligt. Daar kan je verschillend over denken. Er wordt ook in het land
heel verschillend over gedacht. Zolang dat wetsontwerp nog niet verder
in behandeling is en nog niet verder bediscussieerd is geloof ik niet
dat wel nodig is dat de VVD nu terug komt op een standpunt dat ze eerder
ingenaren heeft. Het zal rroeten blijken.
Dank u wel. Iemand anders over dit punt van de conmissie justitie.
Dan mijnheer Geurtsen.
Zodra blijkt mijnheer de voorzitter is het wet en geen wetsvoorstel.
Zolang het wetsvoorstel is is het aan ons om uit te spreken om te vinden
dat dit een evenwichtig wetsvoorstel is. De conmissie vindt van wel.
Dank u wel. Dan kunnen we overgaan tot de stenming. Witte kaarten voor
het arrenderrent van de justi tieconmissie, tegen. Blauwe kaarten voor, tegen.
Oranje voor, tegen. Dit punt is ve:rworpen. Dan de afdeling noord oostpolder.
Zij wil verlengen. Is inpliciet verv-K)rpen. Denkt de noord oostpolder
daar ook zo over. Wie zwijgt stemt toe. Mevrouw Blok wil er iets over

zeggen.
Had eerst in sterrming rroeten karen.
Wilt u er nu nog graag over stermen. Wil ik wel. Even stermen. Witte kaarten
voor de noordoostpalder, tegen. Blauwe kaarten voor, tegen. Oranje voor,
tegen. Weg reet de noord oostpolder. Afdeling Smilde. Ierrand uit Smilde die
dat wil toelichten. Mijnheer Geurtsen ik denk dat het wel duidelijk is.
Ik denk dat we wel tot stenming kunnen overgaan. Wie is voor het arrenderrent
van Smilde wit voor, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen.
Dat arrenderrent is ook Ve:rvK)rpen. 312 de afdeling Voorst wordt ontraden orrrlat
het in dit verband niet op zijn plaats is. Ierrand uit Voorst.
van Blarrmmstein.
Doet u het nou eens snel voorzitter en neem dat aan want dat snelrecht is
bij jeugdigen een belangrijk aspect als het gaat in dit verband in dit
artikel. Het is niet alleen zovoor sportwedstrijden en stadions zoals in
347a daar verwijst u naar zegt dus niet nodig. Maar het is niet alleen
een kwestie van sportwedstrijden en vandalisrre, het is uberhaupt in de
hele juegddelinquent in dit artikel van belang dat dus ook aan snelrecht

gedacht kan
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~rden.

Mijnheer van der Goes.Mijnheer Geurtsen.
Mijnheer de voorzitter ik denk niet dat je voor een categorie delinquenten
aan een bepaalde vorm van recht kunt gaan denken. Het snelrecht voor
jeugdigen, het jeugdstrafrecht lijkt mij uit de boze orrrlat je daar
diverse categoriën van delicten in kent. Delicten kun je je uitspreken over
een bepaalde vorm van rechtstoepassing niet bij categoriën van delinquenten.
Mijnheer Blarmmstein trekt het daarrree in. Dank u zeer. Afdeling Brunssum
313

~rdt

ontraden oorlat de bedoeling van het arrenderrent onduidelijk is.

Heer Derks.
Voorzitter ik kan me voorstellen dat die bedoeling onduidelijk is
ge~rden

orrdat men het eerste deel van het amenderrent niet heeft opgenonen.

Ik heb begrepen dat dat redaktioneel is verklaard. Als je nu het eerste deel
van het arrenderrent hoort, dan

~rdt

het tweede erg begrijpelijk. Het eerste

luidt narrelijk kinderen van buitenlanders behoeven een aangepaste
begeleiding gedurende de rechtsgang alsmede tijdens de straftijd en de
reclasseringstijd. M=t kracht zou een aangepaste strafmaat noeten

~rden

ve:r:m=den. Welnu als je dat eerste deel redaktioneel meeneemt denk ik wordt he1
tweede volstrekt begrijpelijk. Je kunt ze dus niet van elkaar scheiden.
Deze manipulatie is dus mislukt mijnheer.
Voorzitter naar rrag ik dan eerst een verklaring hebben wat nou eigenlijk een
aangepaste strafmaat is. Betekent dat dat ze vooral niet lichter behandeld
rrogen

~rden

of dat ze vooral niet zwaarder behandeld rrogen worden. Het

zegt narrelijk zo weinig dat een aangepaste strafmaat ve:r:m=den noet worden.
Dat geldt denk ik op dezelfde wijze als de aangepaste begeleiding. De
bedoeling daarvan was duidelijk. -DerksSorry de aangepaste begeleiding gaat uit van begeleiding, dat spreekt dus

vanzelf en als je die aanpast dan is dat aanpassen aan degene die begeleid
wordt dat is niet voor twee""erlei uitleg vatbaar. Maar aangepaste strafmaat
kan ik echt voorlopig nog niet thuisbrengen.
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Meijeran.

Als Iren voorzitter een afwijkende strafrraat zou bedoelen dan zou je het am:m:le
Irent kunnen aanpassen door er afwijkend van te maken.
Nou dat heeft inderdaad dezelfde strekking ja. Misschien zou de conmissie
zich daar dan in kunnen vinden want dan wordt de bedoeling erg duidelijk.
SWart.

Ik denk dat er toch wat gevaar dreigt dat we nou op een congres gaan beslisser
over iets wat een rechter behoort te doen. Het vaststellen van een strafrraat
is dacht ik in het nederlands rechtsbestel iets wat een rechter doet binnen
de wettelijke bepalingen waarbij er misschien nog een eis van de officier van
justitie wordt een rol speelt. Maar wat betreft die wettelijke bepalingen
en wat betreft de richtlijnen van het openbaar ministerie voor die eisen
geldt al de algerrene regel die we hebben vastgelegd voor gelijke behandeling

gelijke rechten, gelijke plichten. Dus in dat opzicht kan Brunsum gerust zijn.
En dan denk ik dat het een beetje gevaarlijk is als wij hier nu in een

progranma gaan suggereren dat wij ons in feite rret de politiek willen gaan
bezighouden rret de strafrraat zoals een irrlividuele rechter die in een bepaald

geval oplegt. Ik denk dat het heel slecht zou zijn als we aparte strafiraten ze
zouden gaan hanteren voor welke categorie nationaliteit dan ook. En ik denk
dat er ook geen enkel gevaar in dreigt en ik denk dat begeleiding in dat
opzicht iets heel anders is wat wel duidelijk een overheidstaak is en waar je
wel uitspraken over kunt doen.
Dank u wel. De rechter de heer van der <Des.
Gezien het vorige pleidooi ik vind het veel prettiger dat iemand dat van
buiten rechterlijke IIIilcht zegt dan dat ik het van binnenuit rroet zeggen.
Goed dank u wel. Ik denk dat we overgaan tot de stemning.

Ja het is overigens voorzitter na die uitleg en onder de aanname dat het

eerste deel wel wordt opgenaren althans redaktioneel denk ik dat het verstandj
is het tweede deel dan in te trekken.

Dank u wel. Daarnee is het niet rreer aan de orde en zijn we bij Zoeterneer diE

315 geheel wil schrappen. Ierrand uit Zoetemeer die dat wil toelichten.
Niet. Dan denk ik dat de toelichting duidelijk is. Is er iemand.
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Kunnen we wel tot stemning overgaan. Het arrendeirent van Zoeterrreer wit voor
tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Dit arrenderrent is verworpen.
Amsterdam wil 318 schrappen.
Mevrouw van de Stoel.
Amsterdam wil dat iruniddels niet neer mijnheer de voorzitter dus ingetrokken.
Dank u wel. Dan zijn we bij 319 de groep Nerlerland, dat is aanbevolen.
Niemand daar bezwaar tegen. Dank u wel. 320 afdeling Naarden wil schrappen
maar dat punt geeft de feiten weer.
Meijeran.
Wel uit Naarden geen afgevaardigie. Het geeft de feiten weer het punt nou
dan hoeft niet neer in een verkiezingsprograrrma. te zetten want daar zet je
in wat je zou willen gaan doen en zou willen veranderen. Dit geeft misschien
niet helemaal ook de feiten weer, maar ook dan rroet je het schrappen.
Enerzijds het eerste deel gaat over de rechten van de rrens en wij dachten
dat die in universeel verband op papier al voldoende lijken vast te liggen
en dat die dus belangrijker is om de nakoming die problemen oplevert zo goed
nogelijk te bevorderen dan nog weer een stuk papier eraan toe te voegen.
En de tweede zin gaat over de hanronisatie van familierecht in europees
verband in EEGverband, dat zijn op het ogenblik 12 landen. Ik weet niet
als je gaat harironiseren waar je dan uitkamt. Als je niet zegt naar welke
richting je wilt hanroniseren dachten wij dat het ook een slag in de
lucht is dat je van die 12 landen een gehanroniseerd familierecht gaat
maken. Portugal. Griekenland e.d. welke kant wil je uit. Het punt lijkt ons
dus weinigzeggend, overbodig en voorzover het feiten weergeeft zeker overbodig.
Dank u wel. Iemand van u. Mijnheer Geurtsen.
Het is niet overbodig ardat het feiten weergeeft mijnheer de voorzitter
om::1at het niet alleen slaat op feiten uit het verleden maar ook feiten van

het heden en van de toekomst. Voorzover het het europees optreden van liberale
betreft. De hanronisatie is niet uitgewerkt tot in zijn details. Het is
duidelijk dat hanronisatie tot doel rroet hebben dat de problerren die we

van~

nog altijd kennen tussen italianen en nederlanders die net elkaar gehuwd zj.jn
en de verschillende voJ::Iren van recht rechtsbeginsel eigenlijk van toepassing
zijn dat die problerren de wereld uitgeholpen rroeten "WOrden.
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Ik denk dat de euro:pese liberalen terecht daarnaar streven.
Ik wil de i talianen niet tekort doen ik had ook een ander land kurmen

noemen.
320 witte kaarten voor, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen.
Het arrendelrent uit Naarden is

ve~rpen.

322 afdeling Apeldoorn. 326

Son en Breughel wil schrappen 326. Iem:md om het toe te lichten. Niet.
Dan gaan we stemren witte kaarten voor, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje
voor, tegen. Dit amenderrent is verworpen. 327 de afdeling Groningen heeft
arrenderrent 21.107. Wie uit Groningen wil het toelichten. M2vrouw Jonker.
Voorzitter wij hebben geneend dat dit deel van het artikel geschrapt zou
rroeten VlOrden oorlat het hoogst waarschijnlijk tot vervelende misverstanden
inzake het standpunt van de VVD over buitenlanders aanleiding zou kurmen
geven.
Dank u wel. Iemand anders uit de vergadering.

Ja mijnheer de voorzitter ook ik heb v-el rroeite rret hetgeen hier staat.
In feite vind ik het discriminerend wat er staat. Dat is in strijd rret
onze gromwet artikel 1 en het europees verdrag van de rechten van de rrens
waar we net in stelling 320 zoveel lovende woorden over hebben uitgelaten.
Verder de carrmissie verkiezingsprograrrma verwijst naar artikel 14 van de
vreerrrlelingenwet en in artikel 14 van de vreerrrlelingenwet staat iets heel
anders narrelijk dat buitenlanders of rrensen die een vestigingsvergurming
willen hebben, die vestigingswetvergurming kan ingetrokken VlOrden als zij
opzettelijk een misdrijf begaan waarop een straf staat langer dan drie jaar.
Dan leg ik rret nadruk de klemtoon op het woordje kan. Dat is iets heel
anders dan terstom en direkt zoals hier gesteld 'INOnlt. Mijnheer de voorzitter ik denk dat dit arrenderrent eigenlijk onaanvaardbaar rroet zijn voor de
liberale partij als de VVD.
Dank u wel.
Rottebakker- 11 S Gravezande.
In wat VlOnderlijk is een amenderrent vanuit de conmissie justitie om het begriJ
misdrijf duidelijker te omschrijven dat is venlwenen. Het begrip misdrijf
kent vele schakeringen het kan zoals het hier staat het grote gevaar oproepen. Het is ook een reden om het te schrappen.
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Dat het begrip misdrijf al bij een eenvoudige mishandeling 'WOrdt uitgelegd
en daar is het dan niet nogelijk om bij dit feit nog de persoonlijke
omstandigheden. Het leidt automa.tisch dan tot een veel zwaardere straf
dan de bestraffing van het eenvoudige misdrijf.
Dat leidt naar voorkeur voor het arrenderrent van de afdeling Amersfoort.
Voorzitter mijn naam is Brand afdeling Voorschoten. Ik neem aan dat de tekst
die wij hier behandelen via het amendement van Groningen toch niet voor
niets in het ontwerp verkiezingsprogranma is gekenen. Dus het punt waar
Groningen nu van af wil. Natuurlijk die nuances zijn aanwezig. Aan de
andere kant criminaliteit in onze sarrenleving is een groot probleem.
Het heeft helaas alle kerurerken van een steeds zwaardere plaats in onze
samenleving gaat innemen. Ik vind toch dat ondanks de naancering die je
kunt aanbrengen deze tekst dus de tweede zin in 327 zoals die 'WOrdt voorgesteld ook elektoraal 'WOrdt gesproken grote aantrekkelijkheden hebben.

Dus in principe ontraad ik het gaan staan achter het arrendeirent van Groningen.

Dank u.
Dank u wel.
Beetstra uit Apeldoorn.
Ik krijg toch de indruk dat vele tegen het autanatisrre zijn dat in het
oorspronkelijke artikel staat. En nou hebt u zich als ccmnissie verklaard
voor het voorstel van Amersfoort en dan zou het dus zo zijn dat dergelijke
vreemielingen in beginsel 'WOrden uitgewezen. Dat is ons in Apeldoorn toch
iets te vaag en wij stellen dus voor om dit aan de rechter over te laten.
Ik denk dat dat een veel evenwichtiger voorstel is en ik zou dus in het
verband van deze drie voorstellen ons Apeldoornse voorstel nog eens willen
aanbevelen.
Dank u wel. Mijnheer van de Goes.

Mijnheer de voorzitter het is juist dat een van de vorige sprekers zijn dat e:r
een amenderrent van de justi tiecornnissie is geweest ten aanzien van het tweede
deel van dit artikel. Wij hebben dat indertijd zijn akkoord gegaan net de
redaktioneelverklaring indien de tweede zin in onze zin zou 'WOrden aangepast.
Zo is dus toegezegd, maar heeft de conmissie al enig idee hoe ze het dan
zou willen gaan doen.
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Want dat zou een oplossing zijn voor de problerren die de andere arrendenenten
hebben.
Heer Swart.
Mijnheer de voorzitter ik vind de tekst zoals die in het programma staat
aan de ene kant een goede tekst maar aan de andere kant een heel enge tekst
Het goede ervan is natuurlijk dat er bijvoorbeeld in de sfeer van de drugshandel het gegeven is dat er rrensen naar Nederland toekaren onderneer oorlat
de strafmaat hier relatief een stuk lager ligt dan in de omliggende landen.
In die gevallen kan ik rre indenlaad voorstellen dat het goed is om als die rrer
sen hun straf hebben afgezeten ze ook het land uit te wijzen. Orrlat je daar
dan geen prijs rreer op stelt. Het is aan de andere kant natuurlijk ook zo
dat er in Nederland een hoop buitenlanders zijn die hier in feite wonen, die
hier dan verblijven, die hier vaak ook rret familie verblijven en die zich en
dat kamt daar natuurlijk net zo goed voor als bij iedere andere bevolkingsgroep zich op een goed norrent schuldig kunnen maken aan een misdrijf. In die
gevallen is het in feite het wegsturen van die rrensen een dubbele straf.
Want ten eerste zitten ze hun gevangenisstraf uit en ten tweede worden ze
daarna geisoleerd van alle rrensen die hen dierbaar zijn oorlat zij als enige
worden uitgewezen. En ik denk dat dat als naatregel in het algeneen absoluut
niet te verteren is. En in dat opzicht heb ik dan ook voorkeur voor het
voorstel van Apeldoorn dat wel de nogelijkheid schept in die gevallen
waar dat nodig is naar er geen autonatisrre van naakt dat in feite een ernstige
vonn van rechtsongelijkheid in ons land zou creëren.
Dank u wel. iemand anders nog uit de vergadering.
Heer Geurtsen.
Er is natuurlijk niets ergers voor een liberaal van discriminatie verdacht

te worden laat staan dat het hem verweten wordt. Overtreding van artikel 1
van de grondwet. Als je artikel 1 geisoleerd leest dan zou je kunnen denken
dat het voorstel discriminatere is, maar als je je realiseert dat de grondwet
nog rreer artikelen heeft waaronder bijvoorbeeld artikel 2 dat zegt dat de
wet de toelating en de uitzetting van vreerrrlelingen regelt dan heb je al
in de gaten dat je hier iets dichter bij de grondwet zitten dan sorrmige
blijken te veronderstellen. Artikel 14 van de vreem:ielingenwet is ter
sprake geweest. Dat artikel gaat inderdaad uit van de nogelijkheid van uitzetting op last van de minister van binnenlandse zaken in het geval van
veroordeling wegens een misdrijf waarop een straf van rreer dan drie jaar is
gesteld.
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De conmissie justi tie heeft in dat verband een arrenderrent ingediend
dat de amerrlerrentencarrmissie redaktioneel heeft verklaard. Dat de com-

missie verkiezingsprogranma ook graag wil overoerren en denkt dat aldus te
doen. Vreerrdelingen die zich binnen 5 j-ar aan hun toelating schuldig
maken aan een emstig misdrijf ik denk niet dat je rroet gaan omschrijven
uitvoerig wat dat was, maar na een emstig midrijf worden en ik laat het
woord terstond nog even weg na hun opgeleg:le straf uitgewezen uit ons land.
ik liet het woord terstond weg orrrlat onze voorkeur uitgaat naar het arrenderrent

van

~rsfoort

het woo:rd terstond te vervangen door in beginsel. Dan staat

er in wezen wat in artikel 14 van de vreerrdelingenwet staat. En je vraagt
je dan af waarcm dat dan nog in je progranma opnerren. Dat in het prograrrma
opnerren heeft tot zin dat artikel 14 van de vreerrrlelingenwet een dooie letter
geworden is. Ik geloof dat als we van IIEiling zijn, waar daar aanleiding toe

is en ui teraard zonder automatisrre door de woorden in beginsel, maar aanleiding toe is gebruik te maken van artikel 14 dat het dan ook rroet
gebeuren als wij dat van :rrening zijn dan denk ikdat we deze zin in ons
verkiezingsprogranma rroet opnerren. Niet de beoordeling door de rechter denk
ik afdeling Apeldoorn. Ik constateer dat het hele beleid op gebied van

toelating en uitzetting van vreemdelingen is een beleid van de administratie
:reet name van de minister van binnenlandse zaken. Ik denk niet dat je een
onderdeel van dat beleid de uitzetting van vreemdelingen na beoo:rdeling
tot een bepaalde straf onderdeel van dat beleid uit handen van de minister
van binnenlandse zaken rroet halen en rroet leggen bij de rechter. Daarcm kern
ik dus tot de fonnulering zoals ik hem al heb voorgedragen.

En in de buurt van

~sfoort.

Want dat hebt u ook aanbevolen dat amenderrent

in plaats van terstond in beginsel.

'TWeede ronde.
Mevrouw j Ç>nker.
Het amenderrent wordt ingetrokken ten gunste van Airersfoort.
Groningen trekt in ten gunste van Airersfoort. Dank u wel. En Apeldoorn.
Goed ik zou in ie:ler geval los van het verdere beraad iets willen zeggen over

de interventie van de heer

Geurtsen. Ik denk dat de toevoeging van emstig

voor misdrijf niet alle problerren uit de wereld helpt. Want ik ben wel :reet
u eens dat drughandel een ernstig misdrijf is maar ik denk dat een IIDOrd
ook een ernstig misdrijf is.
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Dat is dan ook een misdrijf waar een straf van rreer dan drie jaar op staat.
Precies, maar ik denk dat het voor kan konen zoals het in nederlandse
gezinnen voorkant dat op een goed :rrorrent de verhoudingen zo gespannen zijn
dat er een rroord plaats vindt dat het ook in gezinnen van buitenlanders
kan voorkcman en dan vind ik het uite:rroate cru als wij een nederlands
gezin in zo'n situatie ons gaan inspannen om via reelas-ering en hulp die
rrensen weer een norma.le plaats in de sarrenleving te gaan geven en als het
toevallig gaat an vreem:ielingen zeggen ha nu rukken we het gezin uit
elkaar, we sturen iemand naar het bui tenland toe.
In beginsel .
Dat vind ik dan heel rrooi, maar ik denk niet dat ons progranma :rret zulke
subtiele ogen zal 'INOrden gelezen en ik beginsel opent het in ieder geval
die nogelijkheid en dat vind ik al gevaarlijk genoeg. Ik denk dat in zijn
algemeenheid natuurlijk het toelatingsbeleid een zaak van de administratie
is. En terecht. Maar ik denk dat in dit specifieke geval waar het gaat om
een strafrechterlijke procedure het heel verstandig kan zijn omdat in feite
door betrokkenen en ik denk ook door de angeving toch zal 'INOrden ervaren als
een straf en niet als een simpele overheidsmaatregel. Ik denk dat het
daarom verstandig is om dat te voegen. Want we kennen in Nederland toch ook
de procedure dat als het gaat om een burgerlijke zaak die zaak toch bij een
strafrechtzaak kunt voegen. Nou waarom kan dat dan niet in dit geval dan
administratief rechterlijk. Waarom kan de overheid dan niet zeggen van
nou als het hier gaat om zaken die zo ernstig zijn dat wij die :rrensen
eigenlijk liever niet :rreer in ons land willen hebben dan geven we de
officier van justitie opdracht om dat te eisen en de rechter de nogelijkheid
om zo'n eis toe te wijzen. Dan zijn de belangen van de administratie ook voloende

~t,

maar dan is ook een zorgvuldige rechtsgang gewaarborgd en ik

denk dat we daar niet al te lichtvaardig aan voorbij nogen gaan.
Dank u wel. U pleit voor Apeldoorn daar komt het op neer. En Apeldoorn pleit
voor Apeldoorn.
Precies die handhaaft.
Mevrouw de leve.
Voorzitter het heeft in ieder geval materieel de inhoud van bijkonende straf.
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Bijkorrende straffen 'WOrden in het algeneen opgelegd door de rechter en door
de administratie. Ik pleit er dus voor dat het voorstel Apeldoorn. 'WOrdt
gevolgd juist Oirdat het :rraterieel tot een bijkorrend straf gelijkt.
Dank u wel.

Dan kunnen we overgaan tot de Stenming.

Mag ik dan wel vragen rrocht Apeldoorn 'WO:rden aangenenen :rrag ik dan wel
er vanuit gaan dat we niet een misdrijf kant te staan, :rraar een emstig
misdrijf. Want anders dan hebben we het kind rret het badwater weer
weggegooid.
Ja goed. Dan gaan we st.ennen over Apeldoorn. Witte kaarten voor, tegen.
Blauw voor, tegen. oranje voor, tegen. Apeldoorn is aangenorren. Daarnee
is het arrenderrent van de afdeling Amersfoort vervallen. Dan zijn we bij
het arrenderrent 328 van de afdeling Naarden. De niet afgevaardigde van
Naarden mijnheer Meijeran heeft het 'WOOrd.
Uw geheugen is pri:rra voorzitter. Maar het arrendenent was rre toch niet

onbekend daar niet van. Het 'WOrdt nu ontraden ten gunste van 2777 dat
de bedoeling beter zou uitdrukken en in dat verband wilde ik wijzen op
de verschillen die er tussen het een en het ander anenderrent zijn.
In de eerste plaats is eraan toegevoegi niet alleen :rraatregelen ter
voorkoming, maar in een voorkorrend geval ook de bestraffing. Als nen dat
nuttig acht dan rroet nen niet het kind rret het badwater weggooien, want
die bestraffing staat er in 2777 niet in. In de tweede plaats er wordt
gesproken van elke vo:r:m van discriminatie. En welke opsomning je ook
kiest die blijft onvolledig. De kamercentrale Friesland heeft de leeftijd
eruit gegooid die er bij de conmissie in zat. De karrercentrale Friesland
heeft er nog wat aan toegevoegd maar heeft weer vergeten cm naar het liberaal
anifemt te kijken, want daar stonden nog een paar andere bij. En juist om
dat alles te voorkaren dan kun je zeggen en welke andere dan ook. Als je op
die :rranier alles wilt omvatten dan is elke vo:r:m wel zo kort dacht ik en
ik dacht dus dat eventueel rret een onderdeeltje van Friesland of van Amster-

dam erin maar dat Naarden bepaald niet verdient cm te 'WOrden te doen vervallen ten gunste van een van die andere vanwege deze elerrenten die erin zitten.
Dank u wel . iemand anders uit de vergadering. Mijnheer Geurtsen.
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Voorzitter ik beschouw als rraatregelen ter voorkoming alle rraatregelen
die kurmen dienen ter voorkoming dat zijn dus onderneer ook rraatregelen
tot bestraffing en in de tweede plaats zie ik geen verschil tussen elke
vonn van discriminatie en het op grond van een aantal vonren van discriminatie of welke andere grond dan ook. Het anvat allebei alles.
Het eerste is korter dat bestrijd ik bepaald niet. Ik vind alleen dat
Friesland op een uitstekende rranier zijn best gedaan heeft om een
consise formulering te leveren. En mijn voorstel is om die inspanning te
honoreren met aanvaarding van het arrenderrent van Friesland.
Dan gaan we over tot de sterrming. Wie is voor het amenderrent van de afdeling
Naamen. Witte kaarten voor, tegen. Blauwe kaarten voor, tegen. Oranje voor
tegen. Naarden verworpen-Fries land overgenarren. iemand daar bezwaar tegen.
Niemand dan is dat een feit en dan rroeten we eens even zien naar Amsterdam.
Dat wordt ontraden ardat dat wettelijke rraatregelen zouden zijn.
Mevrouw van der Stoel denkt daar anders over.
Voorzitter Amsterdam wil het amenderrent intrekken naar dan met een geheel
andere redenering dan de conmissie heeft genoerrrl. De reden tot intrekking
voor Amste:r:dam is dat de VVD tweede karrerfraktie op de goede weg bezig is
en daar alle vertrouwen in hebben. Dus los van die opmerkingen van deregelering trekt Amsterdam het in.
Hoera. 330 de carrmissie justitie wil weer laten vervallen. Mijnheer van der

Goes.
Het wo:r:dt ontraden onrlat het belangrijk zou zijn voor de rechtsbescherming.
Nu vind ik deze fo:rnulering niet een goed artikel om onze bevlogenheid met
de rechtsbesche:r::rrer in Nederland te omschrijven. Het is nu te algerreen, te
wijdlopen en daa:r:door ook te vaag. Er wo:r:dt hier een handleiding gegeven hoe
de rraatschappij zou rroeten wo:r:den bestuurd, geregeld ook wo:r:den meegeholpen.
Maar daarvoor hebben we een heel liberaal rranifest die een groot aantal
artikelen en bepalingen uitmaakt hoe wij als liberalen vinden dat de maatscha:ppij in elkaar rroet zitten en welke rol de overheid daarin rroet hebben
voor de verschillende groepen van burgers. Dat is een heel goed stuk, daar
hebben we iets aan. Dit is nu een heel beknopte samenvatting, naar hoe
beknopter, hoe onnauwkeuriger. Een heel beknopte samenvatting van dat hele
1 iberale rranifest. Dat kan de bedoeling niet zijn. Dus op deze plaats midden
in een verkiezingsprograrrma een zo belangrijke bepaling opnerren.
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ls het alleen maar heel concreet wil zeggen hoe wij over rechtsbescherming

denken dan vind ik het een veel te algerreen en te vaag geformuleerd.
Dus om die reden zeggen wij laat het maar beter vervallen.

Dank u wel.
Mijnheer de voorzitter het is in ieder geval beter. Het am:mderrent van justiJ
v.o.rdt aangenanen dan het am:mderrent van de afdeling Zeist. De essentie van
het punt 330 zit in de laatste zin. En als de heer van der Goes van Naters
zegt wat hier staat staat al in het beginselprogranma liberaal manifest dan
heeft hij daar gelijk in. Het is een seer korte sarrenvatting daarvan. Maar
als we de laatste zin zouden schrappen en de rest laten staan dan zouden
we da.a.nree uitdrukkelijk handelen in strijd rret de geest van het liberaal
nanifest en het beginselprogranma. En daarom als er geschrapt rroet
wo.rden dan het hele punt.
Daar is de vergadering het over eens. Dan gaan we nu schrappen of niet.
Conmissie justi tie 330 wie steunt het arrenderrent van justi tie witte
kaarten voor, tegen. Blauw voor, tegen. oranje voor, tegen. Het arrenderrent
is aangenenen dat betekent dat 330 weg is. 332 is.
Ja mijnheer de voorzitter toch nog even want u zei net dat de vergadering
het erover eens was dat Zeist dan sowieso weg noest, maar de afdeling Rotte.rdam is het daar niet bepaald rree eens.
Ja maar het hele artikel is nu weg.
Sorry.
332, de afdeling Bolswa.rd ontraden in strijd rret recht op rredezeggenschap.
Iemand uit Bolsward die dat wil toelichten. Niet. Lijkt rre een duidelijk
punt. Dan gaan we stermen. Witte kaarten voor het arrenderrent uit Bolsward.
Tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Bolswa.rd is veiWOrpen.
Afdeling Vlaa.rdingen 334 /336. Iemand uit Vlaardingen om het toe te lichten.
Niet. Ik denk dat het wel duidelijk is. We kunnen gaan stemren. Witte kaarten
voor, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Het is verworpen.
Conmissie justitie 334 nu de tweede zin alleen maar vervallen. Maar mijnheer
van der Goes gesteund door het succes gaat uw gang.
Ik blijf er gewoon vertrouwelijk ons progranma afwerken voorzitter.
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Opvang door deskundigen van slachtoffer misdrijf wettelijk regelen. Dat
zagen wij niet zo zitten. Er zijn een eindeloze hoeveelheid hulporganisaties
waartoe slachtoffers zich kunnen wenden. Er is waarschijnlijk nog een
heleboel te doen om de nodige slachtofferhulp beter te structureren. Of daar
nou wettelijke rrogelijkheden voor nodig zijn weet ik niet. Ik kan ne hier
bij deze bepaling weinig voorstellen. De comnissie zegt van het schrappen
zou in strijd zijn net de opvang behoefte. Het aannerren zou weer in strijd
net de deregulering. Ik geloof dat de maatschappij heel wel in staat is om
zonder het wettelijkregelen van deskundigen toch een behoorlijke slachtofferhulp te organiseren.
Iem:md anders uit de vergadering. Dan zijn we bij mijnheer Geurtsen.
Een oprerking maar mijnheer de voorzitter. Een wettelijke regeling zou

kunnen zijn het opnerren van een post in de begroting justitie zoals de
heer van der Goes van Naters weet is de begroting wordt ook bij wet
geregeld. Dat is ook een vonn van wettelijke regeling.
Als het niet neer wil zijn dan zorgen voor de nodige financien daarvoor
dan ben ik het graag eens, maar zo hebben wij het niet gelezen.

Maar zo is het wel berl.oeld.

Zo is het inderdaad wel bedoeld.

We schrijven het beide dat we het zo lezen.
Misschien kan het dan redaktioneel worden aangepast.
Akkoord, daanree neem ik aan dat het is ingetrokken. 335 de afdeling
Rotterdam wil het punt schrappen.
Ja mijnheer de voorzitter de reden waaran de afdeling Rotterdam dit punt
wil schrappen wordt helemaal verwoord in het volgende airend.elrent van de
afdeling Apeldoorn. Vandaar dat Rotterdam dit punt wil terugtrekken ten
gunste van Apeldoorn. Dank u wel.

Dank u wel. prachtig. Zijn we het helemaal eens. Niemand neer tegen.

Apeldoorn overgei1Cllren. Zo wordt 335.

ZlJ
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336a is een nieUW' punt van de kanercentrale den Haag. Het wordt aanbevolen
als toevoeging aan 538 in de tweede zin eerste streepje kan beter vervallen.
~vroUW'

Bruggeman.

Voorzitter we nerren dat voorstel van de conmissie over. We hadden het zelf
ook eigenlijk beter bij landboUW' kunnen plaatsen. En we zijn bereid om
de toenane van de aantallen etc te laten vervallen en dan verder blij te
zijn dat het is aangenc:men.
Prllna. dank u wel. Dan zijn we het daar over eens. 337 is een anenderrent
van de afdeling Arnhem. 1371 is dat. Het wordt ontraden want het behoeft
geen verduidelijking toe. Iemand uit Arnhem om het te verdedigen. Niet.
Ik denk dat het door de argurrentatie van de conmissie duidelijk is.
We gaan st.exrman. Witte kaarten voor Arnhem, witte kaarten tegen. BlaUW'
voor, tegen. Oranje voor, tegen. Dit is verworpen. 340 van Arnhem is aanbevolen. Niemand daar bezwaar tegen. Dan is het daarm-e gebeurd en dan zijn we
bij het punt 342. Dordrecht-Salland en de vereniging voor staten- en raadsleden en de kanercentrale 's-Gravenhage hebben anen<ierrenten ingediend.
Wel Dordrecht gaat het verst. Wie van u wil het woord voeren. Het woord
is aan mijnheer Verstegen.
Mijn afdeling vindt dat een provinciale politie afbreuk doet aan de huidige bE
voegdheden van de burgerreester en da.anree de ruimte ontneemt aan een eigen
lokaal beleid. Ook beheerstechnisch is de provinciale politie niet gewenst
orrrlat een dergelijk apparaat veel te duur is. En vandaar dat Dordrecht
aanbeveelt het hele punt te schrappen.
Dank u wel. Mijnheer Muntinga.
Voorzitter u stelt voor in het ontwerp an tot de vonning van een provinciegewijs funktienerende organisatie te karen. Salland vindt dat rroeten wij
niet doen, maar we zijn het net u eens dat wij toch iets rroeten zeggen over
de politie-organisatie. Salland vindt dat het kan worden verbeterd door de
politiezorg zoveel rrogelijk op te dragen aan de gerreente. Nu is er een ander
anenderrent nanelijk van de vereniging van de staten- en raadsleden die laat
dat geheel in het midden. En i.P._ feite is de strekking van dat stuk dat net
nane op nationaal niveau een bepaalde reorganisatieplaats vindt. Dat is
juist, maar ik denk dat we ook een uitspraak rroeten doen hoe het naar
beneden verder gaat.
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Dus ik zou de vergadering willen voorstellen de regel van Salland als

beginsel aan te nerren en daarnaast het arrenderrent van het bestuur van de
vereniging aan te nemen.
Dank u wel. U pleit voor twee arrenderrenten tegelijk. Gaat uw gang.
Mijnheer de voorzitter Fabius van de p:>litieoonmi.ssie. De p:>litieconmi.ssie
die omhelst van harte het punt van het arrenderrent van de vereniging van
staten- en raadsleden. Er is een lange discussie geweest ook in de partij
is het een fifty-fifty zaak geweest. Wij zijn van mening dat zeker op dit
:rrorrent er zo snel rrogelijk rust rroet korren aan het p:>litiefront. Wij
denken dat de unieke situatie die de WD heeft door twee p:>litieministers
te hebben dat we ze ook rroeten gunnen om iets te doen voordat dit kabinet
aftreedt aan een efficientere nederlandse p:>litie. Daaran denken we dat het
m eest haaThare op dit :rrorrent is zeker ook gelet op de kosten om door te
gaan en de wet dan te wijzigen zoals de p:>litieministers hebben voorgesteld.
Op deze manier wordt tenminste zeer zeker de efficiency verbeterd en blijft

er over dat er procesnatig in de toekomst toch gekarren kan worden naar
eensoortige p:>litie.
Heer Remkes.
Voorzitter het lijkt ons niet verstandig om vandaag en ITEt ons bedoel ik dan
de vereniging van staten- en raadsleden het amenderrent van de afdeling Dordrecht aan te nerren an er maar helemaal maar niks :rrEer over te zeggen. Wij
vinden dat de partij vandaag uit zo- rroeten spreken dat het beleid zoals
dat gezamenlijk is uitgestippeld door onze minister van justitie en door
onze minister van binnenlandse zaken dat dat beleid hier onderschreven
rroet worden. En daarom hebben wij dat arrendement ingediend als dit
congres dat arrendement overneemt dan wordt dit klink en klaar uitgesproken. Konsekwentie van het arrenderrent is ook en dat in

an~rd

op

de vertegenwoordiger van de ondercentrale zuid west Salland dat een
provinciegewijs georganiseerde p:>litie voorlopig buiten het beeld van de
partij en naar ik aanneem ook buiten het beeld van onze tweede kanerfraktie
is om verschillende redenen lijkt ons dat wenselijk. Nu er onrust bij de p:>li1
ie. Ga zo maar door. Daar hoort de WD vandaag klip en klaar over te zijn.
En laten we maatregelen die nu aanbevolen worden eerst maar eens uitwerken

en tezijnertijd op zijn effecten beoordelen en dan over het punt nog weer
een keer weer gaan praten.
Dank u wel. Mijnheer WiliTEr.
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Ja er is een slag om het handhaven van de arrenderrenten kennelijk iets
helemaal verkeerd gegaan. Het oorspronkelijk arrenderrent van den Haag was
veel langer dan wat er nu afgedrukt staat. Maar in feite is ons arrenderrent
nu zo te beschouwen als dat het niet slaat op de laatste zin van artikel
342 van de carmtissie, maar op de laatste twee zinnen en da.a.nree is de
rrotie of het arrenderrent van den Haag tevens een ondersteuning van standpunt
van de vereniging van staten- en raadsleden.
Heer Dijkstal.
Ja voorzitter het is misschien goed dat de vergadering weet dat het punt over
de poli tie-organisatie in de afgelopen jaren zeer uitgebreid in de karrer aan
de orde is geweest. Het kabinet heeft besloten net narre an financiele redenen
om af te zien van de invoering van de provinciale poli tie en heeft een
proces in werking gesteld waarin toch neer sarrenwerking, neer integratie van
de politie plaats vindt. Ik wijs bijvoorbeeld op de regionale sarrenwerking
die van essentieel belang is voor de bestrijding van de criminaliteit.
Daarom denk ik dat het inderdaad niet verstandig is nu weer een discussie
te voeren hoe het sraks allemaal precies zou rroeten zijn. En ik denk dat
het arrenderrent van de vereniging van staten- en raadsleden eigenlijk
op de beste manier aangeeft hoe we in dat proces verder rroeten en dat we
ons verder geen ui tsprak.en neer zouden rroeten penni tteren.
Voorzitter mag ik even van de heer Dijkstal horen of die aanbeveling
natuurlijk zeer tevreden over, maar betrekking heeft op het totale arrenderrent.
Ja ja natuurlijk.
Dank u wel.

Voorzitter wij willen nog even wat oprerken, want er zijn misverstanden over
ons arrenderrent. Punt 4 . Het is in de arrenderrentenbeurs is het mishandeld
en het is dus eigenlijk er is maar een stukje van over gebleven waardoor
het voor ons veel rroeilijker viel te verdedigen. We hebben daarnet hebben
we in vooronderhandelingen gezegd dat we het misschien zouden intrekken
maar we willen toch eigenlijk proberen cm het te verdedigen ook al blijft het
oeilri.jk want we hebben van verschillende kant steun ondervonden dus we trekker
het in ieder geval niet in.
Maar dat heeft niemarrl u gevraagd.
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Maar kunt u het dan wel verdedigen.
Karnninga.
Daar ben ik niet voor aangenorren. Ieder heeft.
Heer Stonn.
U hebt nu aan de orde 3 of 4 voorzitter.
Ik heb aan de orde l, 2, 3, 4 een algemene ronde want het was natuurlijk
nauwelijks te beperken tot een, want ik denk dat dat de duidelijkheid ook
niet ten goede zou kanen, maar we gaan straks wel eerst st.eltlren over de
:rreest verstrekkende dat is Dordrecht.
Dordrecht wordt ingetrokken dat is m::x::>i. Nu zijn we bij x,2,en 3 en 4.
Heer Stonn.
l ten gunste van drie ingetrokken zijnd. 3 ondersteun ik graag voorzitter
en ik ben blij dat 4 gehandhaafd is want dat wilde ik ook ondersteunen.
Inderdaad niet als wijziging van de laatste zin, maar als wijziging van de
twee laatste zinnen en dan is de conbinatle

van 3 en 4 eigenlijk precies

wat de heer Dijkstal zegt nanelijk behelpzane werking, nieuw vonren vinden
etc, geen integratie en daarvoor wil ik :rre graag uitspreken.
Voorzitter er wordt hier weer gerronpeld dat ze rret elkaar in strijd zouden
zijn. Het is niet juist. 3 wijzigt zoals staten- en raddsleden voorstellen
het eerste deel van het oorspronkelijk stuk. 4 wijst er het tweede deel
nanelijk de laatste twee zinnen. Den Haag de laatste twee zinnen. Tesanen
vonren zij een perfecte wijziging van het oorspronkelijke punt zoals de
heer Dijkstal zei wel sanenwerking.
Heeft de heer Stonn in de gaten, voorzitter als i- even mag interrumperen
dat staten- en raadsleden de voorlaatste zin handhaven in hun anenderrent.
U kunt onrrogelijk zeggen dat het anenderrent van den Haag in aansluiting komt
op dat van staten- en raadsleden.
Voorzitter dat is geheel juist. Inderdaad dat ik dat niet helemaal in gaten
heb. Het is dus zo dat daar waar staten en raadsleden zeggen dat kan .....
gedaan blijft gehandhaafd. Den Haag wijzigt daar nog een element in nanelijk
die tussenliggende zin. Dat klopt.
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Maar laat onverlet als we in de volgo:rde 3 en 4 zoals ze hier geamendeerd

staan tot stenming overgaan dat als we 3 aannerren .
Nee maar daar karen we straks wel op.

Nee je kan alle verwarring voorkaren door vantevoren heel duidelijk
gesignaleerd te hebben dat inderdaad 4 weer in zinnetje in 3 wijzigt.
Dat staat hier niet expliciet, maar door het zo te behandelen is dat het
effect.
Een zin alleen de laatste zin en niet twee zinnen.

Mag ik dan voorzitter voor de laatste keer zeggen den Haag vvordt mishandeld
als er staat wijzigen laatste zin. Den Haag het laatste amenderrent als u
het oorspronkelijke daarnaast haalt wijzigt de laatste twee zinnen en zo
vvordt dat geacht hier gelezen te vvo:rden.
Kanminga.
Je kunt het ook anders zeggen. 3 blijft overeind behalve de laatste zin
dat kan ..•. gedaan, dat gaat weer weg en daarvoor in de plaats komt den
Haag.
Het woord is aan de heer Korthals Al tes.
Ja voorzitter misschien mag ik nog een keer rnrl.at ik als enige ervaring heb
gehad net dit soort amenderrenten zeggen hoe het is. Ik heb het zo gelezen
de vereniging van staten- en raadsleden wijzigt net een amenderrent tot aan
die zin dat kan . . . . . gerlaan. Dus het amenderrent strekt ook niet verder.
En dat betekent dat je daarna het haagse arrenderrent kunt doen zonder dat

er van tegenspraak sprake is. Mits je inderdaad zoals den Haag nu verduidelijkt dat het slaat op de laatste twee zinnen. En dan is ook de tekst die
dan ontstaat geheel in Overeenstenming net datgene wat de heer Dijkstal zei.

Narrelijk een sarrenvatting van de voorstellen van mijn collega Rietkerk hier
aanwezig en van mij.
M-ar dat is precies hetzelfde wat ik zoeven zei. wat er net kan gedaan weg.
En de laatste zin weg en daarvoor in de plaats den Haag.

Voorzitter het spijt mij de vereniging van staten- en raadsleden heeft een
conpleet arrenderrent ingediend en als u stemt tenzij u zegt we gaan zin voor
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zin st.emren en dat de insterrming van de vergadering heeft, dat zult u aan
de vergadering rroeten voorleggen. Als de vergadering niet besluit gesplitst
over een arrenderrent te s1:errlren zal er gesterrd worden over het arrendenent
zoals het is ingedierrl. En dat is het corrplete arrendenent, corrplete tekst ter
vervanging van 342 •
Met de beà.oeling en de zuivere procedure kamt daarna aan de orde, maar dan

IIDE

de heer Remkes die rroet dus nu geknipt gaan indienen.
Nou voorzitter dat was eigenlijk niet mijn bedoeling. Het arrenderrent is inderc
daad zoals het ingediend is beà.oeld. Wat mij procedureel wel rrogelijk lijkt
dat is dat nadat het arrenderrent voor de vereniging van staten- en raadsleden
aangeno.Iren is dat er dan nog over diedat wijzigingsvoorstel van den Haag ten
opzichte van het arrenderrent van de vereni]"ing van staten- en raadsleden
gesterrd wordt. Dat lijkt mij duidelijk wat aangenOiren wordt en wat niet
aançoncm~r.

ordt.

Maar feiTTeel staat daar wijzigen van de laa'-s+-e zin en niet van de laatste

twee zinnen. Daar krijg je natuurlijk allerlei misverstanden over.
Als wij de heer Remkes nu de laatste zin van zijn arrendement intrekt.
Nee dat kan ook niet.
Misschien kan ik u helpen door het volgende verzoek aan u te richten of u
de sterrming over het arrenderrent van de staten- en raadsleden zou willen
splitsen in twee delen. Ten eerste de hele tekst die zij voorstellen en
daarna te st:.ennen over het tweede deel van het arrenderrent en dan als al ternatief daarnaast te leggen het arrenderrent zoals het door de kamercentrale
den Haag is ingediend. Zo kunnen we ordelijk beslissen eerst over de politie
zelf en dan over de departementale organisatie.
En dan wou ik nog een ding toevoegen dat er alleen staat de laatste zin

dat is niet iets wat den Haag zo gezegd heeft maar dat is iets wat gewoon
misgegaan is wat niet goed begrepen misschien door de arrenderrentecomnissie.
Er

is zeer uitdrukkelijk bedoeld dat den Haag op de twee laatste zinnen

de bestaande situatie wil handhaven. En dat het nou wat verkeerd afgedrukt is.
Ik denk niet dat we ons daar druk over rroeten rnaken.
DijkstaL
Even ter verduidelijking. De heer 8wart stelt voor als ik hem goed begrepen
heb het in twee delen te soli ten hPt-

'1.7rV"'!rc:+-o 1 u::....
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van staten- en raadsleden, naar dat zou kunnen als daar geen verband tussen zo
bestaan en dat zou dan de vraag zijn die ik aan de vereniging van staten- en
raadsleden :rroet stellen. Dat hele bevorderen van die efficiency en die
sarrenwerking hangt denk ik sarren met die beheersvraag en ik neem aan dat
de vereniging dat ook beoogd heeft en dat het daarom toch bij elkaar hoort.
Zo is het precies voorzitter. Dat was de bedoeling en het een zien wij
niet zonder het ander en daarcm is het arrenderrent op deze wij ze ingediend.
Procedureel kunt u dat heel makkelijk ondervangen door inderdaad eerst over
het arrenderrent van de vereniging te laten sternren, enige vergadersouplesse
te hanteren en vervolgens over het arrendement van de karrercentrale den Haag
te laten sternren.
Nog meer deskundigheid.

IY.Ia.g ik vragen, het anenderrent van de vereniging van staten- en raadsleden
lees

is dat een on::lersteuning van de notie Nijpels in de tweede karrer

over de poli tie dacht ik zo.
Nijpels.
De notie Nijpels die bij de algenene beschouwingen zoals de notie Nijpelsde Vries die ook een royale meerderheid van 130 sternren in de tweede karrer
verkreeg en de notie Nijpels die ging over de direkties en die sprak zich
niet uit over de rijkspolitie als zodanig. Daarnaast is bij de laatste debatten over de politie-organisatie in de karrer een gezarrenlijke notie van

~

Dijkstal geloof ik ook ondersteund door de partij van de arbeid aangeno.rren en
in die notie wordt gevraagd aan het kabinet om de voor -en nadelen van de
overplaatsing van het beheer van de rijksp:>litie naar binnenlandse zaken
om die op een rijtje te zetten. De uitslag van die notie komt voor een naart
naar de tweede karrer en aan de hand daarvan zal de tweede karrer al dan niet
een oordeel geven over de overplaatsing van de rijkspolitie naar het minister~
van binnenlandse zaken. De sarrenvoeging van delen of van de gehele direktie
staat daar los van. Ik denk overigens voorzitter om duidelijkheid te
scheppen dat het goed is als u ingaat op de suggestie van de heer Rernkes.
Eerst stemren over

het arrendement van de vereniging van staten- en raads-

leden en dan over het arrendenent van de karrercentrale den Haag. En het oordeel van de karrercentrale den Haag dat heeft de heer Dijkstal namens de 2e
karrerfraktie gegeven en dat is in feite ook het standpunt van de overgrote
meerderheid van de tweede karrer.
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Karrminga.
Dat kan niet. Er "WOrdt hier niet n.ai'l'ens de tweede karrerfraktie gesproken
want die speelt geen rol in deze vergadering.
Nijpels.
Het toevallige lid de heer Dijkstal uit Wassenaar.
Dat is beter. Wel ik voldoe dan aan het verzoek van de karrercentrale den
Haag om de cornnissie uit de anendementenronmissievergadering te herzien
en niet de wijziging te zien als de laatste zin alleen, maar de laatste
twee zinnen. Dan kunnen we dat op deze wijze doen. Dan stel ik vast dat
Dordrecht is ingetrokken. Salland.
Muntinga.
Gehoord de discussie voorzitter trekt Salland dit in.
Dank u wel. Dan stel ik nu aan de orde het arrendement van het bestuur van
de vereniging voor staten- en raadsleden. Geurtsen zegt nu het zijne.
Voorzitter uit de aantekeningen is al gebleken dat de ccmnissie zich
vindt in het arrendement van de vereniging van staten- en raadsleden.
Daar zit geen enkel probleem bij en een van de essentiele onderdelen van
dat arrendement is de zin dat dat het beste kan gebeuren door de rijkspolitie
ook bij het departement van binnenlandse zaken onder te brengen onder
sarrenvoeging van beide direktles poli tie. Een zin waarvan het arrendement van
de karrercentrale den Haag vindt dat deze geschrapt dient te worden. Het is
duidelijk dat wij rret de vereniging van staten- en raadsleden dit een essentieel element van de totale regeling achten en dat wij derhalve krachtig
ontraden het amendelrent van de karrercentrale den Haag te aanvaarden.
Wel wij spreken nu over het arrendement van het bestuur van de vereniging van
staten- en raéldsleden. Het "WOrdt door de conmissie aanbevolen. Is er iemand
tegen. Niet dan kant voorlopig 3 in de plaats van het huidig 342 en is nu
aan de orde het arrendement van de karrercentrale den haag die de laatste twee
zinnen wil wijzigen in zoals dat nu is voorgesteld. Daarover kan nu nog
gediscussieerd 'WOrden indien daaraan behoefte is. Mijnheer Geurtsen heeft
inmiddels laten blijken dat hij daar tegen is tegen den Haag. De conmissie
is er tegen. Wil er iemand het "WOOrd voeren die nog voor den Haag is.
Dan gaan we over tot de. mijnheer Kok.
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Voorzitter ik zou graag willen dat ook gelet op bepaalde perspublikaties
de minister van justitie in staat gesteld zou worden om te zeggen waarom
hij van rrening is dat de zaak geregeld noet worden zoals hij dat vindt
dat het geregeld moet zijn.
De minister van justi tie de heer Korthals Al tes is hier in deze zaal

aanwezig en als hij het woo:rd wil voeren dan zal hij dat zeker wel doen
en als hij wil zwijgen dan kan hij dat ook.
Ik vraag wie het 'WOOrd nog wil voeren. Niemand. Dan gaan we over tot de
sterrming van het arcendenent van de k.arrercentrale den Haag. Wi-te kaarten
voor het am:mdenent, tegen. Blauw voor, tegen. oranje voor, tegen.
Het is verworpen den Haag. Dan zijn we bij het punt 342a een nieuw punt
van de afdeling Groningen. M=vrouw Jonker.
Gezien de voorgaande discussie bij hetzelfde punt ten aanzien van de
arribtenaren is dit punt ingetrokken.
Dank u wel. 343 de afdeling Oss wil dat schrappen, wordt ontraden.
Fabius.
Wederom het goede van de poli tieronmissie. Zeker op dit no.rrent denken
wij dat het een heel duidelijke zaak is dat een orgaan als hier bedoeld
om te schrappen duidelijk in de wet noet zijn verankerd. Niet alleen voor
de rechtspositie van het personeel, maar zeker ook voor de rechtsbeschenning
van de burger en een betere denocratische controle op dat apparaat en wij
raden aan an dat niet te schrappen.
Dank u wel. Heer Nijpels.
Voorzitter ik zou nog -ens duidelijk willen pleiten om het artikel zoals
het hier staat te handhaven. Het is een jarenlange strijd die door de WD
is gevoerd en het zou bui tengewoon slecht zijn als nu de wettelijke regeling
van de positie van de marechaussee in het vooruitzicht is als die op dit
rongres zou sneuvelen.
Dank u wel. Dan gaan we stemren over 343. Witte kaarten voor, tegen.
Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. 343 het arrendenent is verworpen.
344 van de afdeling Zeist dat wordt aanbevolen als vervanging van de eerste
zin. Da.amee stemt u in.
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MevroUW" van den El ze van de afdeling Zeist. Het arrenderrent van de afdeling
Zeist was tussen de eerste en tweede zin een nieuwe zin toevoegen in plaats
van de eerste zin.
Dat was ons duidelijk maar het leek ons dat als het arrenderrent van Zeist
wat een redaktionele verbetering is als dat arrenderrent zou wo:rden aangenOITEI1
het wat dubbelop is als je de eerste zin laat staan. Vandaar dat wij voorgesteld hebben schrap dan die eerste zin en beschouw het arrenderrent van
Zeist als vervanging van de eerste zin.
Stemt u daa.rrooe in nevrouw. Dank u wel. Dan is het c:laanree ve:rwerkt.
345 wo:rdt ontraden is Barendrecht. Iemand om het toe te lichten. Ik denk
dat we over kunnen gaan tot de sterrming. Witte kaarten voor, tegen.
Blauw voor, tegen. oranje voor, tegen. Het is verworpen. Dan 346 dat wo:rdt
aanbevolen. Nierrand daar bezwaar tegen dan wo:rdt het overgenOITEI1 dank u wel.
347 Uithoorn wordt ontraden ten gunste van 2419 de conmissie justitie.
Gaat Uithoorn daa.rrooe akk.oo:rd. Dank u wel. Conmissie justitie aanbevolen.
Nierrand daar bezwaar tegen. Dan worden de woo:rden te drukken op vervangen.
Groningen heeft een nieuw punt op 347a en dat wo:rdt aanbevolen.
Niemand daar bezwaar tegen. Mijnheer van der Goes.
Ja mijnheer de voorzitter ik zou dan toch wel graag precies willen weten
wat Groningen precies bedoelt. Snelrecht is nogelijk, snelrecht wordt
net narre inzake van vandalisrre en sportvervelendigheden wo:rdt snelrecht
toegepast. En ik weet niet precies wat Groningen bedoelt. Of ze dan een
speciale procedure willen hebben net kortere tennijnen of nog andere dingen,
maar de wet maakt het nogelijk en in feite gebeurt het. Dus ik weet niet
wat Groningen wil.
En het is altijd zo rustig bij FC Groningen nevrouw Jonker.

Het spreekt ook niet speciaal voor FC Groningen. We kunnen zelfs in
Groningen nog wel landelijk denken. Dat de wet snelrechtprocedures nogelijk
maakt wil nog niet zeggen dat snelrechtprocedures overal daar waar het wenselijk is toegepast wo:rden. Het lijkt ons goed dat de VVD in voorkorrende
gevallen duidelijk een voorkeur uitspreekt.
Voorzitter zou het dan niet rroeten worden.
Even mijnheer swart.
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Nou begin ik ook wat twijfels te krijgen, want ik bedoel ik kom dan uit een
stad waar dit gewoon praktijk is en waarbij gewoon de officier van justitie
als er een wedstrijd van FC 'IWente is bijdehand is om die procedure toe
te passen. Dan heb ik het idee dat we nou proberen iets in een landelijk
verkiezingsprogramna te regelen wat je in feite lokaal en via driehoeksoverleg zou rroeten regelen en dan ben ik er niet zo voor om dit in een
landelijk prograrrma te stoppen.
Mijnheer Geurtsen.
Voorzitter ik heb Groningen aldus begrepen dat Groningen vindt dat vaker

dan totnogtoe snelrecht bij dit soort criminaliteit dient te worden toegepast.
En vandaar dat we gezeg:i hebben een synpa:thiek airendenent mag er best in.
En ik ben een beetje bang dat als we nu gaan zeggen nee dat rroeten we vooral

n iet in het verkiezingsprogramna cpnenen dat we de indruk wekken dat we het
snelrecht niet willen en dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar als
we nu zou:ien kunnen lezen het rroet vaker rrogelijk zijn enz.
Goed we gaan nu over tot de tweede ronde. Mijnheer van der Goes.

Het rroet vaker nogelijk zijn, het is vaker rrogelijk het rroet alleen wat
vaker toegepast worden want het wordt niet vaak genoeg toegepast. Dus als
de tekst zo wordt aangenomen en vervolgens wordt bijgeschaafd door de
conmissie dat het vaker rroet gebeuren dan stern ik daar van harte gaarne

nee in.
Daar is iedereen het nee eens.

Nou betrekkelijk voorzitter. Je bent voor of je bent tegen snelrecht.
Groningen zegt dat niet. Het is op dit m::ment al rrogelijk, de heer Swart
heeft een voorbeeld van Enschede gegeven wie dat wil bepleit dat maar bij
driehoeksoverleg. Daar zijn alle rrogelijkheden voor om dat te doen dus
Groningen is overbodig.
M=ijeran.
Voorzitter ik wilde in het midden late n

of Groningen overbodig is of niet

maar ik wou ingaan op een oprerking van de heer Geurtsen dat als je hem
zou ve:rwerpen dat je dan een indruk zou wekken dat je voor of tegen
iets anders bent. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Wij rroeten vrij
zijn cm een programna te airenderen op een manier die ons zint en aangezien
niemand bijna het programna straks leest leest zeker niemand iets wat er
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niet instaat en wat er bij een arrenderrentje ingebracht zou zijn.
Dus dat argum::mt rroeten we niet gebruiken.

ottebakker 's Gravezande.
Het gebeurt voorzitter, er zijn richtlijnen van het openbaar ministerie voor
snelrecht. Het gebeurt waarschijnlijk ook inderdaad niet vaak genoeg, vooral
bij jeugdigen en dat is een goed arguilEnt werkt het beter preventief
en opvoedend als het vaker gebeurt en dat is ook de reden om het net de
toevoeging vaker wel te handhaven.
Stemt u er ook nee in mijnheer van Blonnenstein.
Ja ik heb er al over gesproken in zijn algeneenheid bij het amenderrent van
Voorst en toen is er gezegd nee dat komt terug bij die sportwedstrijden
en nou begrijp ik niet dus wanneer dat nu dus als delict vandalisme bij
sportweistrijden het dan nu weer ingetrokken zou rroeten VJOrden.
Nee dat is ook de bedoeling van de conmissie niet. Maar het is nu zo als
ik het goerl begrepen heb dat mijnheer van der Q)es suggereert na aanname

van dit voorstel om tekstuele wijziging toe te passen in die zin
dat het niet een kwestie is van dat het mogelijk rroet zijn maar dat het
vaker rroet VJOrden toegepast. Daar praten we nu over en dat kan toch best.
Ja mijnheer de voorzitter maar misschien dan uit de praktijk. Het knelpunt
waarom het in Enscherle wel gebeurt en vaak elders niet is de celcapaciteit
die je ook nodig hebt om snelrecht toe te kunnen passen. Je rroet die mensen
kunnen vasthouien. Je hebt politiecapaciteit nodig om die mensen te arresteren. Wat ik heb begrepen van de officier van justitie bij ons is dat dat
in de praktijk elders vaak een knelpunt is waarom het blijft zitten. Niet
op de onwil van de kant van justi tie.
GoErl ik denk dat we wel over kunnen gaan tot de sternning. Witte kaarten voor

het nieuwe punt van Groningen net de aantekening van de tekstuele wijziging.
Dat begrijpt u ja wit voor, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen.
We gaan overstemren. We spreken over het nieuwe punt van Groningen net
de tekstuele aanwijzing dat het gaat om het vaker toepassen. Niet neer om het
mogelijk zijn, maar an het vaker toepassen van snelrecht.
Aangenorren. Dan zijn we bij 348. 731 Rotterdam wil het punt schrappen.
Wordt ontraden.
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Ingetrokken mijnheer de voorzitter.
Dank u wel. Delft ook ingetrokken nee. Ontraden want het behoort al tot de
rrogelijkheden. Daar kunnen

v:Je

over gaan stermen. Witte kaarten voor, tegen.

Blauwe kaarten voor, tegen. Oranje voor, tegen. Het is verworpen.
Een nieuw punt van de karrercentrale Limburg dat wordt aanbevolen.

Niemand daar bezw-ar tegen.
De heer Vos.
Ja u zou het op het eerste gezicht zo niet zeggen voorzitter maar ik vind
dit toch een vrij principieel punt. Bij de vorige verkiezingen hebben

v:Je

erg veel werk genaakt van de bestrijding van criminaliteit en vandaliSITe
maar evenzeer ook van deregulering. Nu zijn we bezig rret het eerste
punt en het laatste dat zit door het hele progranrna verspreid. Maar wat
zijn

v:Je

hier aan het doen. We zijn hier antideregulerend aan het werk.

De minister van ruimtelijke ordening ons aller bekend heeft de wet op de
ruimtelijke ordening onlangs gewijzigd, heeft een nieuw besluit op de
ruimtelijke ordening genaakt. Dat gaat per 1 maart in v:Jerking. Daarin
wordt geregeld dat besterrmingsplannen globaler en flexibeler kunnen worden.
Allerlei verplichte nl.lliiiErs worden geschrapt. Wat zijn wij nu als WD aan
het doen wij zijn het eerste verplichte nieuwe nl.lliiiEr weer aan het invoeren.
Ik ben daar tegenstander van voorzitter.
Van Beek-Maarheze.
Het opstellen van bestenmingsplannen is een van de bevoegdheden die de
gerreente hebben. Het lijkt rre aansluitend op de voorgaande spreker erg
onverstandig om nu vanuit het ministerie vanuit de minister die nieuwe richtlijnen in het vooruitzicht te stellen. Als wij de inhoud van dit punt willen
realiseren is dat een punt wat thuishoort in verkiezingsprogranrna' s van
gerreenteraden. En niet in het landelijk verkiezingsprogranrna.
Meijeran.
Ik sluit mij bij de voorgaande sprekers aan. Dit is veel te detaillerend
en bovendien wordt er dan nog verwezen naar het beleidsplan sarrenleving
en criminaliteit. Wie ons verkiezingsprogranrna nog goed wil begrijpen rroet
er nog een aanvullende literatuur bijhalen om te kijken wat daar staat.
Voorzitter nag ik het rreest vergaande voorstel doen. Na overleg rret de
specialisten ook vanuit de karterfraktie voor dit punt denk ikdat het goed is
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an het punt in te trekken.
Dank u wel. Dan is het ingetrokken en 2420 hoe is het daanree mijnheer van
der Goes. Aanbevolen. Nierrand daar bezwaar tegen. Dank u wel dan is
dat overgenomen en zijn we bij 349a dat is een nieuw punt van de conmissie
politie dat wordt aanbevolen. Daarmee is het dus overgenOIIEil.
Een korte oprerking zeg naar ja tegen de reservepoli tie dan vindt de

ccmnissie dat je ook de middelen rroet verstrekken om dat naar behoren te
laten funktioneren.
Dat staat er ook.

Goed 350 dat wordt ontraden zie 357. Dat wordt aanbevolen

cndat het een wijdere strekking heeft. Akkoord Gouda.
Ja de ondercentrale gaat enree akkoord.
Fijn dank u. 350 is ingetrokken. 351 Hilvarenbeek "WOrdt ontraden.
Nierrand dan gaan we sterrrren. Voor Hilvarenbeek wit, tegen Blauw voor, tegen.
Oranje voor, tegen. Hilvarenbeek is ve:rworpen. 352 aJIIITlissie justitie.
Wie wil dat wijzigen. Het "WOrdt ontraden en de ondercentrale Gouda dat "WOrdt
aanbevolen. Mijnheer van der Goes heeft het woord.
Ik zal u troosten mijnheer de voorzitter. Qn zo te zien is dit het laatste
punt waarbij ik het woord zal nerren. De aJIIITlissie wijst de voorgestelde
tekst van de ccmnissie justitie af oorlat het in strijd zou zijn net het
grondrecht van onschendbaarheid van het lichaam. Nu is die onschendbaarheid
van het lichaam toch al een kwestieuze zaak zeker sinds wij de bloedproef
hebben en het blijkt dus dat bij wet de onschendbaarheid van het lichaam
zeer wel kan "WOrden aangetast. Er is geen reden an aan te nerren dat het
bij drugsbehandeling niet zou zijn. Maar het probleem doet zich bij
drugsbehandeling niet voor, want behandeling van drugsverslaafde is geen
rredische behandeling. En bij behandeling van drugsverslaafden komt de
integriteit van het lichaam in het geheel niet in het geding. De behandeling
van drugsverslaafden is een resocialiseringsprogram. Daar komt geen ....
bij terecht, daar zijn uits-uitend gedragswetenschappers die met deze rrensen
in de slag gaan en proberen ze een nieuw houvast in de maatschappij te geven.
De eerste stap daartoe om je daartoe open te stellen om net rrensen in de

slag te gaan om weer een deel van de maatschappij te willen uitmaken die
is rroeilijk en die rroet je kunnen afdwingen. Dat is ook de zin geweest van
de formulering zoals de justitiecammissie gemaakt heeft.
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Deze fonnulering heeft ook uitgebreid ter discussie gestaan in het voorrongres
in Deventer en op deze manier heeft algeneen bijstand gevonden en we hechten

er aan om deze tekst te handhaven. Een ander punt is dat de verkiezingsprogran
conmissie die wil wel het doen cpnenen in een afkickcentrum verplicht
stellen, maar niet de behandeling aldaar. Stel je krijgt geen afkickcentrum
zo gek om wie dan ook op te nerren als die zich niet ook laat behandelen.
Er womt namalijk alleen maar opgenaren ter behandeling in een afkickcentrum

en nergens anders voor. Dus wat dat betreft is ook de fonnulering van de
conmissie als dat zo zou zijn instrijd net de grondwet, maar het is niet
in strijd net de grondwet. En deze twee teksten naast elkaar leggende geef
ik verre de voorkeur aan de tekst zoals die door de jus ti tieconmissie en

door het congres in Deventer is vastgesteld en we rrogen de vergadering
verzoeken ook dienovereenkomstig te beslissen.
Dank u wel. i e.m:md anders over dit punt.
Buit uit Wijk bij Duurstede.
Ik ben het niet eens net de vorige spreker om bij TBRgestelden is het

op dit m::Jrrent zo dat die hebben het recht om zich niet te laten behandelen.
En op dat rranent komt de zaak in een heel ander daglicht te staan. In

feite heeft iedereen in Nederland het recht om zich niet te laten behandelen.
Wat u in wilt voeren via een achterdeur dat is nu ook dwangbehandeling.
En ik vind het principieel onjuist.

Ie.m:md anders nog. Mevrouw van der Stoel.
Dat laaste argum:mt wat net door de vorige spreker gebruikt is dat zou ik
willen benadrukken. Wanneer er gesproken gaat worden over verplichting zonder
dat net betrokkene zelf duidelijk is gewomen of die dat zelf ook vanuit
zichzelf wil heeft het geen enkele zin. Er zijn voldoende voorbeelden van
dat op deze wijze verplicht afkicken geen enkele zin heeft. De tekst van
de conmissie laat juist de rrogelijkheid om wanneer er iemand zegt ik wil wel
afkicken en doet dat in de praktijk niet dan kan alsnog een veroordeling
volgen. Maar cm het nu verplicht te stellen volstrekt nutteloos.
Mijnheer Geurtsen.
Voorzitter daar heb ik niks aan toe te voegen.
Sterrlren.
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Nee ik v-JOu graag een tweede te:rmijn. Het idee dat afkicken, behandeling,
drugsbehandeling onder enige dwang niet rrogelijk zou zijn is een fictie
die uitsluitend in Nederland opgeld doet. iemand die zich een klein beetje
verdiept in hoe in het bui tenland de drugsverslaafden v.JOrden benaderd en
behandeld die zal weten dat het idee van die

g~ngen

hulpverlening

of gedwongen behandeling niet kan dat die alleen maar in Nederland terecht
kan met dit idee en verder ook nergens. In het bui tenland gebeurt het en

niet zonder succes. Daarbij rroet gezegd v.JOrden dan het algerreen alleen
dat de eerste stap van de behandeling verplicht is en het komt erop neer
dat je

g~ngen

v.JOrdt errree een begin te naken. Nu rroeten we dan ook

nog even kijken mijnheer de voorzitter wat v.JOrdt hier bedoeld met gedwongen.
Dit is een zeer principieel punt en er staat of valt een heel belangrijk
stuk behandeling en rechtsverdeling in Nederland mee daarvoor rroet ik
tijd ervoor vragen. De bedoeling is en dat blijkt dacht ik ook wel
uit de tekst dat verplichting gaat in de vonn in het algerreen van voo:r:waardelijke veroordeling waarbij iemand een keus krijgt an zich te laten behandelen
ofwel een onvoorwaardelijke straf te krijgen. Dan zegt iedereen ja dat is
vrijwillig. Dat is natuurlijk niet vrijwillig. Als ik ja zeg onder bedreiging
van een onvoo:r:waardelijke veroordeling dan kan iedereen aanvoelen dat dat
niet vrijwillig is. Dat kunnen we ons wel wijsmaken maar dat is het niet.
Dus iedere behandeling die gebeurt met bedreiging van een onvoo:r:waardelijke
veroordeling achter de rug is per de fini tie een gedv.JOngen behandeling.
En laten we het als zodanig accepteren en laten we ons niet wijsmaken dat

dat niet kan en dat dat niet lukt. En het gebeurt overal in de wereld
en er is geen reden waaran dat in Nederland niet zou kunnen.

Dank u wel.
Mevrouw van der Stoel.
Ik mag toch niet aannaren dat de heer van der Goes van Naters nanens de
cammissie justitie hier een pleidooi aan het pleiten is voor de Singapore
methode die behoorlijk mislukt is, ja mijnheer de voorzitter rrogen wij 6
tennijnen iedere keer hebben dan ga ik ook nog een poosje door. Ik zou toch
graag dat duidelijk willen maken dat die methode ook niet lukt. Tenzij u
de rechtstaat op losse schroeven wilt stellen de keuzemogelijkheid van het
individu in de waagschaal stelt. Nu als iemand een keuzemogelijkheid heeft
of gevangenisstraf of zich laten behandelen dan is er wel degelijk een
keuzenogelijkheid want straf kant arrlat er iets verkeerd is gegaan en dat
is nu eenmaal logisch in ons systeem daar hebben we een strafwetgeving voor.
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Ik denk dat iedereen volstrekt duidelijk is waar het om gaat. We gaan
st.errm:m over het amanderrent van de conmissie jus ti tie. Witte kaarten
voor het aman.derrent, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen.
Het is verworpen. De ondercentrale Gouda wordt aanbevolen. Niemand daar
een probleem nee, dank u wel. Dan is dat overgenaren en zijn we bij 354
de afdeling den Bosch wordt ook aanbevolen. Een woord zou vervangen

ooten worden. Niemand uit den Bosch daar een probleem nee, de vergadering
-ok niet. Dank u wel dan is dat overgenaren. Hetzelfde geldt voor 357
de eerste zin vervangen in het voorstel van de conmissie justitie oorlat
het een wijdere strekking geeft. De afdeling Amsterdam dat wordt ontraden
am:lat de illegaliteit van het bezit niet altijd kan worden aangetoond daarom
bij beroepsomkering de bewijslast.
~vrouw

van der Stoel.

Weer een overeenkomst we trekken het ook in.
Dank u wel. Dan zijn we bij 357a. Het is een nieuw punt van de afdeling
Zeist, het wordt aanbevolen am:lat het een nuttige aanvulling is.
Niemand daar een probleem nee, dank u zeer. Dan hebben wij het hoofdstuk 3
ook gehad. De vergadering is geschorst.
De vergadering is heropend.

ZOals ik tijdens het begin van de vergadering al had aangekondigi hebben
wij het verzoek gekregen van de Abvo Kabo om tijdens onze algenene vergadering het woord te voeren. We hebben in het hoofdbestuur besproken of het een
wenselijke zaak zou zijn oorlat snel van een presed.ent kan worden gesproken
en we dan bij een volgende vergadering hier niet een maar honderd organisaties
vertegenwoordigd zouden hebben en we hebben gemeend om het wat praktisch op te
lossen. Er was een vraag en waarom zouden we niet de gelegenheid geven aan
andere om ons dan toch iets !rede te delen. De Abva Kabo heeft gevraagd om 5 of
10 minuten ik geloof dat het er 8 worden hier tot u het woord te richten.
Wij denken dat het juist is vooral onrlat het ook Irede gaat over hoofdstuk 4.
Qrrlat aan het begin van dit hoofdstuk te doen. Oprerkelijk dat wil ik nog wel
even zeggen is dat ik een vertegenwoordiger van de AbvaKabo voor de radio
heb horen zeggen dat hij van de WD niets verwachte, al thans niet verwacht
dat hij hier het woord zou rrogen voeren. Dat is een ernstige misvatting want
wij hebben al eens eerder op een congres een vertegenwooniiger van de FNV
ons laten toespreken dat was in Alkmaar en wat dat betreft had dus de verwachting best positief rrogen zijn.
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Bij de partij van de arbeid en bij het CDA nocht het niet en bij de WD wel.
Pikant detail, ma.ar ik wil nu graag het woord geven aan de vertegenwoordiger
van Abva Kabo cm ons toe te spreken.
Dank u voorzitter voor het woo:rd. Het is plezierig om te rrerken dat onze
ee:rdere woo:rden geloochenstraft -wo:rden en dat wij hier de ruimte krijgen
cm u als congres toe te spreken. We zeggen u daar dan ook van harte dank
voor. Het is niet de gewoonte voor vakbonden om spreektijd te vragen op
congressen van politieke partijen. Dat wij als grootste vakbond in dit
land dat toch hebben gedaan geeft aan welk belang wij in de huidige situatie
aan de politiek toekennen. En de Abva Kabo kamt op voor de belangen van
haar leden en hun huisgenoten. Dat hoort een vakbond te doen en daarom zijn
rrensen lid. De leden van de AbvaKabo zijn werknemers bij de overheid of
binnen de trendvolgende sektoren. In het over leg net de werkgever behartigt
de bond niet alleen de belangen van zijn leden, ma.ar irrlirekt de belangen
van alle werknemars bij de overheid of bij die instellingen. Als WD heeft
u na de oorlog vele jaren deelgenooen aan het bestuur van dit land en bent
u dus vele jaren lang werkgever geweest voor onze leden. U draagt net als de
andere grote politieke partijen verantwoo:rdelijkheid voor de opbouw van
en de vomgeving van de nederlandse sammleving. Inclusief de vele en
goede sociale voorzieningen die ons land kent en inclusief een ui tirruntend
overheidsapparaat en een stelsel van collectieve voorzieningen op landelijk
en plaatselijk niveau. De Afgelopen vier jaar is er echter rrede onder uw
verantwoordelijkheid een beleid gevoerd waarvan wij als AbvaKabo vinden
dat het verkeerd is geweest. Ik wind daar geen doekjes om. Een beleid dat
in onze ogen tot gevolg heeft dat de rrensen die in de collectieve sektor
werken tot tweederangs werknerrers -wo:rden bestenpeld. De arbeidsvoorwaarden
en de werkgelegenheid bij de overheid en bij de door de overheid gesubsidieerde publieke dienstverlening zijn door het beleid van het kabinet Lubbers
onder zware druk konen te staan. Als gevolg daarvan is de kwaliteit van de
collectieve voorzieningen en van de dienstverlening teruggelopen. De Abva
Kabo ma.akt zich daar zorgen over want bij een v-ortzetting van dat beleid
zal de zorg van rrensen en de kwaliteit van onze sanenleving ernstig -wo:rden
aangetast. Soms lijkt het er zelfs op dat alleen nog ma.ar de betrokken redewerkers deze belangen van alle rrensen serieus nerren. Daarcm heeft mijn bond
besloten een eigen carrpagne te voeren rond de verkiezingen. Een carrpagne naast
die van de FNV waaruit wij uiteraam als grootste FNVbond ook nee doen.
Onze campagne wordt zoals u bekend zal zijn door sornnige afgeschilderd als
een oneigenlijke aktie van de vakbeweging.
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U zult begrijpen dat wij het daa.nree niet eens zijn. We hebben goede
redenen om tijdens de voorbereiding van een nieuwe kabinetsperiode
onze opvattingen weer te geven. Als in onze ogen de politiek foute keuzes
doet dan dragen wij onze alternatieven aan en proberen die aan de man te
brengen. Dit past in de traditie van de nederlandse vakbeweging die nooit is
weggelopen voor een JIEatschappelijke verantwoordelijkheden. Hoe rroeilijk
het soms ook door het kabinetsbeleid wordt gemaakt. Het doel van onze
canpagne is dan ook het anbuigen van het };X)litieke kliJIEat zodat het nut
en de noodzaak van goede arbeidsvoorwaarden en geneenschapsvoorzieningen
weer op een };X)Sitieve manier op de kabinetsagenda korren te staan.
Het heeft hier geen zin om hier in een korte spanne tijds een pleidooi
te houden over de verworvenheden van de verzorginsstaat en over de financierÏ:r
daarvan. Daarvoor is de ma.terie te corrplex en zijn de belangen te groot.
Aan de andere kant sta ik hier niet om een pleidooi te houden voor een

ongerichte ontwikkeling van de collectieve sektor. Dat zou voorbij gaan
aan de slechte situatie van dit IIDITEnt. De Abva Kabo en haar leden
begrijpen ma.ar al te goed dat de omvang van de collectieve sektor sam:mhangt rret de ontwikkelingen in de ma.rktsektor. Het zou ook voorbij gaan
aan de nodige versehuivingen en vernieuwingen in de geneenschapstaken en
voorzieningen. Niet iedere bezuiniging behoeft te worden afgekeurd. En
doelma.tigheid en bestuurbaarheid zijn voor ons geen vieze woorden. Dat we
begrip hebben voor de huidige situatie mag blijken uit het FNV prograrrma.

kiezen voor nieuwe kansen. Dit programna geeft aan op welke wijze een herstelbeleid gevoerd kan worden dat gunstige effecten heeft op de werkgelegenheid
de inkorrens en de economische groei. (X)k het programna van mijn bond voor
de ke>rrende vier jaren wijst er op. In ons programna geven wij aan dat wij
voor een stelsel van gemeenschapsvoorzieningen pleiten dat efficient en
effectief voorziet in een aantal wezenlijke behoefte van de sarrenleving.
Het is u ongetwijfeld bekend dat het kabinet Lubbers van harte gesteund
door de frakties van CDA en VVD hun bezuinigingen in grote ma.te hebben
binnengehaald door het korten op de salarissen van de werknerrers in de
collectieve sektor en door het korten op de uitkeringen. Hierdoor ontstonden
grote inkarensverschillen rret de collega's in het bedrijfsleven. bet zal u
duidelijk zijn dat wij daar grote rroeite rree hebben. Maar los van het feit
dat dit op zijn zachtst gezegd onrechtvaardig is kan je rroeilijk zeggen dat
het efficient en zakelijk is.

jn

ieder geval heeft het ervoor gezorgd dat

in een aantal gevallen de overheid haar eigen werknerrers niet kan vasthouden.
Denk ma.ar eens aan de belastingsinspecteurs en de autorratiseringsdeskundigen.
M:msen die van belang zijn voor de inkomsten van de regering en voor een
bijdetijdse ontwikkeling van de overheidsorganisatie.

Band

4

Blad

72

Ook heeft het ervoor gezorgd dat de rrotivatie en plezier in het werk voor veel
rrensen is verdwenen nu blijkt dat hun werk niet zo gewaardeerd wordt. Of
cm:lat ze zorgen hoe rond te kOIIEn net steeds minder geld hen elke dag bezig
houden. Bovendien is de werkdnlk toegenerren doordat over de gehele linie
minder mensen meer werk rroeten doen. Denk maar eens aan de ontwikkeling in
de bejaardenzorg, de gezondheidszorg en bij de gerreentelijke overheden.
Dat het aantal werkn.errers desondanks op peil is gebleven is enkel te danken
aan de werknerrrers zelf. Die hebben net hun prijsconpensatie de herbezetting
en neer dan dat betaald. U begrijpt het wel de AbvaKabo gelooft niet in
het verbeteren van de doel.matigheid en de bestuurbaarheid van overheidsorganis
ties door algerrene en ongerichte

~fslankingen.

U ziet als partij

blijkens uw progranna vooral veel heil in het overhevelen van overheidstaken
aar particuliere bedrijven. Wij zijn in de afgelopen jaren daar niet van overtuigd geraakt. Om naar eens een voorbeeld te noerren. De reinigingsdienst.
Uit onderzoek is gebleken dat het werk niet beter en efficienter wordt
uitgevoerd door particuliere bedrijven of dat rrensen die op die voorziening zijn aangewezen goedkoper uit zouden kOIIEn. Wij constateerden dat
kijkend naar de totale maatschappelijke kosten het dan zelfs duurder wordt.
Ik kijk dan natuurlijk ook naar de gevolgen van het illegaal storten zoals
bij Lekkerkerk of bij de polder waarbij de gerreenschap voor de kosten opdraait
De WD is een politieke partij die zich in het verleden liet kennen als een

zakelijke nuchtere partij die altijd te kennen gaf een zakelijke afweging
belangrijker te vinden dan het nastreven van een politieke ideologie. Wij
als Abva Kabo vragen u net klem om niet zelf in die ideologische valkuil
te lopen en privatisering en afslanking van het overheidsapparaat niet te
zien als een politiek dogma.tische opgave. Daarom vragen wij u daar waar
privatisering aan de orde is net ons op een zakelijke wijze te beoordelen
waar en op welke wijze de reorganisatie efficienter, doelma.tiger en wellicht
ook goedkoper kan worden gewerkt. Dan kan er net ons ook gepraat worden over
de sociaal organisatorische gevolgen. Er is toen dit voorjaar de FNV carrpagne
en de lffiVA Kabo carrpagne werden aangekondigd veel gezegd en geschreven over
indirekte steun van de vakbeweging aan de politieke carrpagne van een andere
politieke partij een partij die nu in de oppositie zit. We hebben van meetaf
aan gezegd dat daar geen sprake van is en dat het ons slechts te doen is
om een zakelijke beoordeling van politieke programna' s van verschillende
partijen vanuit een oogpunt van pure belangenbehartiging. Dat sluit niet
uit dat wij op basis van zakelijke afweging op een bepaald m::>rrent zullen
moeten aangeven dat we de van de ene partij neer ve:rwachten dan van de
andere. Voorzitter, darres en heren wat wij van u vragen is zicht op een
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beleid dat de kwaliteit van de publieke dienstverlening veilig gesteld. Inclw:
ief de daarvoor benodigde arbeidsvom:waarden en arbeidsplaatsen. Naar ons
gevoel wordt nu op onverantwoorde wijze voorbij gegaan aan de enoiiTe deskundigheid en de nog steeds aanwezige gerrotiveerdheid van de werknemers in
de collectieve sektor. Een goede werkgever weet de inspanning en betrokkenheid van zijn werknemers in het bedrijf te waarderen. Wij vragen u slechts
als goede werkgever te opereren. De B<xldschap die ik u tot slot wil geven
is dat we rret z'n allen een lange tijd en rrede onder uw leiding hebben
opgebouwd is veel te waardevol cm zomaar af te breken. Ik dank u voor
uw aandacht.
Dank u wel ik zou u willen ui tnoeligen de beraadslagingen van het karende
uur en deze avond en eventueel c:ok rrorgen bij te wonen en ik nodig u uit om
na aflc:op daarvan nog eens rret de comnissie die het cx:>ncept heeft geschreven
en straks het definitieve program op een rij zet nog een van gedachte te
wisselen om te zien in hoeverre of er net uw wensen nog rekening kan worden
gehouden. Dank voor uw komst.
Darres en heren wij zijn bij het hc:ofdstuk 4 en er is dc:or het hc:ofdbestuur
een nota van wijziging ingediend. Ik stel u voor om die rrotie te behandelen
na het punt 405 als een extra punt. Dat sluit het best aan hebben wij
vastgesteld tussen 405 en 406. Wij beginnen dit hc:ofdstuk rret het punt 403
oorlat dc:or de afdelingen Vc:orst, Rotterdam en nog eens Vc:orst arrenderrenten
op dat punt zijn ingediend. Zij worden overigens beide, alle drie ontraden
dc:or de ccmnissie. Maar misschien is er iemand uit Vc:orst of Rotterdam
die de arrenderrenten wil toelichten.
Mijnheer Beetstra uit Apeldc:orn.
Ja ik gelc:of dat Vc:orst er even niet is, maar wij hadden een S(X)rtgelijk
arrenderrent. Allereerst het derde punt ik gelc:of dat ik daar heel kort over
kan zijn. Het steunen van initiatieven tot een europees cx:>njunctuurbeleid
lijkt mij een goede zaak en je kunt dat annogelijk laten afhangen van de
ecx:>namische ontwikkelingen. Ik dacht dat of niet of altijd zou rroeten
gebeuren. Het zou juist rroeten leiden tot een goede economische ontwikkeling.
Dan die hele lange zin dc:or het hoge arbeidsaanbod die wilden wij en die
wilde c:ok Vc:orst laten vervallen. Ik vraag mij af of die zin juist is.
De hoge werkelc:osheid die zou dan zijn ontstaan door het hoge arbeids-

aanbod. Nou ja dat lijkt mij een beetje een wilde stelling. Dat hoge

arbeidsaanbod is er nou eenmaal een keer en je zou er toch naar rroeten
streven om die rrensen aan het werk te houden.
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Het veel te lage niveau waarvan het aan het werk te brengen. Het veel te lage
n

iveau van de investeringen ja dat is ook een oorzaak maar misschien een

gevolg van dieper liggende oorzaken dus deze zin die komt mij gerleeltelijk
onjuist en in ieder geval zeer onvolledig voor. Hij komt rre ook niet nuttig
voor dus daarom het voorstel om die zin te schrappen.
Dank u wel. iemand anders nog. Voorst of Rotterdam.
Van den Akker afdeling Rotterdam.
Het programna gaat uit bij de bestrijding van de structurele werkeloosheid
van het voorrang geven van de st:ilnulering van de ui tbreidings- en vernieuwingsinvesteringen boven st:ilnulering van de cons1..Hrptieve bestedingen.
Wij

vroegen in Rotterdam of dat inderdaad het geval zou zijn. Wij vinden

dat we de cons1..Hrptieve bestedingen niet rroeten achter stellen bij de
overige investeringen orrrlat het juist uit consurrptieve bestedingen op de
langere te:rmijnen structureel een vraag vanuit kan gaan die weer st:ilnulerend
tot de investeringen kan werken. Dat ter toelichting op dit arrenderrent.
Heer de Korte.
Eerst voorzitter het eerste arrenderrent van Voorst. Het is toch zinvol om
vast te stellen dat de werkeloosheid die we nu hebben vooral structureel
is en dan ook de sarrenhang net de achterliggende oorzaken te signaleren zoals
het hoge arbeidsaanl:xXi wat in Nederland ongeveer het dubbele is van de ons
omringende landen en de lage investeringsquote. Wij zijn nu bezig aan een
inhaal maar het is nog steeds laag wat wij netto in dit land investeren aan
uitbreidingen en vernieuwingen en als je die vaststelling doet dan is daarnee ook gegeven dat het een tijd duurt voordat je de werkeloosheid echt
wezenlijk cmlaag kunt brengen. Nou we hebben dat nu gezien. Het gaat
langzaam in de goede richting. Gelukkig het is een taaie zaak om:iat het
structureel is. Daarom ontraden van dit arren.derrent. Met betrekking tot
het tweede arrenà.elrent Voorst ook zouden wij het op dit m::rrent niet verstandig vinden nu wij voorzitter zijn van de europese conmissie in dit jaar om
bijvoorbeeld als er in EEGverband initiatieven zouden ontwikkeld "WOrden
bijvoorbeeld net de sterke economie van Europa West Duitsland in de zin
van fiscale verlichtingen dat het dan dus rrogelijk rroet zijn dat Nederland
daaraan rreerloet. Daarom dit arrenderrent ontraden. Dan tot Rotterdam wij
hebben op dit m:::roent gekozen in dit programna voor een aanbod gericht programTiél, een aanbod sektor gericht versterking dus van de aanbodkant van de
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economie. Daar zijn we ook op dit :rro.ment in dit kabinetsbeleid nee bezig.
En we zien dat dan vanzelf de cons1.m1ptie in de goede richting zich trekt.

Het is dus niet nodig om te zeggen van het noet allebei even sterk
gestimuleerd worden. Nee wat juist nodig is dat gestimuleerd wordt
de aanbodsektor, want daar zitten de knelpunten die is sterk verwaarloosd
en het l-at zich nu al zien onder de huidige anstandigheden dat als je
dat doet dan kant het net de cons1.m1ptie vanzelf ook goed. het werkt echt.
De cijfers wijzen dat op dit :rrorrent uit. (X)k daaran ontraden arrenderrent

Rotterdam.
Dank u wel. Dan kunnen we overgaan tot de sterrming. Witte kaarten voor
arrenderrent 1 van Voorst, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen.
1 is verworpen. 2

Rotter~

witte kaarten voor, tegen. Blauw voor, tegen.

Oranje voor, tegen. Punt 3 van Voorst alle kaarten voor, tegen.
(X)k dat is verworpen. Dan zijn we bij 404 de kanercentrale Drente.
wemand die het wil toelichten.
Mijnheer Grootenboer.
Voorzitter de argumentatie van de cammissie wat loonmatiging een algenene
aanvaardbaar begrip is die steunen wij maar dat was niet de intentie van
het arrendem:mt. Waar het om gaat is dit als VVD zeggen we we willen
decentraal onderhandelen dus tussen de sociale partners. Die stellen het
loonbeleid vast. Als je je nu al uitspreekt voor een periode van vier jaar
op dit :rrorrent dat je zegt we willen een voortgaande algenene loonmatigingen
lijkt ons dat niet verstandig c:m::1at je i.rrners die verantwoordelijkheid
legt bij de sociale partners. Vandaar dit arrenderrent.
Dank u wel. Vemand anders nog.

De Korte.

Mijnheer de voorzitter wie de werkgelegenheid eenwannen goed hart toedraagt
in de korrende periode die noet vaststellen dat de loonmatiging de belangrijkste faktor is an de werkgelegenheid met narre in de marktsektor verder
te doen toenerren. Algenene loonmatiging is werkelijk een noodzakelijke
zaak. Daa.rrree mag iedere partij zich inlaten an dat vast te stellen en
daar noet hij het niet alleen bij laten want vervolgens noet :eren dan ook
als politiek de randvoorwaarde scheppen an dat te realiseren. Wij doen dat
gezien de kwantificering want wij zijn de partij die zeggen 6-8 miljard
uit de ruimte uit de arcbuigingen noet voor lastenverlichting voor de burger
dus werknerrer gebruikt worden om die loonmatiging die
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algenEne gewenste loonmatiging vanwege de werkgelegenheid om die te kunnen
in ieder geval bevorderen. Dus daarom ontraad ik dit anendeiiEnt.
Dank u wel. Dan gaan we stenilEn over 404 witte kaarten voor, tegen.

Blaue en oranje kaarten voor, tegen. Verworpen. 405 ecumissie binnenlandse
zaken. Iemand van de ccmnissie. Mijnheer M=ijeran.
Voorzitter als de toelichting beter was afgedrukt dan zou bekend zijn dat
het in eerste instantie de bedoeling was wat de ccmnissie binnenlandse zaken
zich op dit onderdeel van het programma op enigszins glad economisch ijs
begaf. Dat is narrelijk orrdat er terwijl er in 404 vvordt gesproken van
algenEne loonmatiging in 405 alleen de lonen in de collectieve sktor
worden genoem:l en een van de onderdelen van het arrendenEnt is dus om
die tenn te vervangen door de lonen. Qrrlat dat over de hele linie geldt
wat daar is gezegd. Dan is het argurrent van de ccmnissie om dit arrendenEnt
te ontraden dat het een doorbreking zou zijn van twee centrale doelstellingen
zowel van het omlaag gaan van het financieringstekort als van de collectieve lasten net bepaalde percentages. Dat argurrent begrijp ik in gene dele
te minder omdat uitdrukkelijk in onze tekst onder handhaving van de noodzakelijke vermindering van het financieringstekort hebben ingevoegd, wat in
het ontwerp van de ccmnissie niet staat. Ik kan in het ontwerp van de commissie ook niet ontdekken dat in dit verband van dit punt 405 die 4% verlàging collectieve lasten aan de orde is. Het komt natuurlijk mede omdat de
kwantificering bij

waar de heer de Korte net ook al even op doelde

ons pas vanmiddag geworden is en daar kun je dus verder niet rree rekenen.
Juist orrrlat we niet konden rekenen leek ons het goed toch eenmaal een
arrendenEnt hebbende om te stellen dat er na die 1% om geen 1% te 110e1ren
als ve:rmindering van de belasting- en premiedruk maar te zeggen dat we
streven naar ve:rmindering die bij een economische groei van 2% handhaving
van de lonen en uitkeringen nogelijk maakt en dat leek ons dus een
genuanceerde benadering die niet neer ve:r:wachtingen wekt dan gerechtvaardigd is maar helanaal niet strijdig is rret de twee centrale doelstellingen
die in het antwoord vvorden genoerrd. En tenslotte zou ik er op willen wijzen
dat we ook die ve:r:wachting wat genuanceerder hebben uitgedrukt door niet
te spreken van het grote verschil tussen brut en netto inkarren vvordt
ve:rminderd. Dat is natuurlijk op zichzelf volmaakt waar. Het wordt uiteraard
van lieverlede verminderd. Ieder jaar een stapje. En ik zou dus ons arrendenEnt
als een inhoudelijke verbetering wat de lonen in het algenEen betreft en
verder als een duidelijk redaktionele verbetering toch aan de commissie
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verkiezingsprogram en aan deze vergadering willen aanbevelen.
Dank u wel. sernand anders uit de vergadering die daarover iets wil zeggen.
Niet. Mijnheer de Korte.
Mijnheer de voorzitter het probleem van dit arrenderrent is dat zeer stellig
in dit arrenderrent ligt dat teruninste bij het huidige koopkrachtpeil wordt
gehandhaafd. Daa.nree wordt dus allereerst alle ruimte die er is opgeeist
voor dit punt, want zo noet :rren dan dit arrenderrent toch uiteindelijk als
men het interpreteert lezen. En dat betekent dat dus het evenwicht wat
gekozen is op dit mament tussen het financieringstekort en de collectieve
lastedrukdaling dat men die als het ware verplaatst naar op zichzelf
natuurlijk een hele wenselijke als daar de ruimte toe was naar alleen dat
collectieve lastenstuk eerst en dan vervolgens kijken wat er over is voor
het financieringstekort. En dat is het probleem wat ik heb met dit amendement. Wij hebben in de toelichting in de kwantificering gezegd wij zeggen
grosso m::x:lo dat wij de koopkracht van de uitekeringen want daar gaat het
in dit geval om grosso m:xio kunnen handhaven. Dat kunnen we niet. Voor
iedere individuele uitkeringsgerechtigde zeggen om:iat we niet weten hoe de
:tXJSi tie is van betrokkenen. Ook in het kader van inkOitEnssubsidies en
dergelijke, maar grosso m:xio kunnen we dat doen. Maar als u hier zegt tenminste dan gaat u dat zondenreer als een garantie dus in het verkiezingsprogramna leggen en dan betekent het dat alle ruimte allereerst naar
de collectieve lastendaling noet en dan de rest nog voor het financieringstekort is en daar slaat die oprerking onzerzijds op dat dit een doorbreking

van de twee centrale doelstellingen zou kunnen zijn in die gekozen evenwichtige
sa:rrenstelling.
Dank u wel. Heel kort nog mijnheer Meijeran.
Ik begrijp dit antwoord nog minder dan het schriftelijke. Want die woorden
tenminste staan in de oorspronkelijke tekst van de conmissie ook en die
zeggen heel stellig wij verlagen de belasting met een procent. En bij 2%

krijgen we dan tenminste handhaving van de koopkracht. En wij zeggen we streven
naar een verlaging van de belastingdruk. Welke bij 2% teruninste die handhaving
rrogelijk maakt en dan dacht ik dat wij genuanceerder en voorzichtiger waren.
Niets doorbreken maar juist minder ve:rwachtingen wekken. En dat we dus beter
hebben geredigeerd.
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De Korte.

Ik heb begrepen uit de anEilderrentenbeurs dat juist dit punt wat genuanceerd
zou gaan worden cmiat het woord als het zo zou liggen mat, dat in ieder
geval dat er enige nuancering rrogelijk rroet zijn, juist om die twee
doelstellingen om die te kunnen blijven handhaven in die samanstelling
en juist daarom is dus ook redaktioneel de noodzaak aanwezig om dus het
punt van die koopkracht-handhaving zo goed rrogelijk te verwoorden zoals
het ook in de tekst staat van de kwantificering. Want uit de kwantificering
blijkt dus wat voor rrogelijkheden wij hebben.
Meijeran.
Die kwantificering kennen we niet voorzitter maar als het weer een keer
varnniddag weer gebeurt als de corrmissie het positief redaktioneel wil
maenemen.
De Korte
De lijkt mij een ui tstek.ende suggestie.

Meijeran.
En eventueel nog even onderling overleggen of we elkaar wel goed begrepen

hebben. Dan wil ik het wel intrekken.
De Korte

Dat lijkt mij uitstekend om dat te doen.
Nou voorzitter ik zou daar toch niet zo voor zijn. Ik vind de oorspronkelijke
tekst echt wel wat scherper en duidelijker aangegeven wat we precies bedoelen
zoals de heer de Korte in eerste instantie zei.
De Korte.

Maar ik denk dat ik in zoverre wil ingaan op de suggestie om dit redaktioneel
mae te nanen want dan kunnen we eenvoudig de tekst zo goed rrogelijk aanpassen
aan de verbetering die hier rrogelijk in staat. Want je rroet het vooral betrekken op de uitkeringen. Want mat de ambtenarensalarissen is er niks aan de
hand in de karende periode, want dat hebben we ook gezegd ik de kwantificering
en dat is dus al een verbetering en ik denk dus dat wij ook in die zin wat
we in de kwantificering hebben gezegd dat wij dus zo goed rrogelijk grosso
nodo dat wij dat dus in die redaktionele tekst kunnen opnerren. Dus daarom
ben ik toch wel in voor die suggestie.
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Heer Bakhoven.
Mijnheer de voorzitter als tenminste maar blijft staan die doelstelling van
die 1% drukverlaging.
Ja Prima daar zijn we het dus over eens. Mijnheer Meijeran trekt zijn
amenderrent in. Dank u wel.
Nee redaktioneel.
Dan

krijgen we een nota van wijziging van het hoofdbestuur. Is er iemand die

daarover het woord wil voeren.
Heer Ressenaar.
Ja mijnheer de voorzitter ik ben bijzonder blij dat het hoofdbestuur net
deze motie kamt die in de gedachtewisseling en in de financieel economische
comnissie is ontstaan. Ik geloof dat het erg belangrijk is aan onze kiezers
aan te geven dat als er extra ruimte zou karen dat we dan al bij voorbaat
aangeven die wordt gebruikt voor een van onze belangrijkste doelstellingen
namelijk de verlaging van die collectieve lastendruk. Dus ik zou hier
gaarne adhesie aan willen betuigen.
Dank u wel. Verder nianand. Dan is het opgenaren in het prograrrma. 406
wordt aanbevolen voor wat betreft de inbreng van de sociale conmissie. Dat wat
de ondercentrale Zutphen inbrengt wordt ontraden orrrlat er dan te weinig
ruimte is voor collectieve lastenverlichting. Iemand uit Zutphen om het toe
te lichten. Dan gaan we stermen. Alle kaarten voor Zutphen. Alle kaarten
tegen. Het is verworpen. 409 financieel economische conmissie eerst de eerste
zin schrappen en dan de tweede zin schrappen dat zal wel om strategische
redenen zijn. Maar alles wordt ontraden.
Heer Bakhoven.
Mijnheer de voorzitter de financieel economische conmissie was bang dat
net deze stelling:naroo geinterpreteerd zou worden als een algemeen pleidooi
voor neer overheidsinvesteringen. En als ik nou kijk naar de motivering van
de afwijzing door de cammissie van het verkiezingsprogramma dan wordt het
daar ook in bevestigd. Want wat zegt die conmissie, we ontraden dit voorstel
oorlat de overheidsinvesteringen in zijn totaliteit zijn gedaald. Dus ik denk
dat we deze stellingname moeten interpreteren als een algeneen pleidooi voor
overheidsinvesteringen.
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Want zo ziet zelfs de commissie het. De notieven die zo over het algeneen
de ronde doen om zo'n pleidooi te houden zijn de uitstralingseffecten die
van overheidsinvesteringen zouden uitgaan. Vorig jaar heeft de minister
van economische zaken aan de kairer een brief gestuurd waarin staat dat op
grond van grondig onderzoek is gebleken dat van overheidsinvesteringen
nou niet duurzarre die uitstralingseffecten uitgaan en de minister beveelt
dan ook aan om elke overhei.dsinvestering op zijn rreritis afzonderlijk te
beschouwen en geen algemeen pleidooi te houden. Dit is voor ons de reden
geweest om dit arrendenent in te dienen.
Dank u wel. Iemand anders. Mijnheer de Korte.
Mijnheer de voorzitter in de eerste plaats rroet geconstateerd worden en die
constatering die handhaaf ik aan de hand van cijfers dat de overheidsinvesteringen gerelateerd aan het nationaal inkorren inderdaad zijn gedaald in zijn
algemene zin. Ze zijn van 3% van het nationaal inkomen en ze zijn zelfs hoger
geweest 4,5% van het nationaal inkomen in de 60er jaren naar 3% en nu hebben
ze de neiging zelfs beneden de 3% te kamen. Maar belangrijker is eigenlijk
dat hier staat in deze paragraaf dat niet in algenene zin rroet worden
gekeken maar vooral als er wordt gesproken over sti.mulering van overheidsinvesteringen naar die overheidsinvesteringen die uitstraling hebben op
de partikuliere sektor. Die als het ware dat aanbodscenario wat in het
hele programna zit versterken. Want gesteld rroet worden en dat is vooral
het knelpunt in onze economie dat is narrelijk de partikuliere investeringen
achterblijven, dierroeten omhoog en dan krijgt u bijvoorbeeld dat in de
geneente als de partikuliere investeringen omhoog gaan als u een fabriek
eerzet dat dan ook de wegen en de corrrnunicatielijnen rroeten worden aangebracht door de geneenschap. Dat soort investeringen zullen dus wel degelijk
als ook de partikuliere investeringen omhoog gaan omhoog rroeten gaan. Dat

is hier bedoeld en ik denk dus dat het dus daarom niet goed is om de financiee:
economische camn:i..ssie te volgen temeer daar hier ook is aangegeven waar die
investeringen uit moeten worden betaald, want dat is belangrijk om dat
advies van de financieel economische commissie te volgen en wij zouden dus
willen aanbevelen an dat niet te doen en dit zo te laten als het hier is.
Het is belangrijk voor het verbeteren van de economie en de werkgelegenheid

in dit land.
Gaan we over tot de stemming witte kaarten voor het arrendement, tegen.
Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen.
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Het is ve:r:worpen. 415 -94 van Geldennalsem daar wordt in principe toegevoegd
en de afdeling Ibtte:rdam wordt aanbevolen.
~vrouw

van der Stoel.

Voorzitter mag ik een toelichting van de oorrmissie op 415.
Waarom, want we zijn bezig net de arrendementen te behandelen.
Jawel maar dan kan dat wel van invloed zijn op de stennûng.
Maar ik wou helemaal niet stemren oorlat het allemaal wordt overgenorren en

aanbevolen. Maar op welk punt wilt u een toelichting.
~vrouw

van der Stoel.

De eerste zin wilde ik graag toegelicht hebben want ik zou daaruit kunnen
lezen dat het een lastenverhoging betekent als er niet geprivatiseerd wordt.
Dank u wel. Mijnheer de Korte.
Wij hebben juist ontraden in dit arrenderrent om:lat wij redaktioneel hebben
toegevoegd dat niet in alle gevallen privatisering wordt gevolgd door het
profijtbeginsel, maar in principe wordt gevolgd door profijtbeginsel en
daarom vonden wij het verstandig om dit arrendement te ontraden. Dank u wel.

Dank u wel. Stemt iedereen daa.rrree zo in. Dank u wel dan hebben we 415
daarnee gehad. Dan zijn we bij 416 de afdeling Delft dat wordt ontraden.
Iemand uit Delft om het toe telichten.
Mijnheer Wijngaarden.
Ik ben niet uit Delft voorzitter, maar ik heb wel nog een oprerking hierover. Ik zou het arrendement willen aanbevelen en wel cm de volgende reden.
De min 2% operatie heeft in de rijksdienst slechts een heel bescheiden resul-

taat opgeleverd. 'Ibtaal bij de bezuinigingsdoelstelling van dit kabinet 440
miljoen gulden. Het is zo dat het arrenderrent wordt ontraden op basis van de
doelstelling 2% is een streefgetal. Ik kan rre voorstellen dat je net zoals in
deze kabinetsperiode je je op het standpunt ste3::t wij willen niet op een gegeven rrom:mt die zaak open laten en wij willen op een gegeven ogenblik willen
wij vaststellen dat er een bepaald percentage bezuinigd rroet worden. Ik vind
dat persoonlijk ongenuanceerd.

Band

5

Blad

82

Qrdat je dat pas doet op het :rrorrent dat je zeker weet waar en hoeveel er
bezuinigd kan worden. Maar daar zal in het begin van de middag al over
gesproken zijn. Als je dan toch besluit om op een gegeven ogenblik te
bezuinigen tot een bepaald percentage dan rroet je dat niet als een streefgeta- hanteren, want als je dat doet komt er niets van terecht en dan is
het veel verstandiger om het arrendement van Delft over te nemen en te
zeggen wij inventariseren aan de hand van wat de overheid voor taken heeft.
Hoeveel mankracht daarvoor nodig is en aan de hand van die inventarisatie
en daar zijn hele goede en efficiente technieken voor korren wij tot een taakstelling hoeveel er bezuinigd rroet v.JOrden.
Dank u wel. Iemand anders nog. Mijnheer de Korte.
Mijnheer de voorzitter die inventarisatie die is natuurlijk sowieso nodig
ook als we kijken naar bijvoorbeeld artikel 417 daar v.JOrdt dus in

~

algerrene zin aangegeven hoe wij de overheidsbesteding omlaag rroeten
brengen. Maar we zouden het onverstandig vinden als we nu weglaten juist
ook omdat gebleken is dat in de afgelopen periode het heel moeilijk is
geweest cm dat aantallen van overheidsdienaren om die terug te dringen om
het in de volgende periode juist te doen. En terreer ardat wij in ons
programrra zeggen kortingen op arrbtenarensalarissen zijn uitgesloten in de
volgende periode. Terreer moet je dan als je dan verder aan afslanking wilt
doen het zoeken in de aantallen. En dan is het verstandig om er in ieder
geval een gemiddelde doelstelling op na te houden die je dan in ieder geval
zoveel nogelijk ook in een regeerakkoord wordt ingebracht. We hebben er ook
bij de berekening bij de kwantificering zie de kwantificering zeer

nadrukkelij~

:rree rekening gehouden. En daarom achten we het niet wenselijk om dit arrenderrent
te volgen.
Mijnheer Wijngaarden herkansing.
Mijnheer de Korte ik wil toch nog even in herinnering roepen dat op de totale
bezuiniging van het arbeidsvooiWaardenbeleid in dit kabinet de min 2% operatie
een druppel op een gloeiende plaats is geweest. 440 miljoen waarvan de helft
ten behoeve van het arbeidsvooiWaardenbeleid nocht worden aangewend en de
helft ten behoeve van de besparing op de rijksbegroting. Dus ik denk niet
iedereen denkt dat het een aardige taakstelling is die min 2%operatie. Maar
ik denk dat het veel verstandiger is om een inventarisatie te maken van waar
kan er bezuinigd v.JOrden. Dan om :rret een ongenuanceerd en ongericht projektiel
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van nog een keer vier man min 2% aan te torren.
De Korte.
Wat misschien een nogelijkheid is om redaktioneel uw inventarisatie toe te
voegen aan de tekst zoals die hie- staat. Dus wel de 2% te handhaven maar

uw inventarisatie en de woo:rden die u in uw arrendement heeft daaraan toe
te voegen. Ik vind. dat in ieder geval een verbetering. De 2% als gemiddelde
handhaven.
Dan wo:rd t Delft in principe ingetrokken, maar Delft is er niet dus verworpen
IIl1E.r

het wo:rdt positief redaktioneel behandeld.

Ik denk dat we in ieder geval noeten st:errlren over 416over 2601 dus.
De Korte
Maar dan dus als zodanig 416 willen ontraden, maar als het dan dus wo:rdt

verworpen zeg ik toe dat wij in ieder geval het oonstructieve element van
dat arrendeirent zullen opnerren bij de tekst van de cornnissie. Maar om het
alleen zo te hebben dat zou ik willen ontraden.
We verwerpen 416, ma.ar we nemen over de inventarisatie die nodig zou zijn waar
mijnheer Wijngaarden op heeft gewezen. Dus alle kaarten voor, tegen. Dank u weJ
Het is verworpen maar

'We

nemen dat dus :rree. G:>ed dan zijn

"We

bij 417 daar wordt

het arrenderrent van de afdeling leiden wordt ontraden, maar van de ka:rrercentrale
den Haag aanbevolen. iemand uit leiden.
Gezien het lot van het eerste arrenderrent inzake de rekenkaner wilde leiden
dit graag intrekken.
Dank u wel. 420 wordt ontraden oorlat die zin niet.
Sorry ma.ar u gaat nu heel snel langs 417 tweede deel den Haag aanbevolen, maar
daar zou ik toch iets over willen zeggen en dat is een beetje lastig begrijp
ik in de procedure, maar ik doe het toch. Op zichzelf, het algemene principe

dat je terughoudend noet zijn :rret garantieverlening als je zuinig wilt
omspringen :rret overheidsgeld daar kan niemand tegen zijn. Maar in de tekst
die den Haag voorstelt zit ook een en ook niet :rreer dan een voorbeeld narrelijk
de export kredietverzekering. En dat vind ik nou eigenlijk een gevaarlijk
voorbeeld. Waaran. cm:Iat ten eerste

"We

even verder zeggen dat wij de export

Band

5

Blad

84

willen bevorderen ondermeer door het bieden van vergelijkbare financieringsvoorwaanlen. Dat "WOrdt heel rroeilijk als je de export kredietverzekering
gaat dichtdraaien en het tweede punt is dat wij ook uitspreken dat wij zijn
voor een verzakeling van de ontwikkelingssarrenwerking. Dat wil zeggen dat
we neer ruimte geven voor een p:::>si tief sarrengaan van ontwikkelingssanenwerking
en de econanische mogelijkheden van het nederlands bedrijfsleven. Cbk daarvoor
is die export kredietverzekering een heel belangrijke voorwaarde en op dit
norrent vaak een knelpunt. Dan vraag ik rre af of het erg gelukkig is om in
dit hoofdstuk nou specifiek dat ene voorbeeld eruit te lichten want ik
denk dat je ook daar in een aantal gevallen best voorzichtiger kunt zijn
maar om dat in zijn algereeenheid zo eruit te lichten ik zou rre kunnen voorstellen dat we dit punt nou schrappen als redaktioneel punt cmlat het in
wezen maar een voorbeeld is en er natuurlijk nog veel neer voorbeelden zijn
ik noem maar wat. Het "WOningbezit bevorderen.

U wilt tussen haakjes het voorbeeld wilt u weglaten.
Als dat zou kunnen en als den Haag het daarrree eens is.
Ik zie daar wel wat in.
Dan Haag ziet er ook wel wat in. Dat nerren we redaktioneel nee.
Mag ik daar ook nog iets over zeggen want ik vind het geheel staat in
streepjes waarin rren spreekt over uitgave van de overheid en ik dacht dat
garantieverleningen niet behoren tot de uitgaven. Pas als het mis gaat.
Dat is de reden dat ik denk en zeker dat in het kader van een economie die
groeit de uitgave aan ga-antievoorzieningen van de overheid juist gewenst zijn.
Ik denk dat het hele punt 2 rroet vervallen in het kader van 417. Ik denk
dat je dan een ander voorstel zou rroeten indienen.
Voorzitter Boer.rnan afdeling Hengelo.
Ik wil er ook voor pleiten om dit punt niet op te nerren. Met nane ook
arrrlat de export kredietverzekering "WOrdt genoend, maar ook om:lat in algereene
garantiestellingen verschrikkelijk belangrijk zijn bij grotere projecten in
het bedrijfsleven en juist in deze tijd van groei is het noodzakelijk
dat de overheid dit soort garanties voor projecten net risico's wel degelijk
blijft verstrekken.
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~ijeran.

Voorzitter het argunent dat garanties geen uitgave zouden zijn daar staat
ook niet uitgaven er staat overheidsbesteding. En een garantie is in vele
gevallen als ik denk aan de gerreentelijke woninggaranties bij hypotheekverstrekking is een uitgave op termijn. Dus dat argunent vind ik niet
juist. Het schrappen van tussen haakjes staat naakt natuurlijk een betere
nuancering rrogelijk. Ook wat terughoudendheid betreft bij bepaalde andere
dingen die anders niet genoerrrl zouden worden. En dat je terughoudend blijft
wil niet zeggen dat je bepaalde soorten niet zou doen in zekere omvang. Dus ik
dacht na de arnputering van het anenderrent het een waardevolle aanwinst.
Leijten.
Voorzitter ik zou nog een keer willen bepleiten om het anenderrent wel over
te nerren. Waar gaat het narrelijk om. Het bedrijfsleven is errree gediend
dat er dan ten aanzien van bepaalde projekten in zijn terughoudenheid in
acht wordt genanen. Want dan krijgen gezonde projekten juist neer kansen
en daar rroeten we op mikken en niet op zwakke zaken dat daar naar lukraak
kredietgaranties worden verleend.
Troost.
Ja ik denk dat degene die pleiten voor het niet opnerren van dit punt er
toch goed aan zouden doen. Ik neen dat het de voorlaatste miljoennota is
te lezen an te zien hoe juist bij de garantieverlening belangrijke ontsporingen hebben plaats gevonden op het gebied van de overheidsuitgaven die dus
juist en dat staat ook in de miljoenennota aansporen tot terughoudendheid,
tot voorzichtigheid bij die garantieverlening. Ik weet dat het erg makkelijk
is om net middel van een garantie dingen rrogelijk te maken, naar het blijkt
in de praktijk dat daarvoor later de rekening gepresenteerd wordt.
Dank u wel, we gaan sterrnen. Witte kaarten voor het anenderrent van den Haag
zoals door de ccmnissie wordt aanbevolen. Witte kaarten voor, tegen.
Is dat net of zonder haakjes.
Nee zonder haakjes. Dat wil zeggen formeel kan dat niet naar dat wordt redaktioneel neegenaren. Dus witte kaarten voor, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje
voor, tegen. Aangenaren. 420 Voorschoten ontraden. Kan niet gemist worden.
Gaan we sternreen. Witte kaarten voor.
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Voorzitter misschien mag ik een toelichting geven op het arrendement van de
afdeling Voorschoten. Wij lezen 420 als een goede weergave van het beleid
tot nu gevoerd op het gebied van de industriepolitiek. Het is een van de
eerste passages onder dit hoofd in het progranma dus het noet nauw luisteren.
Wij lezen daarin dat na massale aktiviteiten als steunoperaties voor de RSV
sinds enkele jaren een ander beleid een succesvol beleid wordt gevoerd
waarbij de overheid veel rreer in het verleden bemiddelend optreedt. Zich
terugtrekt ook uit een aantal dingen. Oppikt wat kansrijk is en op een
aantal gebieden zich minder duidelijk profileert. In het algerreen de overheid
is bescheidener geworden. Heeft minder pretenties gekregen ten aanzien van
het industriepolitieke gebeuren en laat rreer over aan de marktsektor en
terecht de markt funktieneert thans veel beter dan een aantal jaren geleden.
De private sektor is weer de loconotlef van ons nationale welzijn. Nou

afgezien van de vraag of de woorden generiek specifiek hier goed gebruikt
zijn is dat geen wat hier staat juist en begrijpelijk. Dat inpliceert eigenlijk look dat je die lijn het optreden van de overheid doortrekt naar het
parlenent :n.arrelijk neer bescheidenheid. Dat het parlement een algemene
controlerende taak heeft zeker voorzitter daar ben ik een voorstander van.
We hebben al eerder hier discussie gehad over de vraag of je het parlenent
nu op speciale beleidsterreinen noet gaan zetten dat je het parlement zou
noeten gaan voorhouden gij zult vooral daar en daar aktief zijn. Ik geloof
dat juist ten aanzien van het industriebeleid waar de overheid zich nu terugtrekt bescheidener vvordt, selektiever v.ordt in optreden je niet de indruk
noet gaan wekken dat juist het parlenent hier een aktief industriepolitiek
beleid zou noeten voeren. Een dergelijke passage hoort thuis bij de heer van
der Hek van de partij van de arbeid. Ik geloof niet hier. Vandaar ons voorstel
die laatste zin die ve:rwachtingen kan op.vekken die niet v.orden waargema.akt om
die te schrappen.
Dank u wel. Mijnheer de Korte.
Mijnheer de voorzitter de laatste woorden van de spreker zijn zeker hier niet
zo bedoeld. We hebben op dit norrent het defensieve beleid onder leiding van
onze minister van Ardenne bijna afgebouwd. En daar is ook wat er nog over
gebleven is is op afstand van de overheid geplaatst rret controle van de kéliiEr.

Hier gaat het uitdrukkelijk om het nieuwe beleid, het offensieve beleid waarbij
dus ook nog in het parlement nog voor de ontbinding nog een belangrijk stuk

naar de kéliiEr komt waarin dit beleid verder vvordt vonn gegeven. Maar als je dat
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verder dan op afstand zet is het natuurlijk wel om::lat nou een keer het geld
verschaft wordt door de overheid. De kaner rroet controleren en je gaat het
op afstand dus helemaal laten uitvoeren dan rroet er enige verzwaring van
controle rroet er gewoon zijn. Althans structureel gericht. Het is gewoon
onlosrrakelijk anders kunt u het andere niet doen. Dan kunt u het niet
op afstand zetten.
Mag ik voorzitter mijn eigen woorden zo weergeven dat het weglaten van deze
zin betekent in feite het uitspreken van een vertrouwensquotum aan onze volksvertegenwoordigers cm ook het nieuwe beleid aktief en goerl te controleren.
Daar is geen expliciete passage voor nodig in het programma.
Dank u wel, dan gaan we st.enm:m. Witte kaarten voor Voorschoten, tegen. Blauw
voor, tegen. Oranje voor, tegen. Dit arrenderrent is ve:r:vJOrpen.
Danes en heren ik schors nu de vergadering.
De vergadering is heropend.

Wij waren gebleven bij het punt 422 en de financieel economische ccmnissie
wenste dat te schrappen en de comnissie ontraadt dat orrrlat het vooral een
versterking voor het midden- en kleinbedrijf is. Is er ienand.
Ressenaar.
Ja voorzitter in dit geval narrens den Haag. Ja ik betreur dat de conmissie
dat ontraden heeft. Het gaat natuurlijk helemaal niet om het midden- en
kleinbedrijf. Er is een voortreffelijke paragraaf aan gewijd en ons
argument is ook geweest u kunt dit punt 422 veel beter schrappen om::lat
die paragraaf die helenaal afzonderlijk is gewijd aan het midden- en kleinbedrijf duidelijk genoeg is en heel goed aangeeft dat wij als WD daar een
hoop dingen voor over hebben. En daar komt nog bij is dat 422 veel slechter is
geformuleerd en eerlijk gezeg:i de indruk geeft dat we in strijd m=t onze
streven naar een vereenvoudiging van het belastingstelsel weer een groot
aantal nieuwe dingen willen bedenken die de zaak veel verder corrpliceert.
Dat geldt Iret nane die fases over allerlei speciale :rn.:tatregelen in de sfeer
van de belastingen. Het is in strijd gewoon net andere delen van het verkiezingsprograrnma. Er staat ook waar nodig worden aanvullende voorzieningen
voor risicodragend kapitaal gecreërd dat zijn dan weer extra steurmaatregelen
terwijl nou juist in een van de vorige paragrafen is vastgesteld dat steun:rn.:tatregelen niet nodig zijn. Ik zou u dus willen adviseren om gewoon die
voortreffelijke paragraaf over het midden- en kleinbedrijf zoals die is
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ui teraard er zal wel iets op geanendeerd 'I.OC>rden om die te handhaven en dit
punt te laten vervallen ondat dit verwarrend werkt.
Dank u wel. Mag ik voordat de heer de Korte antVJOOrd geeft en voordat
ik het woord aan u geef even zeggen dat huishoudelijke mededeling.

Scheffer afdeling Hengelo.
Voorzitter ik heb er behoefte aan an te zeggen dat dat stuk 422 ons aan het
hart gebakken is. De :r;x:>si tie van de ondernemingen, van de kleine ondernemingen
is van doorslaggevend belang voor het bestrijden van de werkeloosheid en
wij juichen van harte dit artikel toe en onraden net u het arrenderrent 2454.
Dank u wel mijnheer Scheffer. Het 'I.OC>Ord is aan de heer de Korte.
Ja voorzitter het gaat hier om de vernieuwing en versterking van de marktsektor. Nou is het bij het 'I.OC>Ord vernieuwen vooral rroet je denken aan het oude
sterft af en het nieuwe kant ervoor in de plaats. Wat is het nieuwe dat
zijn vooral de kleine startende bedrijven. Dus als je een paragraaf hebt
los van wat je zegt over het midden-en kleinbedrijf dat al bestaat dan
is het van belang om je vooral te richten op datgene wat gestart 'I.OC>rdt.
En wat dus op dat m::ment van groot belang is als kern voor nieuwere, grotere

en uitgroeiende bedrijven. En daarom vinden wij het wenselijk om deze paragraaj
hierin te hebben staan en ontraden wij het arrenderrent.
Dank u wel. Heel kort nog graag.
Voorzitter als het daaDam gaat dan zou ik zeggen laten we dan de eerste
helft van dit punt handhaven. Want juist die specifieke punten die erna korren
ik geloof niet dat die deze doelstelling als zodanig versterken en dan zou ik

het wel net de heer de Korte eens kunnen 'I.OC>rden als we dat compranis kunnen
vinden.
Kunt u zich daarin vinden mijnheer de Korte.
Waar vindt u de helft liggen.
Als we nu eindigen met de pos i tie van de startende onderoereer dient daarom
versterkt te worden en al die specifieke dingen achte:rwege te laten dan zijn
we van dat probleem af.
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Ja ik heb nog een probleem en dat is toen wij praten over het Polak rapport
weet u wel de camnissie Polak toen zijn er nogal wat dingen zijn er toen
in deze discussie zijn er gesneuveld. Er zijn een aantal punten die zijn
er duidelijk overgebleven en de conmissie die heeft bij haar vverkzaamheden
juist datgene wat overgebleven is en wat dus vvel toen is aanvaard allemaal
in een paragraaf gestopt die dus juist ten doel had die kleine startende

ondernerrer en alles wat daarvoor nodig was wat ook in het ccmnissie Polakrappo1
naar voren kwam an dat sarren te vatten. En ik vind het dus ja toch wat rroeizaam om dat er nu allemaal weer uit te schrappen.
Ja voorzitter naar het kan niet elk wat wils zijn. Als daar punten in staan
die in strijd zijn :rret andere paragrafen in ons verkiezingsprogranma dan
is dat natuurlijk iets wat niet zo erg konsekwent is onder andere in het
kader van die vereenvoudiging van het belastingstelsel.
Heer I.eijten.
Voorzitter na afloop van die vergadering van de conmissie Polak, die
partijraad is er uitvoerig over gesproken in de corrrnissie midden- en ekleinbedrijf en toen hebben wij geconstateerd punt l dat de tekst in 509 dat
die beter is. Tweede punt is dat het niet vvenselijk is om het zo gedetailleerd
tehouden.~

De Korte.

Als dan de corrrnissie midden- en kleinbedrijf het zo zegt dan zou ik dus inderdaad een COltpromis willen sluiten met de heer Ressenaar want dan hebben we
hier aan het woord de commissie midden- en kleinbedrijf en de financieel
economische cornnissie en dus de verkiezingsprogranmaconrnissie. Dan zou ik
dus een canpranis willen sluiten en dan willen zeggen nou laten we het dan
doen tot waar het heel specifiek wordt.
Dus tot en rret versterkt te worden. OK. Allenaal akkoord. 422 wordt ingekort

tot en :rret versterkt te worden. 423

ook dat zou geschrapt rroeten worden.

Maar dat wordt aanbevolen dus daar kunnen we het snel over eens zijn.

Allemaal akkoord. Dank u vvel. 424 is van de afdeling Heemskerk en dat wordt
ontraden want de keuze van het ministerie ...
van der Pas.
Voorzitter de organisatie in het bedrijfsleven die zich bezighouden met
infonnatica zijn uiteraard voorstander van een coördinatie.

En
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eigenlijk voor een bewindsman. Door thans een van de ministeries die

bij infonnatica zijn verbonden aan te wijzen als het ministerie wat het
gaat doen denk ik dat u bezig bent :rret portefeuille-onderhandelingen in het
verkiezingsprograrrna en wij denken dat het verstandig is om dat niet te doen
en het in de onderhandelingen :rree te nerren. Dat EZ de aangewezen departe:rrent
is kan ik vanuit mijn beroepskennis zeggen dat betwijfel ik ten zeerste.
Nee maar de carnnissie wel en het is belangrijk om het te handhaven in het
kader van de onderhandelingen daarover. Dan gaan we daarover stemren.
Het arrenderrent van de afdeling Heemskerk wordt ontraden. 2 leden van het
steni:>ureau zijn afgezwaaid. Ik zou aan de heren <.;efers en Steiner willen
vragen of zij voor vervanging willen zorgen. Ja fijn dat u dat wilt doen.
Dan gaan we stemren over het arrenderrent van de afdeling Heemskerk, wordt

ontraden door de conmissie. Witte kaarten voor, tegen. Blauw voor, tegen.
Oranje voor, tegen. Het is ve::rworpen. 425 dat zijn drie arrenderrenten van de
karrercentrale Dordrecht, de afdeling Rotterdam en de conmissie midden- en
kleinbedrijf en het betreft allenaal de WIR. We kunnen het wel in een keer
behandelen voor de duidelijkheid maar ik zou willen adviseren te beginnen
in elk geval met n"l.lltUrertje 1. semand van de karrercentrale Dordrecht die
hierover het woord wil voeren. Niet. Ja mijnheer Verstegen.
Ik wou eigenlijk niet zozeer narrens de karrercentrale Dordrecht het woord
erover voeren want ik zit in een beetje tweeslachtige positie op dit ItOirent
als Dortenaar en als lid van de belastingcomnissie. Bij het aarmerren van
dit arrenderrent ben ik er niet bij geweest, maar ik denk dat als ik vanuit

het standpunt van de belastingcomnissie :rroet praten dat het arrenderrent niet erç
verstandig is. Ofschoon ik ook vind dat de originele tekst wat al te veel
vooruitloopt op wat er nogelijkerrwijs gaat gebeuren. En nogelijk is. Maar
ik wou dus ze eigenlijk afraden an datgene wat de karrercentrale Dordrecht

gezegd heeft en dat geldt in mijn ogen ook voor 2 en 3 om dat aan te nerren.
Daar is de carnnissie het :rree een en misschien mijnheer Ieijten ook wel.
Ja voorzitter :rret betrekking tot 425 het eerste punt het arrenderrent van de
karrercentrale Dordrecht ik :rreen dat we dat station :rrede gezien de uitvoerige
discussies over het rapport Polak dat we dat gepasseerd zijn in de partij en
dat we het erover eens zijn dat we het huidige WIRsysteem niet kunnen handhaven. Tweerle punt voorzitter :rret betrekking tot de Wir kleinschaligheidsvoorziening om die te handhaven. Er is het voorstel van de afdeling Rotterdam
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om dat te schrappen. Dat zou ik nadrukkelijk willen ontraden en dan kom ik
op het derde punt voorzitter dat is het voorstel van de conmissie middenen kleinberlrijf, het amenderrent om de wir kleinschaligheidstoeslag niet
alleen te handhaven maar ook te verhogen. Voorzitter daar zijn een paar
argum:mten voor aan te voeren. Uw corrmissie voor het verkiezingsprograrrma
heeft geadviseerd om het niet over te nerren omdat daar geen financien
voor aanwezig zouden zijn. Wanneer we voorzitter en ik zal niet in details
gaan want u heeft terecht opgerrerkt je rroet het algeneen rrogelijk houden en
kort, maar wanneer we een rekensoiiiretje maken rret betrekking tot het hele
Wirgebeuren afschaffing daarvan wat kost de invoering van de vervroegde
afschrijvings- en investeringsaftrek. Wat levert op de het laten vervallen
van de negatieve aanslag dan blijft er een bedrag van 600 miljoen over.
Die 600 miljoen voorzitter zijn niet nodig om de huidige kleinschaligheidstoeslag te blijven toepassen. We hebben slechts een 200 voor nodig. Dus
we hebben 400 miljoen ruimte. Dan komt nog het volgende elerrent prioriteiten
stellen. En aan prioriteiten stellen voorzitter dan kunt u denken aan een
aantal elerrenten die toch wel een rol spelen elektoraal, maar u kunt ook
denken voorzitter aan een concurrentiepositie van ons midden- en kleinbedrijf. Denk hier maar aan een aantal onderdelen van de land- en tuinbouw
waar het nodig is cm kapitaalsintensieve investeringen te blijven doen.
Laatste elerrent voorzitter wanneer u even kijkt naat wat becijferingen van
het centraal planbureau er zijn publikalles over geweest dan ziet u dat de
arbeidsproduktiviteit in het midden- en kleinbedrijf en land- en tuinbouw
duidelijk achterblijft bij het geheel van het nederlandse bedrijfsleven en
ook bij het buitenland. Dat betekent dus dat je een extra inpuls rroet geven
voor rreer kapi taalsintensieve investeringen. Hoe bereik je dat. Dat is een
visie van de cammissie midden- en kleinbedrijf geweest. Door die kleinschaligheidstoeslag niet alleen te handhaven maar ook te verhogen. En ik zou
de vergadering in overweging willen geven om punt 3 van 426 over te nerren.
M=ijeran.
Ik zou de vergadering eerder in overweging willen geven om punt 2 over te
nerren en Rotterdam heeft dat zo toegelicht in haar arnenderrent. Effectieve
generieke maatregelen zijn zinvoller dan het handhaven van specifieke
uitzonderingen van een afgeschaft systeem. En nou is het eenvoudig willen
hou:len dan rroet je de kleinsdhigheidstoeslag zeker niet handhaven tegen de
tijd dat de Wir helenaal afgeschaft zou zijn en dan rroet je hem in die
tussentijd ook eerst verhogen. Te mijner voorlichting u heeft zich daarnet
beroepen op de conmissie Polak is deze uitzondering van die kleinschaligheidstoeslag ook in die vergadering aan de orde geweest en zo aanvaard.
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Het antwoord is ja. Dan zou ik het zo willen begrijpen dat vooralsnog
v.10rdt gehandhaafd te:rwijl de Wir v.10rdt afgeschaft kun je die kleinschaligheidstoeslag iets langzarrer afschaffen, naar aan het eindpunt rroeten ze
gelijk weg zijn dacht ik. Kunnen we het zo begrijpen.
Dank u wel.
Ja het sluit bijna aan mijnheer de voorzitter bij de vorige spreker. Het is
niet zozeer dat wij natuurlijk natuurlijk de achtergebleven positie van
midden- en kleinbedrijf niet erkennen,maar wij vinden het wat inkon-sekwent
wanneer je de WIR gaat afschaffen waar we nog nooit voor zijn geweest om dan
die kleinschaligheidstoeslag te blijven handhaven. Vandaar dat wij dus pleiten
echt voor conpensererrle al ternatieve maatregelen.
Dank u wel. Mijnheer de Korte
Voorzitter in de eerste plaats wat de karrercentrale Dordrecht wil dat is
een gepasseerd station hebben de meeste gezegd en zelfs iemand uit die
karrercentrale uit die belastingccm:nissie ook. Ik hoef daar niets meer
over te zeggen. Het lijkt mij verstandig om dat niet te aanvaarden. Dan de
afdeling Rotterdam en de conmissie midden- en kleinbedrijf zitten in feite
zitten die links en rechts van het standpunt van de conmissie en het standpunt van de cammissie in het verkiezingsprogramma is dus als het ware een
evenwichtig midden. Dat voortvloeit uit de discussie over de corrroissie
Polakrapport en dat vooral gezien rroet v.10rden als nog even die WIR, nog
even voor het midden- en kleinberlrijf accepteren. Vooralsnog staat er ook
gegeven het feit dat daar inderdaad zeker als het gaat an investeringen
nog de grootste achterstand is. Maar om hem nou te gaan verhogen dat lijkt
ons vrij inkonsekwent als je het systeem zelf wilt gaan afschaffen. En
bovendien ook over de middelen ben ik niet zo optimistisch als de heer I.eijten.

Dus alle drie ontraden.
Dan gaan we sterm'en eerst over de karrercentrale Dordrecht. Ik denk dat dat

vrij duidelijk ligt. Alle kaarten voor het arrenderrent van Dordrecht, alle
kaarten tegen. De kareercentrale Dordrecht arrenderrent is vervallen. Dan
krijgen we de afdeling Rotterdam schrappen. Witte kaarten voor het arrenderrent
witte kaarten tegen . alle kaarten voor, tegen. Dat is duidelijk dat is
verworpen. Dan midden- en kleinbedrijf alle kaarten voor, tegen. De drie
arrendenenten zijn verworpen voor 425 en zijn we bij de afdeling den
Helder die een toevoeging heeft die v.10rdt aanbevolen en ik denk dat niemand
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daar bezwaar tegen heeft. Dank u wel dan is dat vastgesteld. Dan zijn we
aangeland bij de bestrijding van de werkeloosheid in het arrenderrent 49
op het punt in het verkiezingsprograrrrna 430 van de afdeling Baarn. Wordt
ontraden orrdat deeltijdarbeid de meeste perspectieven biedt :rrorrenteel.
Is er iemand uit Baarn die het wil toelichten. Niemand. Ik denk dat we
neteen kunnen sterrm:m. Alle kaarten voor Baarn, alle kaarten tegen.
Baarn is verworpen. Dan zijn we bij het arrenderrent 432 van de afdeling

Groningen. Dat "WOrdt ontraden onrlat de verplichting er al is. Is er
iemand uit Groningen. Goed ja ik denk dat we er niet zo lang over hoeven

te spreken.
Nee want die verplichting is er al en die kun je alleen waar rnaken als je
de arbeidsplaatsen hebt en dat is het probleem. Maar zodra ze er korren
dan kun je die verplichting waar naken.

Dan gaan we sternren. Alle kaarten voor het arrenderrent van Groningen.
Alle kaarten tegen. Het is verworpen. Zijn we bij 435 drie arrenderrenten op
dat punt en daarvan "WOrdt de eerste en de laatste ontraden en de tweede
aanbevolen. De eerste is van Tilburg die het punt helemaal wil schrappen.
Maar daar is al eens eerder over gesproken bij het Polak en toen wilden we
het wel aanvaarden. Iemand uit Tilburg die er een toelichting op wil geven.
Niemand. Dan wat de afdeling Naarden schrijft dat zou kunnen "WOrden overgenorren, maar het schrappen van de laatste zin dat "WOrdt weer ontraden,
En misschien dat iemand van de conmissie of iemand anders. Mijnheer

Leijten wil daar iets over zeggen.
Ja voorzitter het schrappen van de laatste zin. We hebben al eens eerder
van u gehoord maar ook van uw conmissie voor het verkiezingsprograrrrna je rroet
niet te gerletailleerd zijn. Nou wanneer je nu gaat zetten voor eztra zwakke
groepen op de arbeidsmarkt kan een toeslag op de subsidie "WOrden gegeven nou
zijn we dan niet aan het differentieren. Als WD zijn we er altijd voorstanders van

globale maatregelen. Ik ga hier niet een verhaal houden

voorzitter over extra concurrentievervalsing. Over ui tvoeringsproblerren.
Ik ben verbaasd over het advies van uw conmissie verkiezingsprograrrrna om dit
advies niet over te nerren. Dat is een :rrening niet alleen van de financieel
economische conmissie. Cbk van de conmissie midden- en kleinbedrijf.
Ondanks alle exper:i.Irenten die in dat gedeelte van het bedrijfsleven plaats
vinden op die terreinen.
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Dank u wel. Er is nog iemand die er iets over wil zeggen. Niet neer. Dan
mijnheer de Korte.
Ik denk dat we een beetje konsekwent :rroeten zijn en dat is de reden waarom
de conmissie dit heeft ontraden. We hebben die discussie gehad toen in de
conmissie Polak en we hebben gezegd er zit wel degelijk wat in mits je
aar zorgt dat het niet tot concurrentievervalsing leidt. Vandaar ook
dat we dat :rroet je proberen

natuurlijk want dat is natuurlijk op zich

al een heel :rroeilijke doelstelling, naar laten we in ieder geval die
discussie niet overdoen. En ik wil u nog op een ding wijzen dat de WD
fraktie, naar ik nag hier niet narrens de fraktie praten. Ik wil u er gewoon
op wijzen dat dat is gebeurd heeft initiatief generren in de kaner om voor
langdurig werkelozen projekten te gaan starten waarbij aan een scholingconponent wordt gew erkt die gevolgd wordt door een loonkostenondersteuningscorrponent gedurende een jaar.

En die past in dit patroon. Deze suggestie

van de VVDfraktie is vervolgens tot een centraal punt geworden in het
regeringsbeleid die het nu neergelegd heeft bij de sociale partners om het
rret alkaar te spreken en er zijn nu werkgroepen aan de gang. Nou en in die
zin als u ziet wat er uit WDinitiatief geboren is zou ik het niet erg
voor de hand liggend vinden om dit nu allemaal zo te schrappen.
I.eijten.
Voorzitter ik was niet graag in tweede instantie hierop teruggekorren naar ik
voel rre nu wel genoodzaakt. Onlangs het woordje kan betekent wel voorzitter
dat we de illusie wekken als partij dat wij bereid zijn om economisch zwakke
aktiviteiten wat we in de 70er jaren gedaan hebben om die middels arbeidstoeslagen op de been te houden. Hier zijn we echt nee op de verkeerde weg. Ik
wil u toch nadrukkelijk verzoeken om uw vergadering te vragen het arrenderrent
over te nerren teneinde deze zin te schrappen. Daar zijn we echt nee op de
verkeerde weg.
Ik denk dat het er iets anders staat .
.Meijeran.
Het is bovendien zo voorzitter dat als die zin er niet in zou staan en we
houden het verkiezingsprogranma wat globaler dat het helemaal niet zegt
dat de fraktie daarmee op de verkeerde weg zou zijn geweest of op de
verkeerde weg zou blijven rret straks binnen de globale algerrene regeling
iets specifieks te doen. Maar verdere ondersteuning voor de heer I.eijten.
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Goed we kunnen wel gaan stenlren denk ik want de comnissie houdt vast

aan het ontraden daarvan. Eerst over Tilburg. Alle kaarten voor het
helemaal schrappen van dit punt. Alle kaarten tegen. Dan is dat punt
ve:rworpen. Dan Naarden dat wordt overgencm:m daar zijn we het allemaal
mee eens, vraagt niemand sterrming over. Dank u wel. Dan krijgen we het
punt 3 witte kaarten voor het arrenderrent van de conmissie, tegen. Blauw
voor, tegen. Oranje voor, tegen. Dat is aangenarren dit arrenderrent.
Dan zijn we bij 438 van Amsterdam. Wordt ontraden is op korte tennijn niet

financierbaar en daardoor zou de AID verder uitgesteld worden. Wil
iemand daarover het woord voeren. Wordt ingetrokken. Fijn dank u wel.
Dan zijn we bij 441 van de afdeling Voorst. De echte minima dienen het
rreest beschenrrl te worden. Dat zou daarom rroeten vervallen. Ik denk dat

we daar snel over kunnen stenlren. Alle kaarten voor Voorst, alle kaarten tegen.
Is ve:rworpen. 442 Naarden.
Meijeran.
Ik begrijp de liDlivering niet. Als je de kinderbijslag geleidelijk zou
verminderen dat wil dus helemaal niet zeggen geleidelijk afschaffen.
In het kader van wat we bij punt 405 hebben staan dan is de conclusie dat
dan de laagste inkarrensgroepen rret kinderen in het gedrang zouden korren
is een zeer voorbarige en overtrokkene. En ergens verderop in 448 daar
gaan we beklemtonen dat prestaties rroeten worden beloond. Ik neem niet aan

dat dat prestaties zijn op het gebied van het kindertal. Het verminderen
van de kinderbijslag geeft rreer ruimte om prestatiebeloning daar wat neer
accent te geven en de nare konsekwentie die u vreest zit er bepaald niet
in. Hoeft er niet in te zitten bij een verstandige uitvoering van dit
arrenderrent.
Dank u wel. Iemand anders uit de vergadering over dit punt. Heer de Korte.
Ik wil graag naar de heer Meijeran zeggen dat er zit natuurlijk al op dit
punt zit er al een ombuiging in narrelijk die ombuiging rret betrekking tot
het woonlandbeginsel en de ombuiging rret betrekking tot het nu niet rreer
rekening houden root de rangorde. Dat is dus al voor grote gezinnen is dat
dus al een minpunt. En daaran vinden we het niet verantwoord om dan nog ook
eens generiek de kinderbijslag in die periode waarin dit dus wordt gerealiseerd te doen. We vinden het uit inkarenspolitieke argumenten ook kijken naar
de kwantificering en wat er verder rret de inkarrenspositie van de uitkeringsgerechtigden bijvoorbeeld gebeurt vinden we het niet verantwoord.
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En daaran ontraden we dit arren.d.e!rent ..

Meijeran.
Al een concreet wetsVCX)rstel. en al aangenc:m:m of zit dit in de JIDlen.
Dan zou dit arcenderrent rrede op dat gegeven slaan wat nu in de JIDlen zit.
~

De Korte
Nee wat we hier in deze paragraaf VCX)rstellen dat zal rroeten wo:rden uit

onderhandeld en u heeft uit het COIIIIEntaar van het CDA al wel begrepen
dat dat dus nog een knokken wordt bij het reg-erakkoord dus daar zit het
al. En als uw arrend.em=nt zou aangenC>Il'en wo:rden, dan wordt het nog meer knokken.
Meijeran.
Is dat niet een ondersteuning van wat u wilt.
Nee, daarom gaan we st:enmen. Alle kaarten VCX)r het arrenderrent van de afdeling
Naa:rden, alle kaarten tegen. Het arrenderrent is verworpen. 443 van de afdeling
Amsterdam en de afdeling Uithoorn. Amsterdam wordt aanbevolen en Uithoorn
ontraden. Met Amste:rdam kunnen we het allemaal eens zijn neem ik aan.
Dan

Uithoorn.

De Korte.

Mag ik hier misschien een toelichting geven VCX)rzi tter voor we een discussie
beginnen. Op zichzelf is de conmissie synpathiek aan de gedachte dat weduwnaars onder de NIM zouden rroeten vallen, maar de formulering van wat hier
gebeurt leidt ertoe dat op het punt van zoals de NtM er nu is niets zou
gebeuren en dan zou het een uitbreiding zijn van de collectieve last net
ongeveer een half miljard. Dat kan niet onze bedoeling zijn vinden wij.
Want we hebben daar de geldmiddelen niet VCX)r. Wij zijn wel synpathiek
tegenover de gelijkberechtiging van weduwnaars en weduwen in een nieuw te
formuleren NtM. Als de indiener net ons nee zou willen gaan om te zeggen
nou als dat wordt geformulee:rd in de tekst budgettair neutraal dan ben
ik er ook nee akkoord dan zouden we er:rree kunnen leven. Maar dan rroet het

redaktioneel worden aangepast.
Dat is akkoord.
Nou dan zijn we het daar ook over eens. Allemaal, niemand vraagt daarover
sternning. Dank u wel. 444 den H-ag wil de laatste zin schrappen. Het wordt

Band

5

Blad

97

ontraden om:lat het vergrijzingsprobleem en de betaaibaarheid van de AOiJ
vroegtijdig onderkend rroeten worden.
Bakhoven.
Mijnheer de voorzitter het punt is niet helemaal duidelijk en daarom zou
je het ook beter kunnen schrappen. Je zou eruit kunnen lezen, maar dat zal
ongetwijfeld niet bedoeld zijn dat er iets rroet gebeuren aan de rechten
van AOIVtrekkers. Het zou ook kunnen betekenen dat de WD een voorstander
is op voorhand van het kapitaaldekkingstelsel. Het is natuurlijk niet zo
dat weet de WD natuurlijk ook dat je uit de koek de nationale inkaren van
de toekomst nu al een stukje kan bakken. Nee het bakt in dat jaar wat
waarin die uitkeringen rroeten worden betaald. Een kapitaaldekkingstelsel
kan voordelen hebben. Dat kan rret name voordelen hebben als we op
het ogenblik een spaartekort zouden hebben. Dan ga je via dat stelsel rreer
besparen wat dan later tot uitkering komt. Maar een zo ongenuanceerd
uitspraak over het en dan nog inpliciet over het kapitaaldekkingstelsel
lijkt rre in een zinnetje in het prograrrma niet verantwoord. Daarom stellen
wij voor om het te schrappen.
Mijnheer de voorzitter in de politiek is er op het ogenblik een discussie
over de vergrijzing in dit land. Dat is een duidelijk klerrpunt waar we rree
te maken gaan krijgen. Dat is een. Daar is ook in de tweede karrer is daar
sprake over geweest en daar zijn discussies over. Nu is duidelijk dat in
het jaar 2010 bijvoorbeeld zal er al een sterke opwaartse richting zijn met
betrekking tot de premie AOiJ op basis van het omslagstelsel. Nu is het de
vraag of wij dan die plotselingen verstijling van de premie die dan ten
laste van de aktieve zullen komen of wij die helemaal zonder maatregelen
zonder dat er is over nagedacht over ons heen rroeten laten karen. Want dat
zou dus waarschijnlijk in het omslagsysteem ertoe leiden dat dan uiteindelijk
op dat ITOirent alle bejaarden dan worden gekort. Want de aktieve zullen dat

niet zo snel op zich kunnen nenen. Dus is het verstandig om vantevoren daarove:r
na te denken en vantevoren daar rret maatregelen voor te karen. Of dat
b

kapitaaldekking rroet worden, anslagsysteem, toespisen op een voorziening
dat staat hier allemaal niet. Het gaat er hier alleen maar om dat de VVD
wil dat er nagedacht wordt over die situatie waarin de N:JiJ rechten op het spel
k aren te staan voor diegene die nu aktief zijn airlat degene die dan aktief
zijn het niet kunnen opbrengen.
En dus ontraden we het. Gaan vve stemren.

Band

5

Blad

98

Ja ik heb geen enkel bezwaar dat erover nagedacht 'WOrdt, maar ik zou dat
dan ook zeggen.

Dat staat er dus ook.
Nee er staat in dat voorzieningen getroffen rroeten 'WOrden en dat geeft al

de richting aan. Ja iedere deskundige zal dat niet anders kunnen interpreteren van de VVD v-ar kapitaaldekkingstelsel en op zich zijn er ook
voordelen aan verbonden. Maar op dit rrorrent zou ik dat zeker niet willen
bepleiten an::lat we op het ogenblik in Nederland tijdelijk waarschijnlijk
rret een spaaroverschot zitten. Ik zou dat redaktioneel willen oplossen
zoals u dat rreer gedaan hebt.
Heeft u een suggestie.
Nou dat er op gestudeerd "WOrdt.
Karnninga.
Vecht u dat even na de vergadering uit.
Voorzitter een oprerking in de richting van mijn vriend van Bakhoven.
Zoals nu de rerlaktie luidt kun je zowel werken rret kapitaaldekking als
rret het omslagstelsel.
Daarom zou ik er niet aan norrelen.
Voorzitter ik zou het nogrnaals willen bepleiten laten we de huidige tekst
handhaven.
Karnrninga.
Maar we zijn het erover eens wat we bedoelen. OJk de heer de Korte.
Dus ik denk dat het anenderrent van de karrercentrale den Haag kan "WOrden

ingetrokken met de daarbij genaakte afspraak dat over de redaktie nog even
van gedachte wordt gewisseld.
Wij gaan ermae akkoord.
Dank u wel. De ondercentrale Gouda wil de laatste volzin schrappen van 447
en dat is juist een belangrijk punt bij de fraudebestrijding.

Band

6

Blad

99

Wil iemand daarover het woord voeren.
Mijnheer de voorzitter ik ben het met u eens dat het invoeren van een dergelijk nl..liTIOOr belangrijk is bij de fruadebestrijding, maar wij waren van
mening dat bij het opstellen toentertijd van arrendementen dat we allenaal
over een dergelijk n'l.1Illler beschikken of ieder geval een fiscaal nurmrer.
Zodat wij het eigenlijk overbodig vonden.
De Korte.

Het is gewoon juist dat u zegt dat we een fiscaal nurmer hebben allemaal
naar we hebben nou juist geen sofinl..liTIOOr in sociaal fiscaal nurmer en dat
heb je nou juist nodig want er rroet juist verband gelegd VJOrden met de
sociale zekerheid en de fiscale gegevens wil je werkelijk de zaken kunnen
aanpakken dus dat sofinurnrer dat rroet er echt in.
Hier kunnen we over sternren. Alle kaarten voor het arrenderrent van GJuda.
Alle kaarten tegen. Het is ve:r:worpen. De financieel eronanische corrmissie
448 wil de laatste zin daarvan vervangen.

Ressenaar.
Ja voorzitter de canrn.issie zegt het staat wel in artikel 450. Als dat zo was
dan zou ik het prima. vinden. Daar VJOrdt in gesproken over rrarkt ronfonre

oplossingen voor inkarensbeleid. :t\bu het probleem is nou juist dat in 448
een aantal argurrenten voor inkomensverschillen VJOrden genoenrl. Nou net
het elerrent van schaarste en prestatie daarin ontbreken. Dus of u noemt
ze allenaal met nama die dingen die ook in liberale kring van belang vindt
of u noemt ze geen van allen. En als u ze geen van allen noemt ben ik best
tevreden met de verwijzing naar 450.
Mijnheer de voorzitter het volgende. Ik steun het voorstel van de financieel
economische cammissie daar op deze wijze eindelijk de VVD een uitspraak doet
dat zij voorstander zijn van prestatiebeloning. Ik zou alleen prestatiebeloning en niet prestaties anders lijkt het meer als betalen van voetbalwedstrijden. Men spreekt in de beloningssteren van prestatiebeloning en
misschien is het u bekend dat dat in het bedrijfsleven enonn is ingevoerd.
Dat weet denk ik ook sociale zaken nu. Het is iets wat enonn in opgang is en
wat je juist als partij die voor een grotere differentiatie binnen beloningsvonren is noet dragen denk ik. Bij andere wil ik er op wijzen dat in de
oude zin spreken wij over inkomensverschillen. Misschien kunt u zich voorstellen dat elektoraal inkomensdifferentiatie wat beter ligt in dit kader.
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Gezien het feit dat inkorrensverschillen als rren daar het nut van inziet dan
denkt rren al gauw in beloningssferen aan zuid arcerika. En ik denk niet
dat wij die vo:rnen van inkorrens nuancering en differentiatie bedoelen maar
dat we juist bedoelen dat aspecten als deskundigheid, verantwoordelijkheid
en ik noem dat maar even kortweg . . . . . . . en prestatie rroeten worden beloond.
Dus ik zou voor dit voorstel zijn rret een correctie op redaktioneel gebied.
Inkarensdifferentiatie en de S weg bij prestatie.
Mijnheer de Korte.

Mijnheer de voorzitter wat bedoeld is in die financieel economische
conmissie natuurlijk de prestaties voorzover ze door de markt gehonoreerd
worden. Dat is de berloeling het is de marktwerking die sterker rroet korren.
En het is niet zo on dat iemand veel prestaties levert dat die dan hoger

beloond rroet worden. Alleen als de markt die prestaties zo waardeert
in een hoger loon dan rroet dat tot een hoger loon leiden.
Dank u wel. Mijnheer de Korte.
Mag ik even op prestatie hier terugkaren.
:Nee

eerst mijnheer de Korte.

Mijnheer de voorzitter de prestatiebeloning of de inspanningenbeloning die
staat zeer nadrukkelijk in 448 dat kan geen enkel misverstand over bestaan.
Er

staat narrelijk zeer nadrukkelijk de positieve waarde van beloningsver-

schillen sam:mhangend rret verschillen in inspa-ning. Daar kan geen enkel
verschil over bestaan. Ik wil u verder wijzen op de uitstekende studie van
de Telderstichting over inkorrensbeleid die zelfs internationale bekendheid heeft gekregen op basis van het rawls principe. Daar wordt ook heel
afuukkelijk op de lange tennijn als het dus gaat om inkorrenspolitiek wordt
gerelateerd de zaak aan inspanning, verantwoordelijkheid en rroeilijke arbeidsomstandigheden. Als het gaat om schaarstebeloning die vindt de WD belangrijk
maar dat is natuurlijk altijd een korte tennijnzaak. het kan natuurlijk
nooit zo zijn dat je schaarste heel lang hebt. Schaarste is iets wat rroet
opgelost worden onder andere rret korte tennijn beloningsaanpassingen en rret
scholingsbeleid en arbeidsmarktbeleid en daarom staat dat in 450 . Dat is
dus heel wat anders dan het principe van het inkorrensbeleid dat verwijst
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naar het Telderstichrapport vandaar dat we het zo gefornn.lleerd hebben
als carmissie en gaat het om schaarstebeloning die op een gegeven m::Jrrent
bepaalde schaarstes rroet opheffen dat staat in 450. En daarom handhaven
we de advisering ontraden.

Ik wou even terugkc:>rren op inspanning. Ik versta in de beloningssfeer iets
anders onà.er inspanning dan prestatie. Inspanning wordt al lang binnen
beloningen gewaardeerd. Ik vinà. ook dat de VVD rroet oppassen rret voorschrijven hoe lonen zich rroeten venren om binnen de vrije sociale partners
de onderhandelingen te beinvloeden. Het is bekend dat prestatiebeloning iets
anders verstaan wordt dan onder inspanningbeloning.
Leijten.
Voorzitter heel kort. waar het om gaat dat is het gebeuren van het marktrrechanisme. En waar kijkt men naar in de beloningsverhouding naar de output
de prestatie. En dan is het onjuist voorzitter an met deze tekst het woord
inspanning te handhaven. Daar zijn we echt economisch op de foute weg.
Dan denk ik dat wij overgaan tot de stenmingover het arrenderrent van de
financieel economische conmissie numrer 2461. De witte kaarten voor het
arrenderrent, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen.Het is veiWOrpen.
449 arrenderrent 6 de organisatie vrouwen in de VVD dat wordt aanbevolen en
daar zullen de damas tevreden over zijn. 452 het arrenderrent 2398 van de

carrmissie binnenlandse zaken .
.Meijeran.
Voorzitter het inkOirensbeleid met betrekking tot de werknerrers in overheidsdienst dient een zelfstandig beleid te zijn. Zegt de cammissie verkiezingsprogranma • .Maar ik dacht dat we ergens anders hadden staan dat we pakketvergelijking nodig hadden en dat we daar ook de uitkansten toch van in a.arnrerking
wilden nemen. En dan lijkt het me dat zolang je die resultaten van die pakket-

vergelijking niet kent je ook nog niet toe bent aan het in positieve of negatie
ve zin vooruitlopen op wat eruit zou kc:>rren. Want als die pakketvergelijking
nodig is dan wil je dus vergelijken die beloning in de overheidssfeer en in
de particuliere sektor en dan wil je daar streven naar een gelijkmatige ontwikkeling. De ambtenaren zijn een aantal jaren zonder pakketvergelijking nogal
achtergebleven in hun beloningsstructuur. Het leek ons in de carrmissie binnenlandse zaken dat het hoog tijd wordt om nu eerst even wat aan dat betreft een
soort pas op de plaats te maken. Of gelijk op pasjes naar voren.
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'lbtdat de pakketvergelijking er is. En ik zie dus niet ook hier weer dat
het argument van de cammissie verkiezingsprogramwezenlijk slaat op wat
we bedoelen en of dat de algenene vergadering het net ons eens is.
Dank u wel. Mijnheer Wijngaarden.
Mijnheer de voorzitter ik zou dit amendenent van harte willen ondersteunen
en wel tegen de achtergrond van de volgende overwegingen. De afgelopen jaren
hebben de ambtenaren hun salaris noodzakelijkerwijs rroeten inleveren. Het
is een goed beleid geweest wat gevoerd is door de minister van binnenlandse
zaken, het was noodzakelijk. Maar omiat ook in het verkiezingsprograrrma :rreldinç:
wordt gemaakt met het feit dat de overheid als werkgever een goede positie
op de arbeidsmarkt wil behouden en het misschien nog enige tijd kan duren
voordat de uitkomsten van de pakketvergelijking bekend zijn denk ik dat
er een eno:me stimulerende kracht zou uitgaan van het aannenen van dit
anendenent. De overheid rroet zorgen dat ze kwaliteit behoudt en nieuwe
kwaliteit kan aantrekken. Zeker bij min2% operaties of andere operaties
die tot artbuigingen en inkri.rrpingen leiden. En ik zou er op willen aandringen
om dit am:mdenent over te nenen om in ieder geval een signaal af te geven
dat het de VVD menens is net het handhaven, het in de pas laten lopen van
de overheidssalarissen net de partikuliere sektor.
Mijnheer de voorzitter ik denk dat de cammissie allereerst sterk wil benadrukken wat in de kwantificering staat dat op de ambtenarensalarissen wordt
niet meer gekort dat is een. '!Wee wil ik u wijzen op wat wij al aangenorren
hebben vanmiddag dat de positie van de i.nkoirens gelijkwaardig zal zijn.
Waarom hebben we toch dit ontraden. Dat is niet onrlat wij verschil van
mening hebben met degene die dit amendenent hebben ingediend met betrekking
tot de intensies maar gewoon dat hier staat gelijke tred. En dat is eigenlijk
zonderneer als je het vertaalt in de politieke optiek herstel van het trendbeleid. Het oude trendbeleid. Wat wij willen eigenlijk is juist een gelijkwaar·
di ge positie zelfs hier en daar schaling in op.vaartse richting orrrlat er een
aantal posities zijn waar gewoon zelfs de ambtenaren rroeten neer dan de trend
zullen rroeten doen an narrelijk hun niet an die funkties niet in de positie
die ze nu innemen op de arbeidsmarkt als het ware voor de overheid nog
onbereikbaar zelfs in de toekomst te maken. Daarom wouden we deze definiering
niet en we hebben deze zorgvuldig gekozen paragraaf juist zo zorgvuldig
gewogen om dit allemaal rrogelijk te maken. En die gelijke tred dat is voor
ons te veel.
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Dat trendbeleid. Nee we willen dus niet neer korten. We willen een gelijkwaardige ontwikkeling en we willen zelfs hier en daar aanpassingen naar
boven. En vandaar en als wij de bedoelingen dan niet helereaal goed hebben
dan is er best denk ik redaktioneel net elkaar overleg te voeren. Dat zou

ik zelfs willen adviseren. Maar ik zou dus gewoon dit arrenderrent als
zodanig willen ontraden en eigenlijk zelfs niet in stenming willen hebben
want anders wekt dat verkeerde suggesties. Het gaat om dat gelijke tred.
Maar wij weten hoe gevoelig of dat ligt. We hebben het verhaal van Abva

Kabo vanmiddag geh-ord. We weten hoe gevoelig of het verkiezingsprogranma

van de VVD ligt bij het overheidspersoneel. Dan denk ik dat je de nogelijkheid om aan te geven welke koers je wilt varen zeker in een dergelijke
paragraaf dat je die dan rroet aangrijpen. Dus gelijke tred als dat dan
ongelukkige 'WCX>rden zijn dan zouden die misschien wat veranderd kunnen
worden .
.Meijeran.
Daar zijn we voor in voorzitter als het net narre om die 'WCX>rden gelijke tred

gaat daar is best in te vinden. En wat de heer de Korte als toelichting heeft
genoerrrl dat kan ons inhou:lelijk zeer wel aanspreken. Dus wordt dit arrenderrent
dan niet veJ:WOrpen maar nog nader besproken in de geest die we allebei

kennelijk bedoelen.
Nee maar het arrenderrent wordt toch overgenomen maar de 'WCX>rden gelijke tred
worden die door iets bindends van gelijke tred worden die vervangen.
Akkoord mijnheer van Wijngaarden.
Ja want we willen alleen voorkorren dat niet dat trendbeleid van weleer dat
dat er zo onder vervat kan worden. Dat is het enige.
Dan zijn we allemaal gelukkig. 455a is een nieuw punt uit Meppel maar dat
wordt ontraden. Is er iema.rrl uit Meppel. Mijnheer Schrootenboer.
Voorzitter de argumentatie van de commissie dat het te maken zou hebben
net ADV vinden we niet erg overtuigend. We noeten constateren dat de afgelopen jaren de jeugdlonen meer dan relatief ten opzichte van de korting op
sociale uitkeringen zijn teruggenOiren. Dat betekent in feite dat nu op
dit ItOirent de drempel van jongeren om te gaan werken veel kleiner is geworden
doordat die zaak naar elkaar toe is geschoven.
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Vandaar dat wij zeggen als jongeren werken dienen ze daarvoor beloond te
worden. Vandaar dat wij zeggen op dit rrorcent geen verdere aantasting van de
jeugdlonen.
Leijten.
Voorzitter het onderwerp minimum jeugdlonen hebben we al vaker in onze partij
besproken en we kunnen er een hele avond net elkaar over praten. Het laatste
gedeelte van de argurrentatie van Meppel is begrijpelijk. Maar we rroeten ons
wel realiseren zodra als er weer een stukje inflatie krijgen dan kan er een
situatie ontstaan dat we de minimum jeugdlonen niet naavenant kunnen aanpassen. We hebben de hele discussie gehad in Hoogeveen. En ik zou toch
voorzitter uitdrukkelijk de vergadering in overweging willen geven om het
airendement van Meppel niet over te nemen hoe sympathiek het ook klinkt.
We raken er echt voor de jongeren zelf van de wal in de sloot.
Vredenbrecht-Rotterdam.
Ook Rotterdam is van rrening dat dit arrendement van de afdeling Meppel niet
aanvaard rroet worden. Gezien de absoluutheid waar het hier staat. Wij
kunnen niet voorzien wat er de kCJJJende vier jaar aan econanische faktoren
wijzigen. Dus dit kan een belofte zijn die we helenaal niet waar kunnen
maken. Dan kunnen we zo'n belofte beter helemaal niet doen.
Dank u wel. Dan kunnen we gaan stermen. Alle kaarten voor de afdeling Meppel.
Alle kaarten tegen. Het nieuwe punt is ve:rworpen. Conmissie sociale zaken
456 wil dat de laatste zin vervalt de verschillen tussen hoog en laag
inkarens worden niet verder verkleind. Ierrand van die corrmissie. Niet.
Mijnheer de Korte nog een korte toelichting.
Nou ja het is :narrelijk zo dat als je die zin weg laat dan is het dus nog
nogelijk an te gaan nivelleren boven twee maal rrodaal. En eigenlijk de
conmissie had als intensie an te zeggen van het rroet nou maar eens ophouden.
GJed dan gaan we stermen. Alle kaarten voor het arrendement van de sociale

cornnissie. Alle kaarten tegen. Het is ve:J:V.JOrpen. 457 dat zijn drie arrenderrenten. Delft wil helenaal schrappen. Dordrecht wil de eerste zin wijzigen.
En de sociale camn:i.ssie wil een deel wijzigen. Wie van u wil daarover het

woord voeren. Mijnheer Verstegen uit Dordrecht.
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Ja subsidies zijn inderdaad rroeilijke zaken waar we langzarrerhand wel
vanaf zouden

will~,maar

bij de individuele huursubsidie zitten daar toch

wel wat haken en ogen aan waarvan wij bang zijn dat er een elektoraal
onvoordelige situatie voor ons zou ontstaan. Qrrlat er toch wel een grote
hoeveelheid IrenSen er gebruik van maken. En bovendien is het zo dat die
subsidies de laatste tijd nogal verlaagd zijn. En wij zijn toch bang dat
het toch ook een sociaal ongewenstheid gaat worden als je op korte termijn
die huursubsidies zou gaan afschaffen. Respectievelijk sterk verlagen.
Dank u wel. iemand anders. Mijnheer Talsma.

Voorzitter ik had het arrendenent van IX:>rdrecht in deze contekst in dit
hoofdstuk niet zozeer gezien als een bespreking van het huursubsidiebeleid.
Ik mag u en de vergadering er op wijzen dat in het hoofdstuk waar dat wel
behandeld wordt vanaf 649 een arrenderrent is van de koepelcarmissie financieel
economische sociale zaken waar het ten gronde principieel staat. Ik zou
dus de vergadering sterk willen ontraden om nu een uitspraak te doen over
de huursubsidies, maar cla.al::nee te wachten tot bij de behandeling van punt

656.
Iemand anders nog over een van deze punten. Dan is het woord aan mijnheer
de Korte.
Ik wou over die individuele huursubsidie dit zeggen mijnheer de voorzitter als
we dat uitsluiten dan sluiten we juist die inkcmenssubsidie uit die het
rreest leidt tot die krankjorunme marginale tarieven van belasting en premies
en subsidies zodat en dat kent u wel van mij zodat het sans voorkomt dat als
je een gulden erbij verdient je 1,10 rroet inleveren. Door dat soort krank.jo~
situaties en dan rroeten we toch echt rroeten we daar op een gegeven norrent eens
rret z'n allen over nadenken. Dat is een punt. Een ander punt is dat wij steeds
hebben gezegd en dat hebben we ook in de toelichting als conmissie gezegd
we zullen het inbedden in de algenene lastenverlichting die uit ons prograrma
voortkomt zodat er in ieder geval geen situaties uit voor kernen dat rren door
de koopkrachtdrerrpel heenzakt. Want dat rroet je proberen te voorkorren. Maar
als je die garantie kunt bieden lijkt het ons al helema.al geen reden rreer
om dit amendement te aanvaarden en we ontraden het dus ook ten zeerste.
Dank u zeer. Dan gaan we stemrren over Delft. Alle kaarten voor Delft, alle
kaarten tegen. Delft is verworpen.
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Afdeling Dordrecht. Alle kaarten voor Dordrecht, alle kaarten tegen.
<bk verworpen. Sociale conmissie. Alle kaarten voor, alle kaarten tegen.
Ve~rpen.

459 de afdeling Krom Strijen en de afdeling Assen. Iemand uit

een van beide afdelingen of iemand op persoonlijke titel. Niemand.
Dan mijnheer de Korte maar u hebt het al zo duidelijk aangegeven.
Ik denk dat we wel over kunnen gaan tot de sterrming.
Alle kaarten over Kron Strijen voor, alle kaarten tegen. Alle kaarten over
Assen voor, alle kaarten tegen. Beide zijn

ve~rpen.

De afdeling OUd-

Beijerland wil in plaats van opnieuw bezien ernstig ove:rwegen, heroverwegen.
En mijnheer de Korte vindt dat het in de politieke praktijk afschaffen

betekent. Dan wordt het kind rret het badwater weggegooid.
Ressenaar.
Ja de koepelcammissie financieel economische en sociale aangelegenheid had
een veel sterker arne.ndelrent ingediend voorzitter. Maar we hebben ons laten
overtuigen door de voorzitter van de belastingconmissie dat het verstandig
was om rree te gaan rret het arrenderrent van de afdeling OUd-Beijerland.
En de voorzitter van de belastingconmissie zit narrens ons in de conmissie

<brd die bezig is rret de vereenvoudiging van het belastingstelsel. Ik denk
dat het toch wel belangrijk is om op een beetje sterkere wijze dan in de
huidige tekst aan te geven dat hier toch een heel drastische herzziening
nodig is en dat het soepele bezien in de politieke praktijk ook weleens een
keer helemaal niks kan inhouden.
Mag ik een canpranisvoorstel doen-de Korte- dat wij inderdaad de heer
Ressenaar zegt al het woord ernstig herzien. Kijk herove:rwegen dat heeft
inderdaad dat politieke die politieke vertaling van je wil er helema.al
vanaf. Maar als je gaat herzien in het kader van de vereenvoudiging als we
tot dat akkoord kunnen korren dan kunnen we het zo aanpassen.
Nou dat was de doelstelling van ons oorspronkelijk arrenderrent.
De Korte.
Maar het probleem van dit arrenderrent is dat het dus een verwoording geeft

aan het programma waarin je zegt zonderrreer afschaffen.
Ernstig herove:rwegen en wij spreken natuurlijk niet het politieke jargon
wat u in het parlement voert.
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Herzien OK. Opnieuw ernstig herzien.
Mijnheer de voorzitter ik vind herzien. herzien is duidelijk.
Ja dat vonden wij ook allemaal.
Ja herzien in het kader van die vereenvou:iiging.
Prima. 463 het arrenderrent van den Haag wordt aanbevolen naar dat van de
afdeling Dordrecht ontraden oorlat er gelet :rroet worden op kosten en baten.
Mijnheer Verstegen legt zich erbij neer.
Het is natuurlijk in feite heeft u gelijk, naar er zit natuurlijk toch het
probleem aan van de kleine correcties die soms vaak erg willekeurig
worden gedaan, maar ook vanwege de kosten dan naar niet gaan procederen.
Al weet men, naar dat is bij de bevolking ook niet zo duidelijk dat als je
het wint dat je het dan terugkrijgt. Maar dat gebeurt naar in 20% van de
gevallen. Vandaar dat Dordrecht er toch wat :rroeite mee had om juist in de
kleine gevallen het zo onmogelijk te maken uit financieel oogpunt.
Goed kunnen we wel over-gaan tot de stenming.
Nou mijnheer de voorzitter het is natuurlijk niet onmogelijk gemaakt- de
Korte- naar je :rroet ergens kosten en baten :rroet je toch ook bij kleine
je :rroet ook op de kleintjes leggen en dan :rroet je de kosten en de baten
toch echt in acht netren. We ontraden het.
Goed. Den Haag wordt overgenomen. Stermen over Dordrecht. Alle kaarten
voor de afdeling Dordrecht, alle kaarten tegen. U krijgt steeds rreer steun
mijnheer Verstegen maar nog niet genoeg. Verworpen. Dan zijn we bij het
arrenderrent van de afdeling Geldrop over 464 . Ook hier :rroet gelet worden
op de kosten en de baten. Iemand die daarover het woord wil voeren. Niemand.
Ik denk dat het duidelijk is. We kunnen overgaan tot de stemning. Alle
kaarten voor Geldrop. Alle kaarten tegen. Het is verworpen. 466 de afdeling
Oosterhoud. Dat wordt ontraden want het ligt heel :rroeilijk in verband rret
onze belastingverdragen in de multinationals. Wil iemand daarover het woord
voeren. Niet zie ik. Ik denk dat het advies duidelijk is. Alle kaarten
voor Oosterhout, alle kaarten tegen. Het is verworpen. 467 dat is den Haag
midden- en kleinbedrijf en de karrercentrale Dordrecht.
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I<anercentrale den Haag wordt ontraden, de andere twee worden sarren aanbevolen.
Mijnheer Vos.
Voorzitter mag ik u ve:rwijzen naar mmtrer 659 waar precies dezelfde tekst
nog een keer terugkomt. Ik mag aannerren dat u daar als die tekst erin
rroet van die verlaging van het B'!Wtarief voor de woningbouw dat die daar
beter thuishoort dan hier en dat dat de reden is dat die aanbeveling is
gedaan.
De Korte

Dat is volstrekt juist.
Vos.
Prima dank u wel.

Bakhoven.
Een kleine toelichting op 467. Het is natuurlijk nooit zo dat je een tarief

kunt wijzigen zonder dat iedereen gecompenseerd wordt. Dus dat lijkt mij de
eerste zin in punt 467 dat lijkt :rre onjuist. Om de bouw naar beneden te
brengen daar ben ik ook niet voor. Er wordt gesuggereerd dat kan je dan
wel weer betalen door minder objectsubsidies . Nou afgezien van het feit
dat we gesubsidieerde bouw willen terugbrengen en dat die compensatie dan
veel minder op zal treden is het ook zo dat er een deel nu al niet gesubsidieerd is en daar lijdt je een verlies voor. Ik kan niet zien dat er
economische notieven zijn om de bouw uit te zenderen. Het is zo dat
bouw is toch geen goed wat onder de huidige omstandigheden dennate gesubsidieerd :rroet worden. Dat betekent dus dat de :rrensen niet beseffen dat in
hun bestedingen dat ze eigenlijk minder er voor willen uitgeven dan
verantwoord is . Ik denk dat die betutteling door de WD om te zeggen jullie
rroeten er neer voor uitgeven via de belasting dan dat dat onjuist is.
De Korte.

Voorzitter ik kan zeggen dat wij hebben juist dit punt hier teruggetrokken
orrd.at we vonden dat het hier niet passend is en dat we er een discussie
over rroeten hebben bij de woningbouw. Want als je zoiets doet dan is dat
alleen maar ter bevordering van de woningbouw en dan rroet je daar die
discussie hebben en het heeft :rret de B'IW als zodanig niets te maken. Daarom
hebben we ook die aanbeveling gedaan om dat hier dus uit terug te trekken
uit dit deel.
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Al dat soort sti.nuleringen kosten geld en ik zie helemaal niet in waarom
kijk die bouw die noet systerratisch omlaag want we bouwen op het ogenblik
teveel. Dat leidt straks tot gigantische problemen. Dat betekent dat de
eègstand groter wordt. Er is geen enkele reden om die nog extra te gaan
stirruleren. Ja en u kijkt vreerrrl mijnheer de voorzitter maar het is toch al
zo dat u woont dan misschien in het noorden, maar dat in het westen al
woningbouwvereniging net gigantische leegstand te karepen hebben waar de
gemeente voor garant staan dat enonre problemen geeft. Dus ben ik er geen
voorstander van.
De Korte.

Voorzitter ik denk dat dit een pleidooi is voor de kwantificering van het
WDprogramna van de heer Bakhoven. Maar ik denk dus op dit punt dat we
gewoon die discussie nu hier niet noeten voeren, maar straks bij volkshuisvesting.
Goed dan kunnen we dus den Haag verwerpen Oirdat het straks terugkomt en 2

en 3 overnemen. Nee dat gaat niet.
Nee dan Haag gaat over de unifonrering. Daar noeten we ons wel over uitspreken.
Ik kan u zeggen een klemrend pleidooi ontraden want we noeten nu niet
unifonrering van de B'IW hebben. Dat is ook denk ik vanuit het oogpunt van
vooral kwetsbare delen van het midden- en kleinbedrijf die daarin zitten
is dat onverstandig.
Goed st.entren over l alle kaarten voor de karrercentrale

kaarten tegen. Dat is

ve~rpen. En

den Haag. Alle

2 en 3 worden aanbevolen, overgenamen

en daar gaat iedereen nee akkoord. Dank u wel. 467a van de ondercentrale
west Betuwe dat is natuurlijk een prachtig punt, maar het kost wel drie
miljard en ik denk dat het voor iedereen duidelijk is dat we daar over
kunnen gaan st.enrren.
Mag ik daar nog een toelichting op geven. We hebben in dit programna gezegd
beleidsindetivering en dit zou zijn die noeten op hetzelfde hoofdstuk worden
goed gemaakt. Dan wil ik u er even op wijzen dat als we dit aannemen dan

noeten alle mschijven net drie punten omhoog of dan noet de B'IW van 19
naar 22 dat is dan de keuze. Dus ik ontraad het u sterk.

Band

6

Blad llO
Heeft u bij die berekening ook rekening gehouden net de inkomsten die
extra binnenkomen door het afnerren van het zwart werken in de bouw.
De Korte

Daar is natuurlijk al sowiesi nee rekening gehou:len bij het sofinl.llllter.
Want wij hebben daar zoals u weet in ons progranma voor drie miljard dit
ingeboekt.
Dit is een interessante discussie maar niet noodzakelijk.
Dan klopt de rekensan niet neer.

We hebben het niet over rekenscm we hebben het over 467a. We gaan nu
st.errmen. Alle kaarten voor 467a, alle kaarten tegen. Dat is verworpen.
Zuidhorn wil 469 helemaal schrappen. Niemand uit Zuidhorn. De argunentatie
van de heer de Korte is duidelijk denk ik. We kunnen overgaan tot de stemning.
Alle kaarten voor Zuidhom. Niet een. Alle kaarten tegen. Het is verworpen.
4 70 daar is het eerste punt aanbevolen en de twee andere worden ontraden.
~ijer.

Ja voorzitter de twee punten van den Haag worden ontraden. Voor wat betreft
het eerste am:mderrent onder 2869 hebben daar begrip voor, dat wordt in hoofdlijnen ook verwoord in het eerste arrenderrent dat wordt overgenemen dus
die trekken we in. Voor wat betreft arrendenent nl.lillier 3 is dat niet het geval.
Het wordt ontraden amJat het een te detaillistisch punt zou zijn. Dat kan
algeneen landelijk wellicht gelden. Het werkt echter zeer onvoordelig uit
in bepaalde regio's. Diplana.tieke vrijstelling. Het is voor den Haag bijvoorbeeld geen detaillistisch punt. Ik heb altijd begrepen dat de karrerfrak.tie
dat beleid ook steunde. Dus we hechten er wel aan dat dit punt in het programIn

a "WOrdt opgenaren.

Goed voor de carrpagne in den Haag. Heer de Korte geen principiele bezwaren.

Alle kaarten voor dit punt ten behoeve van den Haag. Alle kaarten tegen.
Per kleur. Witte kaarten voor het puntje 3 van den Haag, tegen. Blauw voor
tegen. Oranje voor, tegen. Aa.ngenaren. Nou dan kan den Haag gerust zijn voor
de rest van de carrpagne. We zullen op 19 maart opletten. 470a Bafloo.
Is de heer Kruizinga niet aanwezig janner.
Ruben.
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Ja voorzitter narrens de afdeling Bafloo wil ik het arrendeirent
Nee narrens mijnheer Kruizinga.
Ik had veiWacht dat u het verschil niet zou opvallen voorzitter, maar laten

we het er op houden dat we beide uit dezelfde karrercentrale komen. Narrens
de afdeling Bafloo wil ik dan het arrendeirent iets minder kort toelichten
dan oorspronkelijk de toelichting bij het arrenderrent. De tekst op zich is

duidelijk. Ik geloof dat die problematiek heel duidelijk in het midden- en
kleinbedrijf en daarnaast ook in de landbouw

~rdt

gevoeld. Het advies is

dan ook am die successierechten voor bedrijfsovername vrijgesteld te

krijgen. De vraag is even aan de conmissie die narrelijk als advies
geeft om het niet over te neiiEI1 om te veiWijzen naar artikel 513 waarin
inderdaad iets staat over de successierechten. Waar staat verlicht de
successierechten, de belasting zal

~rden

verlicht wat betreft de

successierechten. De vraag is aan de conmissie dan even of er ook iets
bestaat in plaats van ];X)Sitief redaktioneel om ];X)Sitief afwijzen. De
Ja leuk geprobeerd hoor, maar ];X)Sitief afgewezen. De veiWijzing naar 513
is een ];X)sitieve afwijzing.
Dan zou ik willen voorstellen alhoewel ik niet weet, maar misschien weet
u dat beter hoe de heer Kruizinga daarop zal reageren.
Nou wij verkopen hem dat sarren wel.
Goed maar dan zou ik willen voorstellen om ten guste van die 513 dit

artikel in te willen trekken.
M=ijeran.
Als het ingetrokken "WOrden hoef ik niks te zeggen.
Er is wel een verschil. De een die zegt verlichten de ander zegt afschaffen.

Kanminga.
Maar wij zijn sarren ervan overtuigd dat 513 voldoende compensatie biedt.

Als de heer Blauw uit Veendam dat nou ook is dan verkopen wij dat wel aan
Kruizinga.
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.Meijeran.
Ik zou het amenderrent liever als verkocht willen beschouwen in die zin dat
het van de tafel is, want het is een voorbeeld van discrllninatie die we
op elk gebied niet willen en alleen bedrijfsverrnogens bij successie vrij
stellen dat is een discrllninatie.
Wij gaan ste.rcmen over dit punt. Alle kaarten voor Bafloo. Tegen. Het is
verworpen. Dan een belangrijk punt van de afdeling Laren en Blaricum. U
begrijpt dat ik daar erg voor ben, maar in dit geval rroet u zich er
niks van aantrekken.
Mijnheer de voorzitter u zal zelf ermee bekend zijn dat in de makelaardij
dit punt een regelrnatig ter discussie staat. De nederlandse vereniging van
makelaars ziet de overdrachtsbelasting als een verhuisdrempel. Er zijn
onderzoeken geweest in 1983 wie verhuist pleegt dan verhuiskosten te maken
notariskosten, makelaarskosten er wordt vaak verbouwd. Kortom aan het
verhuizen zit een bestedingsinpuls vast en volgens schattingen van diezelfde
vereniging van makelaars is dat ongeveer gelijk aan 30% van de koopsom.
Het am:mderrent wordt ontraden en daarbij staat een bedrag van een miljard
genoerrrl. Dat bedrag van een miljard is de bruto opbrengst van de overdrachtsbelasting. Als wij de verhuisdrempel verlagen zal naar een voorzichtige
schatting het verhuizen in de toekanst toenenen net 10-20%. Daaruit volgt
een extra bestedingsinpuls richting 5 miljard. Op basis daarvan zeg ik
is er een flink inverdieneffect en mag u ve:rwachten dat de netto kosten
van het afschaffen van de overdrachtsbelasting niet een miljard zijn maar
hooguit 0, 2-0,4 miljard. Als ik dan die discriminatie bekijk tussen de
verhuizende huurder die geen belasting behoeft te betalen en de verhuizende
koper die dat wel rroet betalen dan zeg ik steunt u dit arrenderrent waarbij de
tekst overigens afschaffen is geworden te:rwijl de oorspronkelijke tekst is
afschaffen cq verlagen en ik denk dat die oorspronkelijke tekst boven
tafel rroet blijven en niet in een keer zeggen maar afschaffen maar verlaag
dat geleidelijk.
Dank u wel. Mijnheer de Korte.
Ja mijnheer de voorzitter wij doen natuurlijk al als partij ams uiterste best
om de rrensen belastingverlichting te geven en nou rroet je je natuurlijk
afvragen in welke richting stuur je dat dan in de korrende periode bij
geringe ruimte die je hebt.
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Wij denken dat het verstandig is om dat VCXJral naar de loon- en inkcmstenbelasting te doen en wij vinden het niet verstandig om dan zo'n punt terwijl
we weten dat er een zeker knelpunt vanuit kan gaan orrdat te honoreren want
ik kan u zeggen daar noeten gewoon alle schijven net 1 punt omhoog.

Respectievelijk noet de B'IW van 19 naar 20% en wij achten dat als conmissie
onverstandig en ontraden dat dan ook onder deze omstandigheden.
Voorzitter het betoog van de vorige spreker VCXJr de heer de Korte ga ik
niet herhalen. Het was op zichzelf sterk genoeg. Ik denk dat het de rreeste
van ons zeer zal aanspreken. Ik denk dat het probleem zit in de dekking.
Ik zou ne kunnen VCXJrstellen als u het woord geleidelijk daaraan toevoegt
aan het am:mdemmt dat u dan tegennet komt aan de bedoeling waar de neeste
van ons zeker achter zullen staan en ook tegennet komt aan het bezwaar
wat natuurlijk levensgroot op tafel komt dat het niet in een periode net
een miljard kan "WOrden opgebracht. Dat stel ik dus VCXJr.
Voorzitter ik ben er ook sterk VCXJr om dat af te schaffen dus ik zou dit
arrenderrent willen steunen, maar ik denk dat de dekking autana.tisch "WOrdt
geregeld cm:lat we na.rrelijk in het begin van het progranma al een uitspraak
hebben gedaan over het financieringstekort. Dat nag natuurlijk niet tot
een verhoging van het financieringstekort leiden. Dus het noet wel geconpenseerd "WOrden in andere fiscale maatregelen. En dan is het dus de vraag darres
en heren noet je de B'IW daarVCXJr verhogen. 1\bet je de schijven over de hele
linie net een punt verhogen. Gegeven waar we VCXJr staan bruto-netto traject
noet venninderen, we noeten proberen de koopkracht over de linie zoveel
rrogelijk ook VCXJr de uitkeringsgerechtigden in stand houden. Darres en heren je
noet je prioriteiten kunnen kiezen als partij. Dat zou ik echt willen
ontraden dat wij nu op dit punt daat 1 miljard VCXJr in deze periode gaan
reserveren.
Meijeran.
Ik geloof dat de heer de Korte doorlopend het inverdieneffect die de eerste
spreker genoem:l heeft veronachtzaamt. En dan zou het niet zijn dat je iets
noest verhogen, maar dat je misschien de belasting iets minder zou noeten
verlagen dan je anders zou kunnen doen. Maar dit is een bepaald punt waar
vele meer aan zullen hechten dan aan een procentje inkomstenbelasting.
De Korte.
Maar een inverdieneffect mijnheer de VCXJrzitter dat is een discussie die
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hebben we in het land vaak. OJk bij de PvdA die is daar heel sterk in.
Die korren m3t allerlei maatregelen voortdurend in het pa.rlerrent en zeggen
van regering doe dat want het kost echt niks hoor want u verdient er
alsmaar m3e in. Dam3s en heren we hebben een ding in het land geleerd in
de ?Oer jaren. Inverdieneffecten daar hebben we jaren van gehoord, ze zijn
er nooit geweest. Laten we oppassen en we hebben ook net onszelf voorgenarren
wij zijn solide. We doen niet aan inverdieneffecten. We zeggen er is een
bruto opbrengst en die rroet je op een gegeven Ironent in je prograrrma corrpenseren. We hebben nou juist als partij een solide onderbouwing gegeven in die
kwantificering en dan vind ik het onverstandig dat u nu ineens gaat adviseren
of komt je rroet gaan werken net inverdieneffecten. Ik zou het echt willen
ontraden. Ik heb begrip voor wat er hier naar voren komt maar we rroeten
prioriteiten stellen. Daar waar de noden het hoogst zijn wat het m3est
klemt daar rroeten we onze ruimte naar toe sturen.
Ja voorzitter een van de lessen van de jaren 70 is dat er een starre
arbeidsmarkt verlarcmmd werkt op de nationale economie. We willen er
vanaf. Het prachtige argument dat verlaging of afschaffing van deze
belasting waar geen enkele prestaitie van de kant van de overheid tegenover
staat kan bijdragen aan verhoging van de arbeidSJrobiliteit en een grote
flexibiliteit op de markt vind ik een zeer belangrijk in onze kring
buitengewoon serieus te nerren argument. Het stemt mij zeer gunstig voor
dit arrenderrent.
Ieijten.
Voorzitter ik zou graag het betoog van de heer de Korte willen ondersteunen.
Twee punten. Qn te beginnen de loon- en inkomstenbelasting dat is een zaak
die speelt m3t onze concurrentiepositie. Daar gaat het de korrende jaren an.
Onze concurrentiepositie rroeten we verder verbeteren. Als ze praten om dat
op te vangen via de BTW voorzitter ik voorspel u op een briefje u helpt
een gedeelte van het midden- en kleinbedrijf maar heeft ruzie net de rest.
Ik ben het weleens net mijn vriend de Korte geleidelijk aan afschaffen, maar
dan zou mijn suggestie zijn laten we er over vier jaar op terugkorren en nu

het advies van de heer de Korte volgen. Dank u.
Mijnheer de voorzitter ik wou graag in tweede instantie er nog iets over
zeggen. Wellicht is het liDgelijk an het nog verder af te zwakken. En dat de
conmissie het Ireekrijgt in de vonn van dat een onderzoek gedaan zal worden
in hoeverre een geleidelijke afschaffing
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Kanminga
Nee zo werkt het hier niet. Leuk idee, naar zo werkt het hier niet.
We hebben hier een am:mderrent voorliggen en dat is een nieuw punt en
daar sternren we nu over. Maar u krijgt nog wel een herkansing want de
afdeling Groningen heeft bij punt 657 wil daar toevoegen dat gestreefd
wordt naar beperking van de bijkorrende kosten bij koop en verkoop van
woningen tussen haakjes overdrachtsbelasting. Het enige bezwaar is dat
ze er ook makelaarskosten bij kunnen rekenen naar ja. Maar ik denk dat
u daar redelijk op uw wenken bediend wordt. Wij kunnen 470b als nieuw
punt nu in stenming brengen. Alle kaarten voor 470b. Nee dat gaat niet goed.
Eerst de witte kaarten voor, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen.
Het is duidelijk dat het is verworpen. Dat was het hoofdstuk 4 en dan zijn
we bij werk en bedrijf in regio en sektor.

Ik heb voordat ik daaraan

begin het verzoek gekregen om bij een volle zaal u een enkele mededeling
te doen.
Dan

krijgen we het nu over werk en bedrijf in de regio.

Het punt 502a is een nieuw punt van de afdeling Leeuwarden en het wordt aanbevolen door de camnissie. Wil ienand daarover het woord voeren. Nienand
dan beginnen we daarnee. 506 drie arrenderrenten. De eerste twee ontraden en

de derde aanbevolen en het gaat over spreiding. De afdeling Rotterdam is er
ienand vanu die daarover het woord wil voeren. Het woord is aan mijnheer
Stonn.
Heel graag voorzitter. Ik zou ernstig willen bepleiten het advies van de
carrmissie niet te volgen ten aanzien van het ontraden. Voor toekorrstige
spreiding en daar bedoelen we nee spreiding tegen de zin van het bedrijfsonderdeel in want anders is de besluitvonning heel gemakkelijk zou ik niet
de doem van nieuwbouw en ingrijpende organisaties willen hanteren. Zodra
je gaat zeggen dat een bedrijf, dienst. dienstonderdeel wat aan nieuwbouw
toe is of aan reorganisatie toe is ook in aanrrerking komt om over enkele
honderden kilareters verplaatst te gaan worden dan voorspel ik daar dat
dat betekent dat nieuwbouw naar vooral ook reorganisatie verder in een heel
zwart daglicht komt te staan. En dat is nou juist de hele teneur in ons
prograrrma dat de dynamiek in de overheidsorganisatie rroet korren. Ik zou
dus zeer willen bepleiten het arrendenent 506 .1 te steunen. Evenwichtigheid
is daarin aangebracht door niet alleen diensten die nieuw zijn voor spreiding
in aanrrerking te brengen naar ook dienstonderdelen. Dus elk nieuw elerrent, elk
nieuw idee, elk initiatief in de overheidsorganisatie wat een ontwitkeling
krijgt. Helemaal niet specifiek een nieuwe dienst zijnde rroet natuurlijk
bezien worden op de relevantie voor spreiding.
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Vandaar graag aanbevolen 506 eerste arrenderrent.
Dank u wel. Iemand anders nog. Mijnheer Wigboldus.

Dank u wel mijnheer de voorzitter, want ik zou het bijzonder vervelend

vinden als mijn ste.m;3eluid hinderlijk zou overkorren. Mijnheer de voorzitter
vergadering het noorden heeft overwogen om een arrenderrent in te dienen
waarin zou staan de bestaande diensten. Kortom punt uit. Wij hebben dat niet
gedaan orrrlat wij ons realiseren dat bij een onderwerp wat nu aan de orde is
verschillend wordt gedacht. En wij vinden dat de CX>Itlllissie erin geslaagd
is een carrpranis te vinden die verkoopbaar is die aanvaardbaar is.
Uitgaande van die corrpranisgedachte heeft het noorden en de regio niet een
verderstre-kend arrenderrent ingediend de andere kant op. Wij zouden een
aanvaarding van het arrenderrent Rotterdam en den Haag een schending van
de corrpranisgedachte vinden en wij zouden dus ook dringend adviseren an
de tekst zoals die voorgesteld wordt om die over te nerren. Dank u.
Dank u wel.

De Wolf.

Mijnheer de voorzitter het doet mij bijzonder goed dat de heer Wigboldus
sprekende narrens het noorden, ik weet niet van wie hij daarvoor de volma.cht
gekregen heeft de aanbevelingen van de conmissie steunt. Ik zou graag
narrens Friesland eveneens de aanbevelingen van de CX>Itiilissie willen steunen
waarin het argument dat het spreidingsbeleid naar de zwakke regio's al
voldoende afbreuk gedaan heeft aan de politieke geloofwaardigheid en dat
inderdaad de conmissie Iret zijn aanbevelingen redelijk evenwicht gevonden
heeft en dat daar nog niet verder afbreuk aan gedaan rroet worden. Dank u
zeer.
Remkes.

Voorzitter in het verlengde van diezelfde evenwichtige benadering die de partij
ook naar mijn oordeel zou rroeten kiezen zou ik nog op een elerrent rroeten
wijzen en dat is narrelijk airendenent 506 nl.liiiiEr 3 daarin wordt gezegt toe te
voegen bij de spreiding van rijksdiensten zal rekening worden gehouden met
de belangen van een goede en efficiente bedrijfsvoering. Welnu daar horen
bij nieuwbouwzaken, daar horen bij reorganisatiezaken. Als dit congres dat
arrenderrent aanvaant dan is da.arrree in feite het arrenderrent van Rotterdam
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en ook van de karrercentrale den Haag overbcxiig geworden en ik zou dan ook
een dringend beroep op die karrercentrales willen doen om die arrenderrenten
in te trekken. Als ze dat niet doen mag mijn pleidooi duidelijk zijn en
zou ik een dringend beroep op dit congres willen doen om die arrenderrenten
te verwerpen.
Dank u wel. Mijnheer de Korte.
Ik hoef daar nauwelijks rreer iets aan toe te voegen vooral ook de laatste
bijdrage is volstrekt juist. Door die aanvaarding van het arrenderrent ondercentrale Gouda krijg je dat daa.rl'tlee ook rrochten er nog nadelige effecten
zijn voor de diensten zelf van 506 die daa.ri'tlee geneutraliseerd worden
waardoor aannarre van de afdeling Rotterdam echt een uitkleding zou zijn
van wat er staat. En we zouden dat zeer betreuren als camri.ssie. We kunnen
u ook zeggen dat we het echt ontraden. Dank u vvel.
Dan gaan we over tot de sterrming. 1 en 2 worden ontraden 3 wordt in ieder
geval wordt aanbevolen. Eerst sterrming over de afdeling Rotterdam. Witte
kaarten voor, tegen. Blauw voor, tegen. oranje voor, tegen. Rotterdam is
verworpen. I<.alrercentrale den Haag. Witte kaarten voor, tegen. Blauw voor,
tegen. Oranje voor, tegen. Is verworpen. Ondercentrale Gouda daarvoor
geldt dat die wordt aanbevolen. Niemand maakt daar bezwaar tegen dan staat
dat. Dank u zeer. 507 van de financieel economische conmissie wordt ontraden.
Bakhoven.
Mijnheer de voorzitter we zijn heel blij dat de programmacommissie iets voor
grote steden wil doen. Dat maakt het voor mij wat rroeilijker om bezwaren van
de financieel economische commissie aan u voor te leggen. Wij zijn van
Irening dat in de financieel economische conmissie dat terugploegprojekten
eigenlijk bijna altijd concurrentievervalsend werken. Dat die eigenlijk
altijd rroeten worden afgeraden. Er kunnen omstandigheden zijn naar ons oordeel
waar je daar een uitzondering op maakt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat
er jongere zijn die te lang werkeloos zijn en die dus voor de arbeidsmarkt
verloren dreigen te gaan. In die omstandigheden kan je de concurrentiever~alsing

op de koop nerren. En terugploegprojekt accepteren. Maar om

daar verder op in te gaan ben ik is de financieel economische conmissie
een tegenstander van. Vandaar dat wij dit punt ontraden. Dank u wel.
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Mijnheer de Beer.
Voorzitter ik rroet de heer Bakhoven absoluut tegenspreken. De NCOB en de
AVBB dat zijn de bekende bouwbonden van werkgevers die hebben inderdaad toen
er begonnen werd :rret het terugpleogexperi:rrent zeer nauwkeurig gekeken naar
eventuele concurrentievervalsende effecten. Die hebben bij de evaluatie
van de terugploegregeling volrrondig toegegeven dat de regeling zoals die
werkt niet concurrentievervalsend is en de bouwwerkgevers hebben dus de
regeling ook van harte aanbevolen. Daar staan we nog steeds achter. Dus
ik kan absoluut de bevindingen van de heer van Bakhoven niet onderschrijven.
Hij wordt ook niet door de bouwwerkgevers onderschreven.
Ieijten.
Voorzitter als cammissie midden- en kleinbedrijf zou ik toch wel graag het
betoog van de heer Bakhoven willen ondersteunen want je bent met dit soort
zaken veel te specifiek bezig mijnheer de Beer als WDzullen we het echt
bij generieke naa.tregelen en laten we zo min rrogelijk van die lijn afwijken.
Vandaar ondersteuning voor dit arrenderrent.

Swart.
Ik zou toch voor het voorstel van de cammissie willen pleiten. Qrrlat hier
gewoon een concreet voorbeeld uit Enschede erbij te halen er zijn in
Enschede vele honde:rden werkeloze jongeren ook in de sektor van de bouw.
Nou rroet u mij eens proberen duidelijk te maken hoe ik aan die mensen
straks rroet uitleggen dat er wel geld is om hun uitkering te betalen, dat
er behoefte is bij de gemeente aan openbare voorzieningen aan gebouwen die
verbouv..d rroeten woroen waarvoor de gemeente op zichzelf ook het geld niet heeft
En dat er dan niks moet gebeuren. Dat zij alleen hun uitkering rroeten krijgen
en de voorzieningen achte:rwege rroeten blijven terwijl zij dolgraag aan de
slag willen en dat in het kader van een terugploegregeling kan. Ik denk dat
in dat opzicht uiterst heilzaam werk wordt gedaan en ik denk dat nog belangrijker dan concurrentievervalsing op een goed norrent is om mensen weer aan
de slag te laten ka.rren. Juist de jongeren die in de terugploegregeling kans
krijgen die ze anders nooit zullen hebben.
Dank u wel. Mijnheer van BlOIIII'enstein.
Voorzitter het is inderdaad zo specifiek dat ik mij afvraag als u het nou
over het regionale beleid hebt wat bedoelt u daar dan mee, welk territor
grote stedenbeleid, welk terri tor, wat blijft er dan nog over waar het dan
niet zou gelden.
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Dank u wel. M=vrouw de leve.
Ja voorzitter ik dacht nu juist dat het voorstel van de conmissie de
concurrentievervalsende elerrenten precies uit het terugploegregeling heeft
willen ve:rwijderen en daardoor bepaalde structurele projekten heeft willen
ondersteunen. Er zijn wel een aantal projecten geweest die in het begin
concurrentievervalsend hebben gewerkt, maar daarom vind ik het voorstel van
de conmissie nu juist evenwichtig arrrlat men dit weer veel specifieker in dat
voorstel wil toepassen.
Dank u wel. Mijnheer Remkes.
Ja voorzitter adhesie aan wat mevrouw de leve zojuist heeft gezegd.
Terugploegprojekten zijn noodverbanden maar zijn wel nodig zolang de werkeloosheid in dit land nog zo groot is als op dit ogenblik het geval is.
En in het programna staan op zichzelf niet overvloedig veel werkgelegenheids-

bevorderende maatregelen. Dit is er een van die dan wel in staan en ik denk
dat tegen die achtergrond buitengewoon goed is dat die maatregel erin blijft
staan. Dat is punt een. En als punt twee zou ik in dit opzicht willen noemen
dat er natuurlijk sans risico bestaat op concurrentievervalsing maar het
is aan de overheid zelf om bij de terugploegprojekten zodanige voo:rwaarden
te stellen dat die concurrentievervalsing niet ontstaat. En die rrogelijkheden die zijn er best.
Mijnheer de Korte.
Mijnheer de voorzitter we discussieren over iets wat we al aangenomen hebben
narrelijk punt 434. Ik ei teer het zogeheten terugploegen van uitkeringen en
het werken net behoud van uitkeringen net name in de publieke sektor worden
zolang de langdurige werkeloosheid hoog is als noodmaatregelen aanvaard
en aan een tijdshorizon verbonden. En er staat nog wel iets over concurrentie
vervalsing. Dat hebben we inmiddels aangenerren. Nou vervolgens in dit kader
spitsen we nog wat toe arrrlat de regering er geld bij rroet liggen want voor
datterugploegen geld is ook een inzet van dit kabinet voor deze noodmaatregel.
En dan waar is de nood het hoogst, de nood is het hoogst als je ergens

geld naartoe stuurt. Waar is ook de langdurige werkeloosheid het grootst
inde regio's en in de grote steden. En we vinden het volstrekt logisch ook
nadat we aangenarren hebben 434 dat we dit doen en we ontraden het a:rrenderrent.
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Kunnen -we overgaan tot de sterrming. Witte kaarten voor het airendenent, tegen.
Blauw voor en oranje voor, Blauw en oranje tegen. Het airendenent is verworpen.
510 van de afdelingen leiden en Zuidhom worden allebei ontraden.
leijten.
Voorzitter in de afdeling leiden hebben wij nogal uitvoerig over deze zaken
gesproken en rren kan zeggen van je rroet niet te detaillistisch zijn maar
je rroet op een gegeven :rro.rrent wel duidelijk als partij rret een prograrrma
karen en gezien een aantal ontwikkelingen van de afgelopen jaren zeggen -we
dat het persé noodzakelijk is om het op te nerren en -we zijn enigszins
verwonderd dat uw conmissie voor het prograrrma dit niet wil ovemerren.
Ik zou willen vragen neemt u het toch over, er is alle aanleiding toe om
hier duidelijk kleur te bekennen.
De Korte.
Mijnheer de voorzitter hier wordt gevraagd om iets te laten behouden.
Nou ik ga er sowieso van uit

~DC!!!!!kRtc!Dfedat

zoiets behouden blijft.

Dat hoeft toch niet in ons prograrrma.
Fransen.
Ik heb maar een zin nodig. De heer leijten heeft na alle ontwikkelingen
van sommige die allerlei voorzieningen in het onderwijs onmogelijk willen
naken volstrekt gelijk rret zijn betoog. Detailhandelsonderwijs is zeer
essentieel voor het midden- en kleinbedrijf. Ivbet gewoon blijven bestaan.
Is goed voor het WDprograrrma.
Zuidhom dat wordt ook ontr-den, maar leiden daar wordt inmiddels weer anders
over gedacht. Alle kaarten voor leiden, tegen. Het is aangenorren.
Zuidhom alle kaarten voor, tegen. Die is verworpen. 513 Bergen op Zoom is
een veranning van de tekst. Iemand het woord daarover voeren. Nijpels
misschien.
Ik kan rre niet voorstellen voorzitter dat een arrenderrent van de afdeling
Bergen op Zoom een verarming zou zijn.
Goed gaan we over tot de stenming. Alle kaarten voor het arrenderrent, alle

kaarten tegen. Verworpen. 514 de karrercentrale Liniburg en de financieel
economische cammissie beide worden ontraden.
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~anercentrale Limburg.
Wij trekken het arrenderrent in.
Dank u wel. Financieel economische conmissie Ressenaar. Ja voorzitter ik
zou ervoor willen pleiten om deze laatste zin toch te schrappen. Qn te
beginnen is die al onbegrijpelijk rret deze dubbele ontkenning. Het verschijnsel
van deprivatisering wordt ont::noedigd etc. Maar afgezien daarvan is ook de
inhoud nogal slecht aanvaardbaar want dat verschijnsel hoeft helemaal niet
voor te karen. Wij wensen alleen maar privatisering en zeker geen verschijnsel
van deprivatisering rret kunst en vliegwerk tegen te houden. Dus ik rroet
zeggen dat ik daar zeer grote bezwaren tegen heb.
Mijnheer de voorzitter mag ik hier misschien op antwoorden. - De Korte.
Dit is nou juist ja het hoort niet voor te korren, maar helaas komt het
in zeer aanzienlijke mate voor. Ik kijk ook naar de heer I.eijten die ongetwijfeld daar uit zijn ervaring kan punnten. Het komt helaas veel te veel
voor. En een van de grote bezwaren die door de middenstand naar voren
worden gebracht deze endemerrende rrensen in overheidsdienst die hebben wel
rrooi te maken met geen rekenregel ala de B'IW dus die zijn altijd 19%
goedkoper en daardoor kunnen ze allerlei opportunities in ontvangst nerren.
En daarom hebben wij ook al eerder gezien dat in bijvoorbeeld in de tweede

kaner er dit soort pleidooien zijn gehouden om juist die deprivatisering
terzake au die op een of ander manier tegen te gaan.
Voorzitter ik zou het betoog van de heer de Korte graag willen ondersteunen
IllélBir"

wel de kanttekening we zullen aan de redaktie iets rroeten doen.

De Korte.
Daar ben ik toe bereid. Als dat het probleem is.
Mijnheer de Korte krijgt van u een suggestie. Dus daéll:mèe wordt 2 ingetrokken
neem ik aan. Ja dank u zeer. 517 dat is de conmissie landbouw wordt ontraden
omdat het te detaillistisch is.
I.eijten.
Ja voorzitter het spijt rre ik ben enigszins verbaasd. Voor een aantal punten
kun je zeggen van je nnet niet detaillistisch zijn, maar dit is nou een

zaak waar we nou al zoveel jaar over discussieren dat die fiscale faciliteiten er komt. Iedereen staat er achter. Het is voor en na uitgezocht.
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Nou dan ben ik verbaasd als we dat nou niet eens opnerren in dat programna
dat we zeggen dit rroeten we de konende vier jaar van de grond zien te krijgen.
Ik ben erg verbaasd over dit advies.
De Korte.

Ik wil daar geen nessen over trekken. Het was gewoon de corrmissie heeft
gezegd van nou hoe lang rroet het programna VJOrden en wat is werkelijk
knelpunt. Als u zegt van het is echt een knelpunt nou dan denk ik dat de
vergadering dat ook gaarne accepteer.
Blauw.
Ja voorzitter een voorbeeld om de zaak duidelijk te maken. Het risico van
vorstschade in de fruitteelt van het afgelopen seizoen heeft er onder
andere toe geleid dat er vanuit de algereene middelen na veel loven en bieden

20 miljoen naar die sektor is gevloeid. Enkel om te overleven binnen het
huidige fiscale stelsel is het niet rrogelijk an die niet verzekerbare
risico's op te vangen. En dan VJOrdt er wel vaak gesproken over ranpenfondsen
ma.ar dat is ook niet reëel. Dit is deneest reëele oplossing voor deze
sektor dacht ik.
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Akkoord, iedereen het enree eens. Iedereen het enree eens, dan VJOrdt het
toch overgenanen.

518 de afdeling Groningen wil dat schrappen ma.ar

het spreekt in kringen van het midden- en kleinbedrijf juist aan.
Mevrouw Jonker.
Voorzitter we zijn van mening dat binnen de huidige funktienerende

EEX:;

carr

missarissen het beleid ten aanzien van het midden- en kleinbedrijf
voldoende behartigd kan VJOrden en dat er geen behoefte is aan een aparte
corrmissaris daarvoor. Dat dat uitsluitend versnippering in de hand zou
werken en kostenverhogend zou werken. Dus de toevoeging van de conmissie
is ons niet helema.al duidelijk.
Hier krijgen we de specialist Geurtsen.
Geurtsen afdeling Hilversum.
Ik heb begrepen van het koninklijk nederlands ondemerrersverbond sarren
net de zusterorganisatie NOOV dat bijzonder veel belang VJOrdt gehecht
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aan

~.reer

coördinatie van het beleid ten aanzien van het midden- en klein-

bedrijf in de Effi. Juist orrdat er niet eenfunktionaris is is dat beleid
teveel versnipperd op het over diverse direkteraten generaal. Daarom
bepleit de middenstandsorganisatie Nederland handhaving van dit voorstel
van de commissie.
Dank u wel. s ernand nog over dit punt. Alle kaarten voor het airendeirent
van Groningen alle kaarten tegen. Het is verworpen. 520 AalSireer toevoegen
naar het past niet in het artikel. Ienand uit AalSireer of ienand anders
die het wil verdedigen. Nienand. Ik denk dat we het dan in stemn:i.ng kunnen
brengen. Alle kaarten voor, alle kaarten tegen. Het is verworpen.
Conmissie landbouw 521 'WOrdt aanbevolen. Nienand daar bezwaar tegen. Dan
doen

V.Je

dat zo. 522 van de ondercentrale België daarvoor geldt hetzelfde.

Daar zijn we het ook allemaal over eens. Dank u wel. 523 afdeling Bornstrien
mijnheer de Wolf.
Voorzitter het lijkt mij een goede zaak wat de conmissie heeft voorgesteld
in die zin dat er al gezegd 'WOrdt dat er onderzoek gedaan rroet worden naar
Ireer cOIT:Irercieel aantrekkelijke gewassen. Welnu daarnee is bosbouw ook
al gedekt. Zodra rrocht blijken dat bosbouw ca.rrrrercieel aantrekkelijk is
is dat een goede zaak, naar zolang dat niet duidelijk gebleken is lijkt
mij niet de juiste zaak en dat vindt de afdeling en de kairercentrale ook
om apart als VVD te stimuleren dat bosbouw gepleegd 'WOrdt op cultuurgrond.
Daarvoor is onze cu1 tuurgrond te belangrijk.
Dank u wel. Mijnheer Ginjaars.
De vraag is natuurlijk waarvoor je die cultuurgrond gebruikt. De conmissie

is van Irening dat wij die diversificatie van het gebruik van die cultuurgronden duidelijk rroeten aangeven. Dat er natuurlijk onderzoek rroet gebeuren
naar die diversificatie naar dat op het gebied van de COIT:Irerciele houtproduktie dat onderzoek niet hoeft plaats te vinden. En dat het stinuleren
van die produktie een heel nuttige zaak is juist ook voor een evenwichtig
gebruik van de cultuurgrond en de toekomstige ontwikkelingen daarin.
We kunnen overgaan tot de stemn:i.ng. Alle kaarten voor Bomsterhiem.
Alle kaarten tegen. Is verworpen. 525 de airendeirentenconmissie en weer
Bornsterhiem. Eerste 'WOrdt uiteraard aanbevolen en de tweede 'WOrdt ontraden
in relatie tot een.
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Heer de Wolf.
Maar de landbouw is daar ook verschrikkelijk belangrijk. En nu zien wij

veel in het am:mderrent van de am:mde.Il'eiltencorrmissie dat zegt dat wij net
die landbouw naar een neer wereldmarktprijsgericht beleid noeten maar
we noeten ons wel realiseren dat die landbouw het op dit no.rrent al
verschrikkelijk moeilijk heeft. Dat ons kostenniveau bijzonder hoog is
en dat dit een programna is wat besterrrl is voor de eerstkarrende vier jaar.
Welnu het zal echt nog wel enige tijd duren voordat we die exportrestituties
kurmen missen. Exporteren naar derde landen is alleen maar nogelijk net
die exportrestituties. Alleen in de zuivel hangen er al vele 10duizenden
misschien wel 100duizend arbeidsplaatsen nee sam:m en ik zou u sterk aanbeveler
in het bijzonder voor onze kiezers op het platteland om toch dat punt van
voor die eerstkcmande vier jaar handhaven van die exportrestituties in ons
programna te neerren.
Heer Ginjaars.
Ja voorzitter wij zijn van nening dat in feite de gedachte al in het
am:mde.Il'eilt van de am:mderrentencorrmissie is opgenam:m. Maar misschien kurmen
we toch tegeneet karen aan het am:mde.Il'eilt van de afdeling Bornsterhiem
door maar dat zou dan een kwestie van redaktioneel verklaard zijn door
twee dingen op te nerren. 1 dat die regeling niet aanstonds wordt opgeheven
en dat er wanneer die wordt opgeheven een overgangsregeling noet korren.
Het woordje vooralsnog wordt opgenc::xren en dan zijn we dan kan het dus
worden overgenarren net die aantekening. Prima zeer bedankt. 526 van de
afdeling Dordrecht daar zou de laatste zin geschrapt noeten worden, maar het
wordt ontraden. Mijnheer Verstegen.
Ja dat is denk ik een principiele kwestie. We hebben de laatste jaren natuurlijk niet de beste ervaringen net het in leven houden van niet levensvatbare
bedrijven. En nu kant het er toch eigenlijk weer in te staan zei het dan
op een specifiek punt bij landbouwbedrijven. Wij vinden dat niet zo principieel
Dank u wel. Mijnheer Ginjaars.

Wij zijn het niet helemaal daanree eens voorzitter. Wij zijn van rrening dat
wel degelijk in het kader van de EEG een aanvullend geneenschappelijk sociaal
beleid gevoerd noet kurmen worden. Zowel naar de individuele werknerrers als
naar die bedrijven toe. En natuurlijk is het zo dat op zichzelf niet altijd
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aan positieve ervaringen hebben opgedaan net het in stand houden van
niet levensvatbare bedrijven. Maar wij zijn van nening dat in het kader
van de lanàbouw daar toch wel van een uitzonderingspositie sprake is.
Dan kunnen we overgaan tot de sterrming. Alle kaarten voor Dordrecht. Alle

kaarten tegen. Verworpen. 540/543 dat is de afdeling Leiden die een nieuwe
tekst voor 540 en 543 wil. En daar is wellicht iemand die een toelichting
wil geven. Dat is nevrouw Roos.
Ja voorzitter de reden dat we dit tot een arrenderrent hebben sarrengevoegd is
dat het volgens ons dan duidelijker was. Het gaat hier om een tussenrrogelijkheid tussen diverse soorten vervoer. Aan de andere kant ook over een soort
afstemren van de diverse soorten vervoer inclusief de parkeerrrogelijkheden.
En het leek ons duidelijker om het in een arrenderrent sarren te vatten en niet

twee lange arrenderrent die er in feite hetzelfde behelsden. En daarom vind
ik het wat jamrer dat de crnmissie ontraden heeft gezegd.

Wilrrer.
Narrens de conmissie verkeer en waterstaat. Deze comnissie ontraadt dit
arrenderrent orrdat net de sarrenvoeging twee elerrenten wegvallen dat is
narrelijk het verschillend beleid wat gevoerd rroet worden in verstedelijkte
gebieden en het landelijke gebieden anderzijds . Ten tweede vervalt bovendien
het langzaam verkeer in de notie van Leiden. Dus niet doen.
Dank u wel. Mijnheer Ginjaars.

Ik heb daar niets aan toe te voegen voorzitter.
Dan gaan we over tot de sterrming. Alle kaarten voor de afdeling Leiden.
Alle kaarten tegen. Het is verworpen. Wij zijn dan bij 540a dat is een
nieuw punt van de afdeling Groningen en het wordt ontraden orrdat het eerst
op zijn neritus onderzocht rroet worden. s ernand die het wil toelichten.
Dan wil ik narrens de conmissie verkeer en waterstaat een oprerking over
maken. De conmissie V en W is daarvoor orrdat narrelijk bij diverse onderzoekingen is gebleken dat wel degelijk dit een praktisch punt is.
Mijnheer Ginjaars.
Op zichzelf voorzitter kan rren op basis van een onderzoek tot een posi lieve
besluitvor.ming kamen.
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Maar in ons advies hebben wij ook heel duidelijk gezegd dat het eerst op
de IIEritus m:::>et wo:r:den onderzocht. En dat betekent dat wij er vooralsnog
niet van overtuigd zijn dat een dergelijke opzet zelfs wanneer een onderzoek
Iret een positief resultaat sluit dat het dan in de praktijk rrogelijk is.
'!Wee dingen op daarop te reageren. Ik vind het overigens niet zo'n verschrikkelijk belangrijk punt maar het lijkt IIE toch wel aardig. Het is ten eerste
het past in decentralisatiestreven en Iret narre in het nooroen en in het
zuiden van het land hebben we nogal verhitte discussies over openhouden
of sluiten van rail. En het tweede punt is dat er vanuit diverse studies
die regionaal verricht zijn in het noorden en in het zuiden van het land
verricht beter bekend is geworden dat wel degelijk een praktische oplossing
voor een probleem is.
'!Wee qprrerkingen daartegen voorzitter. Ee:r:der op de dag was mijn eerste
gedachte toen wij spraken over de decentralisatie van gedeconcentreerde
rijksdiensten dat je dan dus op grond van die uitspraak ook tegen dit
arrendenent je zou rroeten zeggen. Ik ben daar toch weer van terug gekoiren.
En in de tweede plaats is het niet zo dat decentralisatie op zichzelf

een panace is voor alle kwalen. En vooralsnog Irenen wij dat dit arrendeirent
ontraden rroet worden.
Gaan we over tot de sterrming. Alle kaarten voor het nieuwe punt. Alle kaarten
tegen. Dit wordt te lastig. Alle witte kaarten voor, tegen. Blauw voor, tegen
Oranje voor, tegen. Aangenerren. De afdeling Arnhem 546 v..ordt ontraden. Een
scheiding van militaire en eiviele aspecten is van belang.
Ik zou graag narrens de commissie V en W het v..oord geven aan de heer Vogelie
achter u.
Mijnheer de voorzitter ondanks het feit dat de gedachte van Arnhem juist is
is de verwoording niet juist en ik zou de vergadering willen aanraden dit
arrendenent niet over te neiren.
G:Jed dan kunnen we overgaan tot de sterrming denk ik. Alle kaarten voor

Anrhem. Alle kaarten tegen. Het is verworpen. De groep Nederland heeft een
nieuw punt en dat 'INOrdt ontraden ondat het verwoord is in 546.
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Mijnheer Kok.
Dank u voorzitter. Voorzitter ik heb de indruk dat hier sprake is van een

klein misverstand. Het oorspronkelijke 546 is door ons uit elkaar gehaald
Oirdat daar een vrij grote paragraaf in stond over het luchtvaartbeleid.
En een zin over het zeevervoer en de binnenvaart. We hebben dat uit elkaar

gehaald en u hebt onze paragraaf over het luchtvervoer hebt u redaktioneel
positief verklaard bij de anendenentencolllllissie. Onze paragraaf over het
zeevervoer hebt u ook redaktioneel positief verklaard. Alleen dit gaat u nu
ontraden. Zou de vergadering dat volgen dan missen we eigenlijk onze paragraaf over de binnenvaart. U zegt ontraden. Ik vind dat wat sterk. Ik zou
liever hebben als u akkoord zou kunnen gaan met dezelfde constructie als
bij de andere onderdelen dat u ze bij de eerste zinnen redaktioneel positief
meeneemt en de laatste zin ben ik dan eventueel bereid in te trekken want
die zou misschien aanleiding kunnen geven tot discussie.
Lijkt u dat wat mijnheer Ginjaars.
We kunnen het redaktioneel misschien nog verwerken. Als u het intrekt kunnen
we de toezegging doen.
D= laatste zin trekken we in en de eerste neemt u dan mee.

Nou alleen mijnheer Wilroer is het er nog niet mee eens.
Dat overvalt me een beetje dat voorstel. Juist om:lat maar ik wil even hardop
denkend toch wel tot een standpunt komen. In dit punt 546a is iets wat in
de oorspronkelijke tekst uitdrukkelijk niet staat. Wat er in de eerste zin
van 546 staat is een o:ptErking over zee- en binnenvaart en dat is allemaal
zo logisch als ik weet niet wat. Ik zou me verbazen over degene die het
daar niet mee eens was. Het enige punt waar 546a uitdrukkelijk op ingaat

is als ik het even mag veroorloven om het te zeggen is de janboel die er
bij de binnenvaart bestaat. En dit arrendement geeft nou juist zowel de
eerste en misschien iets minder de tweede zin de rrogelijkheid om daar in
ieder geval eens wat aan te doen. Althans de inpuls binnen de WD.
D= heer Ginjaars is u dankbaar voor die suggestie en hij neemt het mee.

Daanree is het ingetrokken. 54 7 komt uit den Bosch en wordt ontraden orrrlat
het concurrentievervalsend werkt. Iemand uit den Bosch die een toelichting
wil geven. Niemand. Ik denk dat we dan vrij snel kunnen stemren.
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Alle kaarten voor, alle kaarten tegen. Het is verworpen. De afdeling Arnhem
heeft arrenderrent 1384 maar het wordt ontraden omiat harrronisatie van belang
is. Dankbare onderwerp van de maximum snelheid. Ja het kan ook niet gebeuren
dat er op een VVDcongres niet over die maximum snelheid wordt gesproken.
Mijnheer de Beer.
Vanwege Jorritsma die vanavond niet aanwezig kon zijn maar rrorgen wel die heeft
mij gevraagd hierover nog het woord te voeren omiat ze wil er op wijzen en
ik ben het volstrekt net haar eens dat het voorstel van Arnhem zeer
genuanceerd is en dat rovendien volstrekt stroopt net de opvattingen zoals
die binnen de fraktieconmissie verkeer en waterstaat van de binnen de
vvd tweede karrerfraktie is en rovendien ook strookt net datgene wat nevrouw

Smit Kroes talloze malen onder veel instenming heeft betoogd. Wij willen
dit a:rrendem=.mt dus van harte aanbevelen.
Wil.mer.
Daar

wil ik toch nog wel iets op toevoegen vanui td e conmissie V en W.

Drie dingen. Punt 1 is 550a of een heel nieuw punt of het is een arrendement
op artikel 548. Tweede punt is dat het in twee regels, twee zinnen gelezen
rroet worden. Voorstander van aanpassing van dat is op zichzelf akkoord
maar wij rroeten daarbij even goed in gedachte houden dat we waarschijnlijk
helemaal niet uitkorren voor bij een unifor:rre regeling van alle lidstaten van
de EEG. Derde aantekening die ik erbij maken wil en dan verwijs ik weer even
naar artikel 548, want daar schijnt het punt op te doelen. Het is narrelijk
helemaal niet een standaardi-satie in EEX;verband, maar het is een
standaardisatie in CMm' verband. Dat is de corrmissie van europese ministers
van transport. Het vierde punt is dat de advies snelheden van Arnhem dat
ontraden wij.
Ja het is denk ik de beste oplossing is om iets van 550a te verwerken in
548.
Meijeran.
Dat denk ik dat de canrnissie altijd zelf nog gaan mag bekijken. Als u
haar machtigt wat gebruikelijk is om alle a:rrendem=.mten en de bestaande
teksten tot een vloeiend geheel te maken in goed nederlands enz. En voor een
van de bezwaren van mijn voorgaande spreker ik denk dat je dan het woordje
de een keer rroet weglaten. Je kunt het niet aanpassen aan de geldende regels
in de ons omringende landen.
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Maar wel aan geldende regels, want dat alle andere landen hetzelfde zouden
hebben dat is voorlopig nog wel een europees illusie.
Wij neTl'En de afdeling Arnhem redaktioneel positief nee net de kanttekeningen
die gemaakt zijn. Ponreel rroet het dan toch wel verworpen worden, want
anders blijft het hangen. Alle kaarten voor Arnhem. uit Arnhem is hier
niem:md dus het kan niet ingetrokken worden, dus ik zeg nu dat de comnissie
het ontraadt maar bereid is om het :posilief redaktioneel nee te neTl'En en te
ve:rwerken net 548, maar daarom rroet het verworpen worden anders hebben we een
nieuw punt.
Meijeran.
Voorzitter als we iets ve:rwerpen kunt u het niet redaktioneel neeneri'En.
Maar als u zegt de cammissie neemt het redaktioneel nee gaat de vergadering

daarnee stilzwijgend akkoord. Daar bent u veel beter nee dacht ik.
Wij neTl'En het redaktioneel nee. Maar de algeri'Een secretaris zit te rropperen
en dan krijg ik rraandag op m'n donder natuurlijk. Goed 550b is een nieuw
punt van de ka.m:=rcentrale Drente. De afdeling stad Delden daar rroeten we
voorzichtig nee zijn want er slapen een aantal van ons. Maar dat wordt ook
aanbevolen dus dat neTl'En we over. Het nieuwe punt van de ondercentrale het
groene hart dat wordt ontraden want het werkt te gecompliceerd uit.
Mijn naam is Dijkshoorn van afdeling Pijnacker en ik spreek :rrede na.m:=ns de
ondercentrale het groene hart. Eerst het puntje in de versie in V en D van
het a.m:=nderi'Ent staat aardgasproduktie naar het zal duidelijk dat daar
aardgasprijs gelezen rroet worden. In de tweede plaats dan het argurrent van
de commissie dat het voorgestelde systeem te gecompliceerd zou zijn.
Ik denk dat het tegendeel waar is. Door koppeling van de aardgasprijzen
aan neerdere energiedragers zal juist een stabieler prijsverloop verkregen
worden net minder verandering en ik denk dat dat in de praktijk juist rrakkelijk
er zal werken. In de derde plaats wordt er op dit m::xrent als onrechtvaardig er
varen dat de aardgasprijs van kleinverbruikers gekoppeld is aan de prijs van
huisbrandolie wat slechts in 5% van de huishoudens op dit nonent gebruikt
wordt. En tot slot door het huidige systeem van koppeling aan de huisbrandolie
prijzen hebben we in december een situatie gekend waarin de prijs voor aardgas
voor grootverbruikers overigens terecht omlaag ging te:rwijl de prijs voor
kleinverbruikers steeg. Op hetzelfde tijdstip. Dat wordt als onbegrijpelijk
en als onrechtvaardig ervaren. Dank u wel.
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Dank u wel. I€rnand anders nog uit de vergadering die hierover iets zeggen

wil. Niemand dan is het wcx:>rd aan de heer Ginjaars.
Wij blijven van mening voorzitter dat het toch een geoompliceerde zaak
'WOrdt. Ik wil er bovendien nog op wijzen dat het zo is dat de aardgasprijs
ook internationaal gekoppeld is aan een energiedrager. En wanneer wij in
Nederland daar dus van zouden gaan afwijken zouden we ons in een andere
p::>sitie plaatsen dat lijkt niet aantrekkelijk.
Kunnen we overgaan tot de sterrming. U hebt het niet gehoord ik was er al
bang voor. We zouden afwijken van andere landen en het zou ons in een
onrrogelijke p::>sitie plaatsen. Daarom wordt het ontraden. Dan gaan we
stermen. Wie is voor het nieuwe punt van de ondercentrale het groene hart.
Alle kaarten voor, tegen. Het is ve:rworpen. De afdeling Rotterdam wil in de
vierde zin schrappen, maar het wordt ontraden. In de oorspronkelijke tekst
worden algerreen geaccepteerde randvoo:r:waarden venreld. Ja gaat uw gang.
Ter toelichting voorzitter. De afdeling Rotterdam is van oordeel dat door
deze randvoo:rwaarde vertraging zou kunnen ontstaan in de besluitvorming
bij de voorbereiding en de bouw van kerncentrales om:iat je dan pas rroet
wachten tot die zekerheid er is. En die zekerheid die hoeft er eigenlijk

pas te zijn wanneer dat afval er is. En niet bij de beslissing over de
bouw. Vandaar dat we dit arrenderrent hebben ingediend.
Ja dank u wel. Iemand anders nog uit de vergadering. Mijnheer SWart.
Ik rroet zeggen dat ik de verdediger van dit arrendenent wel wat ongerijm:i
vind redeneren want op het rrorrent dat het afval er is zullen we ook rroeten
weten wat je er verder rree gaat doen. En dat wil dus zeggen dat pas als
je zeker weet wat je enree gaat doen dat je dan pas kunt beginnen rret
het in bedrijf stellen van kerncentrales. Want anders zit je rret
het kernafval en dan weet je absoluut niet waar je er rree heen rroet.
Dat lijkt :rre een slecht beleid.
Mijnheer Ginjaars.
De commissie heeft heel duidelijk gezegd voorzitter dat het een algerreen

geaccepteerde randvoo:r:waarde is en we weten ook hoe het rroet. Het komt in
alle teksten voor. Wanneer dit arrenderrent aanvaard zou worden zou het net

Band

7

Blad 131
lijken alsof de WD zich daar niet :neer aangebonden zou achten en dat
is volstrekt in tegenspraak :rret het beleid wat totnutoe gevoerd is.
Gaan

'We

over tot de stenming. Alle kaarten voor Rotterdam, alle kaarten tegen.

Dapper strijden ten onder. 565a is een nieuw punt van Gouda en dat wordt
aanbevolen. <niemand maakt daar bezwaar tegen. Dan zijn

'We

het daarover

eens. Afdeling Tilburg wil 560 helemaal schrappen. iemand uit Tilburg die
dat wil toelichten. Niemand het is een veranning van de tekst.

Nou

misschien kunnen we direkt gaan stenmen. Alle kaarten voor schrappen.
Alle kaarten tegen. Het is verworpen. Rotterdam wil van 565 de tweede zin
schrappen maar ook dat zou een veranning zijn.
Ja voorzitter ik hoef slechts denk ik de toelichting van Rotterdam voor
te lezen tot het perfektioneren van het :rrenselijk onmogelijke willen wij
onze overheid niet dwingen. Ik denk dat dat voldoende zegt. De tekst
die staat er de:rmate absoluut dat de overheid de rechtspositie van
. . . . . zodanig rroet versterken dat zij niet :neer het slachtoffer kan worden
van misleiding gebrek aan informatie over toereikende deskundigheid.
Ik denk dat dat te hard is gefonrruleerd.
Schaper uit Baarn.
Niet alleen dat het veel te ver gaat het staat er ook nog volstrekt onduidelijk en zodanig is het schrappen niet een veranning maar eerder een verrijking
denk ik. Als er staat een klein voorbeeldje tegeven ook niet toereikende
deskundigheid aan het eind van het artikel wordt daar dan :rree bedoeld
deskundigheid van de producent of deskundigheid van de consl.llrent.
Betekent dat dat alle consl.llrenten deskundig rroeten zijn of betekent dat dat
a

lle producenten deskundig rroeten zijn. Nou er zij- andere wetten die ervoor
zorgen dat producenten deskundig zijn of die waken voor de veiligheid en

de gezondheid van de constment. En om dat ook hier nog op te nerren gaat
veel te ver en schept rovendien grote verwarring.
reijeran.
Ik denk voorzitter als je wilt bewerkstelligen dat iemand niet het slachtoffer
kan worden van misleiding dan rroet je niet zijn rechtspositie versterken maar
dan rroet je van de slachtoffers, de potentiele slachtoffers de verstandelijke
venrogens zodanig versterken dat ze niet misleid kunnen worden. En dan rroet je
van :rrensen als het goede heertje de verstandelijke venrogens zodanig terugbreng·
en dat die niet meer misleiden kan en niet :neer misleiden wil.
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Het lijkt :rre niet alleen een ormogelijke opgave, maar ook een weinig humane en
in strijd :rret alles wat wij ten aanzien van de rechten van de :rrens propageren.
SWart.
Ja het is natuurlijk erg aardig om :rret een hoop komisch badwater het kind
weg te spoelen, maar ik denk toch wat op zichzelf in deze bepalingen VJOrdt
aangekaart wel voor veel :rrensen van groot belang is. En je hoeft maar een
willekeurig nUIIIter van de consum:mtengids open te slaan an te ontdekken
hoe hard het nodig is dat de overheid toch pal staat voor consumenten die
in een steeds ingewikkelder wordende markt rroeten opereren. Wij zijn als
liberale voor een vrije markt, maar een vrije markt heeft ook een aantal
voorwaarden waaraan hij rroet voldoen wil hij werkelijk vrij zijn en een
daarvan is dat de marktpartijen rationeel :rroeten kunnen handelen. Dat er
mogelijkheden worden geschapen waardoor zij een bewuste keuze kunnen maken.
En ik denk dat op dat punt er een duidelijke taak voor de overheid ligt

en dat wij dat in een liberaal progranma rroeten onderstrepen. Ik kan :rre
voorstellen dat het verstandig is als de oommissie naar een gelukkiger
redaktie zoekt.
Dank u wel. Lijkt :rre net iets voor mijnheer Geurtsen.
De laatste o:prerking voorzitter zal de conmissie ui teraard graag ter harte

nerren. Dat het niet voldoende is om verstandelijke verrcogens te versterken
maar dat je daarnaast ook nog een versterkte rechtspos i tie rroet hebben zal
denk ik ieder kunnen onderschrijven die een aantal jaren in de advocatuur
heeft :rreegelopen en die niet alleen idiote klienten tegengekarren is.
Een hoop :rrensen die wel wisten waar het om ging maar die toch helaas in de
wet onvoldoende versterking van hun positie konden ontdekken. Het gaat
natuurlijk niet om het versterken of om het perfektioneren van het :rrenselijk
annogelijke het gaat om het versterken van een vandaag bestaande nog steeds
bestaande zwakke positie. Het is in wezen een uitwerking van wat in punt 330
de tweede zin werd bedoeld. Ik zou daarom zeer betreuren als dit punt zou
vervallen.
Maar u bent wel bereid om het aan te passen.

De redaktie kan gelukkiger zijn. Daar ben ik het graag :rree eens.

Voorzitter ik denk dat al hetgeen hier net voor mij is gezegd
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kan vervallen. De gezondheid en rechtspositie ik denk dat

je dat

in een zin kunt sa:rrenvatten.

Ja ma.ar dan krijg je ook rechtsposities van huurders en andersoort groeperinger
Een huurder is een consUIIEnt ten aanzien van het gebruiksgenot van een huis.
Karrminga.
Mag ik een compromisvoorstel doen dat de tweede zin geschrapt wordt, ma.ar de
eerste zin wordt uitgebreid IIEt enkele essentialia die door mijnheer SWart
is aangegeven.
Meijeran.
Ik dacht dat essentialia dan zijn en de versterking van zijn rechtspositie.
Daar is mijnheer Geurtsen het

IIEe

eens.

Prachtig toch en dan het laatste punt van dit hoofdstuk. 5 is daanree
ver:werkt.
Dan zijn we bij het hoofdstuk 6 en dat gaat over onze angeving.
We zijn bij hoofdstuk 6 zoals ik zei en we hebben het over punt 601 dat zijn
twee zinnen twee arrenderrenten van de afdeling Bomsterhiem en mijnheer de

Wolf wil dat wellicht toelichten.
Zeer zeker mijnheer de voorzitter ik dank u. Laat ik beginnen IIEt op te IIErken
dat het niet zo gezien rroet worden dat deze twee punten specifiek bij dat punt
601 horen. Ik laat het graag aan de redaktieconmissie over rrocht dat overgenarren worden an daar een goede plaats voor te vinden in het progranma.
Maar waar het hier om gaat is dat wij ui teraard wel IIEt de conmissie eens zijn

dat het ruimtelijke ordeningbeleid algeneen is en allerlei belangen dient.
Maar dat het geen reden rroet zijn om dit punt te ontraden. Dit slaat wel
degelijk op een zeer specifiek gebeuren en ik refereer daarbij nog even
aan ons vorige verkiezingsprogramma waarin ook gezegd werd dat het relatienotabeleid en daar heeft het betrekking op bepaald niet noest worden ui tgebreid. In tegendeel. En het heeft op het platteland veel onbegrip gewekt bij
WDkiezers dat juist onder dit kabinet daar de voorrangsinventarisatie nog IIEt
een groot aantal hectare is uitgebreid. Dat beleid dat gaat de staatsschuld
IIEt enkele miljarden verhogen als het wettelijk wordt uitgevoerd door de
enonre hoeveelheden grond die worden aangekacht.
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En juist andat de VVD zegt wij voeren terughoudend ruimtelijke ordenings-

beleid lijkt het mij voor de plattelandskiezers bijzonder belangrijk om
dat middel als dit arrenderrent nog eens te benadrukken. Wilt u dat ik voor
beide punten nu een toelichting geef.
Ja lijkt ne prina.
OK. Die tweede dat gaat om de manier waarop vaak in het bijzonder op het
platteland de ruimtelijke ordening 'WOrdt toegepast. En dan lijkt mij dat
wij in de liberale visie net zo min als we dat in de steden doen alles
wat oud en traditioneel is noeten proberen te handhaven naar ons inderdaad
noeten bepalen tot dingen die echt zeer waardevol zijn als we die willen
behouden. En dat we voor de rest wat neer gewicht noeten toekennen aan
economische rrotieven. Ik dacht dat dat volledig paste bij de instelling
van onze partij en ik zou u graag willen aanbevelen om dat vanuit die
a chtergrondfilosofie toch aan te nerren.
Dank u wel. Iemand anders uit de vergadering. Niet. Dan is het woord aan de

heer Ginjaars.
Ja voorzitter ruimtelijk beleid dat is een bijzonder belangrijk beleid in
Nederland. We hebben geprobeerd in 601 dat naar voren te brengen. We zijn
bovendien van nening dat het ruimtelijk beleid niet altijd teveel nag
regelen en dat hebben we geprobeerd in 602 naar voren te brengen. Kort gezegd
karnt het er op neer dat we zeggen er dient een ruimtelijk beleid te zijn.
Dat ruimtelijk beleid dient zoals dat er staat terughoudend te zijn. Het
dient ook nog erg veel rrogelijkheden voor korrende generaties open te laten.
We dienen niet nu allerlei beslissingen te nerren die kamende generaties dan
helenaal vastbinden. Welnu tegen die achtergrond is het natuurlijk heel
duidelijk dat wanneer je dan gaat kijken naar alle belangen die in het
kader van het ruimtelijk beleid noeten 'WOrden afgewogen dat je niet aanstonds
in de verkiezingsprogranma op een of :rreerdere aspecten van dat ruimtelijk
beleid een groot gewicht gaat heffen cq daar een prioriteit aan gaat hechten.
Het is juist onze bedoeling om zoveel rrogelijk, om zo weinig rrogelijk te
regelen en in dat kader van het ruimtelijk beleid slechts een paar hoofdlijnen
aan te geven. We zijn van rrening dat die arrenderrenten van de afdeling
Bornsterhiem teveel gaan in het richting geven in dit verkiezingsprograrrma
aan dat ruimtelijk beleid dat er veel neer noet 'WOrden overgelaten.
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En daarom voorzitter ontraden wij beide arrendenenten.

leijten.
Voorzitter de beide arrendenenten zijn niet besproken in de landbouwconmissie
maar wanneer ik een hele serie discussies neem over dit onderwerp en dan
is hier genoerrrl een begrip relatienotabeleid, een begrip wat niet iedereen
kent, maar je kunt het ook vertalen als het aankopen van landbouwgronden
ten behoeve van recreatie, cultuur etc. Dat gaat ten koste van de plattelandsbevolking, boeren en tuinders maar ook ten koste van de belastingbetalers. Ik ben ook erg verbaasd voorzitter dat uw ccmnissie niet adviseert
om deze arrEnderrenten over te nenen. Janner.
Voorzitter dit is een typisch liberaal punt om de overheid dat niet te laten
doen dit opkopen van cultuurgronden ten behoeve van het inrichten van zaken.
Als ik de heer Ginjaars goed begrijp heeft hij er noeite nee om in het allereerste begin van deze paragraaf onder 601 dit nieuwe punt te voegen. Doe het
dan inderdaad wat verderop en niet onder 601 of 602, maar ik zou het dringend
aan willen raden dat de WD het punt van Bomsterhiem overneemt.
Heer Steenmeijer.
Voorzitter ik wil het graag ondersteunen. Ik denk inderdaad dat 602
wellicht een beter punt is om het bij te voegen redaktioneel dan bij 601.
Inhoudelijk zou ik dit argu:rrent nog bij willen voegen dat er nu we een aantal
jaren ervaring opdoen net dit soort van aktiviteiten over de effectiviteit
ervan ook nogal de nodige twijfel blijkt te ontstaan.
Dank u wel.

~1i.jnheer

Winsemius.

Ja voorzitter een kleinigheid. Ik heb het gevoel dat er een grandioos
misverstand hie:rbestaat over wat relatienotagebieden zijn. Daar worden geen
miljarden guldens aan uitgegeven zoals u wellicht weet. Relatienotagebieden
zijn niet voor sportvelden, zijn niet voor recreatie. Relatienotagebieden
zijn gebieden waar je probeert de natuur een slagje nee te geven.
Dat betekent als er gebroed wordt dat je zegt de eerste keer in het jaar
maaien we niet en daar krijgt de boer voor betaald of de grond wordt gekocht.
Als de boer ervoor betaald krijgt typisch liberaal principe hij wordt ervoor
betaald dus wat wil je neer. Dus ik zou haast zeggen dit is de rreest
liberale ui tvoeringsvo:rm. Handje contant voor natuurbehoud. Niet net een
verbodsverplichting maar net een handje contant.
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De boer hoeft hier niet op in te stappen.

Voorzitter mag ik hier een kleine reaktie op geven.
Ja mijnheer de Wolf.
Wat de heer Winsemius zegt zou prachtig zijn als h-t waar was. Maar er
wordt nu reeds een eno:r:Ite claim gelegd in de vonn van be:r;:>erkingen van de
ontwikkelingsmogelijkheden van de betrokken plattelanders op de gebieden
die daarvoor aangewezen zijn. En daar hoort bij dat in het kader van die
voorrangsinventarisatie 50duizend hectare rroeten worden aangekocht a raison
een zeer sterk stijgende prijs die gemiddeld straks op 30duizend gulden
ligt, u ma.akt het sarrnetje ma.ar even. En het einddoel 200duizend hectare
lOOduizend aankoop. Op dit :rronent nog niet ter discussie. Je komt inderdaad
op een aanschafverplichting niet nu direkt ma.ar in de loop van de jaren
van miljarden. En als dat geld inderdaad handje contantje op tafel wordt
gelegd prachtig dan rroeten we dat er voor over hebben en dat geloof ik
niet. Dat hoor ik de heer Winsemius op dit rrorrent ook niet zeggen, ma.ar als
we het nu er voor over hebben dan is het een aantasting van de grondslagen
van de rechtstaat.
Voorzitter
Ja die Friezen die zijn taai en vasthoudend.
Leijten.
Voorzitter ja.rrmar genoeg is er een misverstand, want wanneer we gewoon
naar het eerste punt kijken dan gaat het om een terughoudend beleid ten
a anzien van het verwerven. Het aanko:r;:>en van cultuurgronden door de overheid
en dat is nu juist het punt waarvan we zeggen als VVDers als overheid dan
rroet je zomaar niet instap:r;:>en. Weet wat je doet want je ondennijnd gewoon
onze produktiekrachten en de land- en tuinbouwgronden. Stel je terughoudend
op. Het gaat ten koste van de land- en tuinbouw en ten koste van de belasting-

betaler. Daar gaat het over. En nognaals voorzitter ja.rrmar dat uw conmissie dat
niet kan overnerren. Ik hoop dat de vergadering er anders over denkt.
Mijnheer SWart.
Ja mijnheer de voorzitter we zijn hier aan twee arrenderrenten van de afdeling
Bornsterhiem en ik rroet zelf zeggen dat ik het idee heb dat ze nogal verschillend zijn in IX>rte.
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Het eerste arrenderrent kan ik konend uit een gerreente die behalve
stad ook een helelx>el platteland heeft nog wel invoelen want het is inderdaad
iets waar veel boerenbedrijven ontzettend de pest over in krijgen. Het
feit dat wat er nou aan landbouwgrond nog overblijft tussen de steeds
oprukkende steden dat ook nog steeds neer wordt vervangen in eennetwerk van
regels en beperkingen. Ik kan ne voorstellen dat het verstandig is om dit
gewoon te koppelen aan wat er onder 602 al is gezegd want het is in feite
hetzelfde punt :rra.ar dan uitgewerkt. En ik zou ne kunnen voorstellen dat je
bij 602 gewoon verder gaat en zegt dit geldt ook bij het verwerven van
cultuurgronden enz. Dan heb je neteen een concreet voorbeeld uit de praktijk.
Maar echter waar ik net heel veel kracht tegen zou willen pleiten is het

tweede arrenderrent van Bomsterhiem, want ik heb het idee dat daar de prioriteitstelling wel heel ver wordt o:rrgedraaid. Ik heb er wat rroeite nee als
er wordt gezegd waar dat naatschappelijk verantwoord is dient te worden
gestreefd naar behoud van zeer waardevolle natuurelerrenten en landschappelijke waarden. Want juist het behoud van die waardevolle natuurelerrenten
en naatschappelijke waarden dat is noodzakelijk voor het beleid naatschappelij:k
verantwoord te houden. En ik geloof dat het de zaak een beetje op zijn kop
zetten is om dan te zeggen van eerst prioriteit voor de economische ontwikkeling en daarna kijken we wel wat erover blijft van het milieu in de
natuur. Ik denk dat dat het beleid is wat de tegenstander ons in de
schoenen schuiven. Ik denk dat we daar niet aan rroeten beginnen.
Dank u wel. Mijnheer Vos.

Voorzitter wat het eerste arrenderrent betreft welke liberaal zou er nou bezwaar
tegen kunnen hebben dat de overheid zich terughoudend opstelt bij het
aankopen van gronden. Of dat nou cultuurgronden zijn of andersoortige
gronden dat is in principe gewoon een liberaal uitgangspunt. Je rroet goede
argunenten hebben als de overheid voordat je je allerlei eigendarmen gaat
verwerven. Dus wat dat betreft kan dat eerste arrenderrent best. Dat hoeft
niet zulke problaren op te leveren. En ook in de visie van de heer
Winsemius zal het ongetwijfeld zo zijn dat de overheid goede arguiiEnten
rroeten hebben an relatienotagebieden aan te wijzen en daarna eventueel aan
te kopen. Het tweede arrenderrent dat denk ik dat niet juist is orrrla.t daar
te zeer net zoals de conmissie neen ik ook al aangeeft te zeer vooruit
gelopen wordt op bepaalde belangen en dat kun je nou eennaal in zijn algereeenheid zo niet stellen. Dat is van geval tot geval anders en dat rroet iedere
regionale. lokale en ook nationale overheid van geval tot geval kunnen
bezien.
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Dus het eerste graag wel, het tweede graag niet.

Dank u wel. Mijnheer Ginjaars.
Twee korte o:prerkingen voorzitter. In de eerste plaats is het de vraag wat
de reaktie zou zijn als bij dat eerste punt zou staan dat er een terughotrlend
beleid wordt gevoerd bij het aankopen van natuurterreinen voor cultuurgronden.
M=t andere woorden wanneer je gaat kijken naar het ruimtelijk proces als een
afwegingsproces dan wordt er nu een eenzijdig voorbeeld gegeven. Ik haak
aan bij datgene wat de heer SWart zei wij kunnen denk ik voorzitter als
conmissie het arrenderrent 1 van de afdeling Bornsterhiem verwerken achteraan
punt 602. Misschien rret een iets andere

ve~rding

maar de intensie als

voorbeeld kunnen wij daardoor aangeven. Arrenderrent 2 van de afdeling
Bornsterhiem daar blijven wij bij de rrening dat we dat rroeten ontraden.
Akkoord mag ik het dan zo in de procedure vertalen dat een wordt overgenerren
en wordt verwerkt in 602. En dat 2 wordt ontraden. Dan gaan we ik zag de
heer de Wolf knikken bij mijn voorstel over 1 dan gaan we over twee stemrren.
Akkoord, dan doen we dat. Witte kaarten voor 2, tegen. Blauw voor, tegen.
Oranje voor, tegen. Twee is ve:rworpen. 604 dat is de karrercentrale den
Haag twee keer. Een keer ontraden en een keer aanbevolen. Mijnheer Meijer.
Ja dat tweede zal ik niet over spreken. Het eerste gaat over de toelichting
stond toelichting overbodig spreekt voor zich. Uit de reaktie voor de conmissie
begrijp ik dat het niet voor zich spreekt. Wat hebben wij willen zeggen. Er
wordt hier gesproken over verdichting van stedelijk gebied. Dat soort dingen
hebben wij op gerreentelijk niveau in de praktijk rree te naken. Daar blijken
nog weleens onwenselijke voorstellen bij te zijn. We willen daar een aantal
kwalitatieve kri teria aan verbinden zoals het behoud van de stedebouwkundige
structuur, het leefmilieu en ook de rrening van ornNOnenden daarin rree laten
wegen. Dat is alles wat we voorgesteld hebben en de reaktie van de comnissie
begrijp ik dan ook niet helemaal.
Dank u wel. Mijnheer Ginjaars.

Ik denk voorzitter dat wanneer dat arrenderrent niet in de plaats hoeft te korren
van het gedeelte ten einde wonen, werken, recreëren daadwerkelijk rrogelijk
te naken, wanneer daaraan toegevoegd kan worden dan kan de conmissie het
accepteren.
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Dus kan het worden toegevoegd in 604. Akkoord. Dan zijn we het over beide

punten eens. 605 is van de conmissie ruimtelijke ordening. Zou geschrapt
rroeten worden, maar het bevat een duidelijke beleidsrichting. Ierrand
van de conmissie ruimtelijke ordening •
.Meijer.
Dan :rret een andere pet op van de corrmissie ruimtelijke ordening. Het eerste

punt gaat over totstandkoming van besterrmingsplannen buitengebied. Dat
staat ook al in 607 dus het staat er twee keer in. Daarom kan het geschrapt
v.orden. Het tweede gedeelte van de zin is mij niet duidelijk. Het saneren en

qua uitvoering versterken van het beschikbare instrurrentarium. Dat is
een vrij lege zin.
Mijnheer Ginjaars.
Ja voorzitter wij zijn van :rrening dat wanneer je een duidelijk beleid in die
richting wilt aangeven dat je dan toch tenminste een aantal ele:rrenten van
een dergelijk beleid rroet aangeven. En wij vinden dat de huidige situatie
toch van een zodanige aard is dat je zou rroeten aangeven op welke wijze dat
bereikt zou kunnen worden. Vandaar dat wij dus pleiten voor de handhaving.
Kunnen we gaan sten:m:m. Alle kaarten voor de conmissie ruimtelijke ordening.
Alle kaarten tegen. Het blijft gehandhaafd. Het a:rrenderrent is verworpen.
608 van Zuidhorn, Vlaardingen en Hoorn. Zuidhom en Vlaardingen v.orden
ontraden en Hoorn aanbevolen. ierrand uit Zuidhom of Vlaardingen of ierrand
anders. Mijnheer de Beer.
Het is een :rrooie plaats Zuidhom ik zou er best willen wonen. Ik kom uit
Vlaardingen inderdaadvoorzitter. Het gaat hier om een ogenschijnlijk onbelangrijk maar in wezen zeer principieel punt en het houdt ook verband :rret punt
651 waar we nog norgen over kOiren te spreken. In punt 651 wordt namelijk uitgesproken het liberale uitgangspunt van de vrije woonplaatskeuze. Een zeer
belangrijk punt voor ons liberalen. Nu is het zo dat daar wel een paar amenderrenten op ingediend zijn maar die willen allemaal die vrijheid nog groter
maken dan in het punt al verwoord staat. Dus ik denk dat deze vergadering
dat daar geen misverstand over bestaat dat wij die vrije woonplaatskeuze
willen. En dan rroeten we wel realistisch zijn.Vandaag de dag wordt in de
ene provincie wat harder dan de andere het beleid gevoerd waarbij de kleine
plaatsen soms zeer stringent worden afgegrendeld zodanig dat daar kunstmatig net de woningbouw zodat er kunst:rratige schaarste ontstaat.

Band

7

Blad 140
En dat heeft weer allerlei onaangename gevolgen bijvoorbeeld kettingbedingen

en dan nag je je huis gedurende 3 of 6 naanden niet verkopen als je :rroet
verhuizen. Dan rroet je het eerst plaatselijk aanbieden enz. Geweldige
inperking van de vrijheid en onnoemelijke regulering. Wat wil nu het voorstel
van Vlaardingen. Zeg niet ga naar ongebreideld subverbaliseren. Nee want
inde tekst van Vlaardingen blijft het tegengaan van subverbalisatie staan
in de tekst. Vlaardingen brengt alleen een nuancering aan. Maar een nuancering die hard nodig is want anders kurmen we straks onder 651 dat punt van
die vrije woonplaatskeuze niet waannaken.
Voorzitter Boeman afdeling Hengelo.
Ik 'WOU graag spreken naar aanleiding van het arrenderrent zoals ingediend
door de afdeling Zuidhorn. Afdeling Zuidhorn wil graag de zinsnede het
inhouden dat een en ander kan inhouden dat stedebouwkundige verdichting
van steden kan voorkaren. Het 'WOrdt door de ronmissie afgewezen orrdat
de tekst niet imperatief bedoeld is. Desniettegenstaande het staat er
toch. Stedebouwkundige verdichting van onze steden kan betekenen een
stuk minder sociale rust. Juist het wat wij er op zetten van steden
leidt tot een sociale rustige omgeving in de grote steden en ik zou
er toch wann voor willen pleiten om de zinsnede zoals die hier staat
niet op te ne:rren in het verkiezingsprogramna. Het kan uitgelegd 'WOrden
als pleiten voor verdichting van steden ook al is het misschien niet
zo bedoeld het staat er wel.
Dank u wel.
Berghuis afdeling Zoete:r:IIEer.
Ten aanzien van het arrenderrent van de afdeling Hoorn daar overweegt de
ronmissie van het bestaande is niet imperatief bedoeld en daa:r:IIEe suggererend
dat deze uitspraak niet zinnig zou zijn. Ik denk dat het op zichzelf een
goede zaak is dat de partij in de richting ook van onze groeikernen
groeikernenbeleid 'WOrdt welliswaar afgel:x:nlVii, naar dat de groeikernen nadrukkelijk in de gelegenheid 'WOrden gesteld om die taak op een evenwichtige

wijze af te ronden. En ik denk dat het de partij dan ook siert om die uitspra.al<
gewoon te doen.
Mijnheer Ginjaars.
Ja bij Zuidhorn voorzitter hebben we gezegd de tekst is niet imperatief.
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Het geeft een rrogelijkheid aan. Er staat heel duidelijk niet dit houdt in
het stedebouwkundig verdichten, het kan afhankelijk van de omstandigheden.
Het inhouden, het kan het inhouden. Na de toelichting van de heer de Beer
voorzitter bij arrenderrent 2 denk ik dat de conmissie dat kan overnerren.
Amendement 3 is natuurlijk geen probleem.
Prima. Over Zuidhorn gaan we dus st:errnen. Witte kaarten voor Zuidhorn.
tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Zuidhorn is ve:r:vvorpen.
Vlaardingen "WOrdt overgenaren en Hoorn ook. Allemaal akkoord. Prima.
Dan

zijn we bij 610 twee arrenderrenten een van de conmissie ruimtelijke

ordening en een van Amsterdam. Beide "WOrden ontraden element van deregulering.
Wie van u wil het "WOOrd voeren.
Meijer.
De eerste zin van 610 bezwaar aan de beroepsprocedures strigente voo:rwaarden

verkorten. Daar zijn we het natuurlijk allemaal rree eens. We praten hier
echter over het hoofdstuk ruimtelijke ordening en nu is juist bij
ruimtelijke ordening en besluit ruimtelijke ordening gewijzigd, het komt
binnenkort in werking. Daarbij zijn die termijnen aa.rurerkelijk verkort.
Het lijkt ne dat we de karende vier jaar daar eens praktijkervaring nee
op rroeten doen. Dat het een onhaalbare doelstelling is om dat in de korrende
vier jaar nog verder te gaan verkorten. Een irrealistisch punt en daarom
schrappen.
Dank u wel.

~vrouw

van der Stoel.

Mijnheer de voorzitter wat Amsterdam heeft bedoeld net dit arrendement
is niet deregulering tegenhouden maar wat Amsterdam hiernee bedoelde om
het in de tenren van de conmissie zelf te zeggen te detaillistisch.
Er wordt gewoon onderzocht of het simpeler kan. Dus het voorstel is geen

zinz: rreer na de kamna.
Dank u. Mijnheer Ginjaars.
Ja voorzitter wij hebben in het begin even met dat arrendement van de afdeling
Amsterdam geprobeerd tot uitdrukking te brengen dat als je tot vereenvoudiging
overgaat en als je tot beperking van de procedures overgaat dat dat dan niet
wil zeggen dat bepaalde aspecten dan minder zorgvuldig behandeld hoeven te
worden.
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Met narce hebben wij dus proberen duidelijk te maken dat ook als je
overgaat tot vereenvoudiging beperking dat inspraak en rechtsbeschenning
voldoende aanwezig rroeten zijn, maar niet overrratig. Nou dat hebben we dus
in het amenderrent gezegd. Het schrappen daarvan van deze zinsnede zou
kunnen duiden dat de vereenvoudiging en beperking rucksichtlos zou kunnen
worden doorgevoerd. Ja het zou het wel kunnen betekenen. Wat betreft de
eerste zin in artikel 610 voorzitter we hebben hier neergelegd een uitgangspunt van het bereik. Natuurlijk noeten de wet ruimtelijke ordening in werking
treden en natuurlijknoet er nog veel gebeuren en de vraag is ook of je
dat allemaal in een bepaalde periode kunt tot stand brengen. Een feit is
dat wij wel van mening zijn dat bij die uitvoering dit geldt en of dat nu
in deze regeerperiode al aanstonds tot stand wordt gebracht of dat het nog een

paar jaar later duurt is dan denk ik niet zo belangrijk.
Dank u wel. Dan kunnen we overgaan tot de stemning over 610 .1 van de
conmissie ruimtelijke ordening. Alle kaarten voor, tegen. Verworpen.
Van de afdeling Amsterdam
Mevrouw van der Stoel.
Voorzitter mag ik nog even reageren tweede terrni jn. Dank u. De conmissie
spreekt hier zelf over onderzoek en dan gaat het me niet om onevenwichtig
in het wilde weg maar wat schrappen. De conmissie wil zelf eerst onderzoeken waarom zou je er dan specifieke dingen uit gaan halen.
Ik denk voorzitter dat er dan tochsprake is van een misverstand. Wat wij
heel duidelijk beoogd hebben dat in dat kader van dat onderzoek naar
vereenvoudiging beperking een aantal dingen gewoon dat vinden wij als
conmissie overeind moeten blijven namalijk voldoende rechtsbeschenning en
voldoende inspraak. We zeggen er ook duidelijk bij dat in die vereenvoudiging
beperking die overrraat, eventuele overrraat aan rechtsbeschenning en inspraak
dat die eruit gehaald noet worden.
Dan kunnen we nu toch gaan stemren. Alle kaarten voor Amsterdam. Alle
kaarten tegen. Dat is te gevaarlijk. Alle witte kaarten voor het amenderrent
van Amsterdam. Tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Er wordt nu
gerekend.

Mijnheer de voorzitter 400 stemmen voor en 387 tegen.
Accepteren we dat allerraal. Goed dan is het amenderrent aangenorren.
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611 wordt aanbevolen. Dat is dan verder geen probleem. Bij deze. En dan
korren we bij het nieuwe, nee dan korren wij bij de toevoeging van den Haag
aan 613 en ook een beetje aan 614 want misschien kan het eerste arrenderrent
op 614 van de afdeling Delft en de commissie milieuhygiene kan misschien
worden benut om het elerrent van het projekt Wat.enmn uit 614 te lichten
over te hevelen naar 613 :rret de aantekening dat het misschien van een deel
dus van Waterman in 614 en het nieuwe en datgene wat den Haag wil
toevoegen een nieuw punt kan worden vandaag.
Meijer.
Nou de bedoeling van punt 613 van den Haag was ook om 614 te splitsen dat
zat er ook aan gekoppeld. En of het nou 613 of 613a wordt maakt ons niet uit.
Dus voor reevrouw Lok nog een keer. 613 blijft zoals die is. Datgene wat den

Haag wil toevoegen wordt 613a dus een nieuw artikel en daarin wordt ve:rwerkt
het projekt Waterman. En dan hebben we da.a.rnee voldaan aan 614 sub 1 en is

613 als nieuw punt toch al aanbevolen gekoppeld :rret Waterman da.a.I:lree behandeld.
En beginnen we dan echt over de Markerwaard en dat is punt 614 dan.

Allemaal eens. Dan hebben we bij 614 nog 5 arrenderrenten voorliggen van Haarlem
van de ad hoc groep Marke:rwaard conmissie verkeer en waterstaat, van de
conmissie ruimtelijke ordening, van de kanercentrale Gelderland en van de
afdeling Deventer. Het is interessant an te zien dat de conmissie alles
ontraadt. Dat geeft duidelijkheid en de kanercentrale Haarlem wil verder
studeren. Marke:rwaard wil zo spoedig rrogelijk uitvoeren en de financiering
in sarrenwerking regelen. De conmissie ruimtelijke ordening wil in beginsel
overgaan. Maar over het tijdstip van aanleg zal nog nader worden besloten.
Gelderland wil niet zondemeer afwijzen indien. En Deventer zegt dat het
:rroet worden heroverwogen. Nou een prachtig scala van rrogelijkheden. Daar
:rroeten we toch eentje uit kunnen vissen :rret elkaar. Mevrouw de leve begint.
Voorzitter ik wou graag een toelichting van de conmissie op hun aanbevelingen
want ik begrijp ze niet goed. Sorrmige aanbevelingen waarin staat dat er geen
Markerwaard kamt. Andere aanbevelingen dat er wel een komt maar ze worden
eenparig door de conmissie ontraden. Dat is mij niet helemaal duidelijk
en er zit een zekre tegenstrijdigheid in.
Nee de conmissie heeft een eigen tekst en zegt we willen niks anders dan
die eigen tekst dat is dus heel s:inpel. En die tekst is duidelijk ja.

\1
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~ijeran.

Betreffende 2800 voorzitter van de kamercentrale Haarlem die verwijst
naar een alge:rrene uitspraak ten aanzien van verkiezingsprogranna's en
wat je verder wel en niet in kunt cpnenen. En ik mag u in herinnering
brengen dat dat een jaar of vijf geleden een punt geweest is dat we net
51 tegen 49 % van de stemren als de nening van de partij hebben genom:m.
~t

een afwijkende rrening van de kamerfraktie toen ten aanzien van het

stemrecht van niet nederlands ingezetenen. Ja maar dat was dus een vrij
nieuw punt waar niet over gesproken was in de partij en waar we net 51-49
gingen denken dat een uitspraak van de alge:rrene vergadering en van de
partij hadden. Zes maanden later dachten we er wat anders over en dat
geloof ik niet dat dat een goed punt is om beslissingen te ne:rren. Nu
zegt de cammissie verkiezingsprogramma kijk eens er is voldoende gestudeerd
nou dat kan dan door allerlei rrensen en instanties voldoende gestudeerd
zijn. Onder andere door de cammissie waar de heer Aukema voorzitter van
was en die komt straks zelf wel maar het is mij toch ook opgevallen dat
het hoofdbestuur heeft een oommissie ingesteld een bijzondere partijoommissie
ad hoc, die heeft in juni 84 rapport uitgebracht. Ik kan ne vergissen.
Ik kan ne niet herinneren dat de instelling van die cammissie in V en D
bekend is gemaakt, maar ik kan ne zeker niet herinneren dat het rapport
van die cammissie de partij is ingegaan om er op te studeren. Ik denk
dat als een rapport aan het hoofdbestuur en aan de kamerfraktie en de
kamerfraktie heeft dat rapport in ieder geval niet zo verstaan dat rren
tot een unanieme mening is gekom:m. Men heeft daar duidelijk twee verschillende standpunten . Dus uitgestudeerd , uitgekristalliseerd dat wij in
dat nieuwe gemiddelde twee minuten maar misschien in een half uur hier
vanavond een afgewogen oordeel kunnen ne:rren zonder stukken alleen maar
net wat voor en tegen voor en contra dat lijkt ne niet de manier waarop
je uitspraken van een partij in een verkiezingsprogramma doet op een
zo belangrijk punt zonder voldoende discussie, zonder voldoende onderbouwing. Vandaar net een bestendige gedragslijn van de alge:rrene vergadering
als instituut van destijds dat dit een punt is waar je nu niet in het
verkiezingsprogramma over kunt zeggen, waar je niet net de kans op 51-49%
een neerderheid voor kunt krijgen voor of tegen, maar dat het niets is net
als het referendum waar we het vanmiddag over gehad hebben. Iets waar nog
behoorlijk even op gestudeerd rroet 'WOrden. Dan wel op korte tennijn maar
net stukken en die zien we dan graag tegerroet te beginnen net het rapport van
de conmissie Aukema.
Dank u wel. djnheer Boerman.
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Ja voorzitter aansluitend op de vorige spreker ik denk ook dat het onjuist is
dat we vanavond harde uitspraken doen over de Ma.rkerwaard. Daarover rroeten
we inderdaad m=t elkaar indringend discussieren. Ik denk dat uit de arrende-

nenten die voorliggen er een tweetal zijn die daar openingen toe bieden,
dat is de karrercentrale den Haag m=t de notie en dat is het voorstel van
de karrercentrale Gelderland die voorlopig het niet afwijst zoals de
conmissie voorstelt, maar die de zaak nog open laat waardoor wij in
staat zijn an binnen de partij de discussie nog te voeren. En ik zou voor
een van deze beide arrendem=nten een lans willen breken. Met narre zou ik
daarbij de kamercentrale Gelderland als eerste punt willen noemen omdat
dat arrendem=nt tenminste iets zegt over de Ma.rkerwaard, te:rwijl het andere
voorstel in het verkiezingsprogranma helemaal niet zegt en dat zou erg
laf zijn.
Dank u wel. Mijnheer Aukema.
Voorzitter mijn naam is al genoerrd en ik wil er graag wat van zeggen maar
u hebt de hele avond al naartoe gestuurd naar dit beladen onde:rwerp en
ik denk dat het daarom nog niet geschikt is voor een referendum. Dat wijzen
we dus ook af.

Ik denk toch dat daarnaast het goed is hier in deze partijraad iets m=er te
vertellen niet inhoudelijk, maar hoe deze conmissie gewerkt heeft en hoe die
tot haar advies is gekorren. Qn:lat kennelijk onbekend is dat dit rapport
er ligt want gezien alle verzoeken om studies is de commissie is door de
hoofdbestuur ad hoc ingesteld en heeft een schriftelijk advies uitgebracht

ook aan het hoofdbestuur en verwacht dat er publiciteit aan gegeven zal worden.
Dat kon die ccmnissie natuurlijk niet doen. Die conmissie daar waren dus de
m=eBit. deskundige vertegenwoordigers van 6 partijconmissies aanwezig. En die
hebben regelmatig teruggekoppeld naar die partijcorrmissies. Dat waren canmissie milieuhygiene, ccmnissie ruimtelijke ordening, conmissie verkeer en
waterstaat, conmissie landbouw, sport, recreatie en natuurbehoud en de
financieel economische commissie. Uitgangspunt voor deze conmissie was de
planologische

k~slissing

waarin dus een kleinere Markerwaard dan

voorheen dat wil zeggen wat nu steeds en waarover gesproken wordt ongeveer
die 4lduizend hectare. De onderwerpen die daar bestudeerd zijn bestudeerd
aan de h.an:1 van een hele stapel deskundige rapport en die lagen op het gebied
van cultuur, natuur, visserij, landbouw, waterhuisgouding, geohydrologie,
werkgelegenheid, recreatie, ruimtelijke ordening en financiering. En ik
geloof niet dat het goed is die discussie hier te houden.
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Want daar kun je wel een volledige algenene vergadering voor houden.
De

IIEerderheid van deze comnissie 8 leden was voor het standpunt inpoldering

van de Markerkwaard en een minderhidsrapport van 4 leden was daartegen nEt
argu:rrentering. En het is goed dat hier te zeggen dat TIEn het weet dat dit
toch eigenlijk een afspiegeling is van de TIEest deskundigen in de partij
8 voor en 4 tegen nEt terugkoppeling naar de verschillende comnissies.
Het vorige verkiezingsprogram heeft al gevraagd om een herove:rweging dus
ik vind dat we die heroverweging hier wel IIEe hebben gehad. Er zijn

allerlei adviezen uitgebracht. De raad van de waterstaat, ruimtelijke
ordening en er is een stellingnaTIE van het kabinet en dat betekent op termijn
inpolderen. Ook de voorzitter van de partij, de fraktievoorzitter en de
minister van verkeer en waterstaat hebben zich ook hierover duidelijk uitgelaten. En dan komt de conmissie Markerwaard dus heel vreerrrl voor dat in het
concept verkiezingsprogranna ineens staat geen Markerwaard. De verkiezingen
in de polder voor de nieuwe twaalfde provincie die zijn denk ik ook heinvloed
door dit ontwerp verkiezingsprogramna. Nou zeg ik wel wat scherp, maar ik
denk de sterrming uit die polder gehoord hebbende dat dat op dat norrent toen
dacht TIEn in de polder dit ontwerp verkiezingsprogram, de VVD is tegen
inpoldering. En ik geloof dat dus geen goede zaak was. Het wachten is nu op
het laatste rapport van de raad voor de ruimtelijke ordening waar Wiegel
voorzitter van is en dat rapport wordt over een maand ongeveer veiWacht.
Dus voor de verkiezingen kunnen we dat tegennet zien. Dan om erop in te gaan

wil ik ook nog zeggen dat een nieuwe situatie is ontstaan door de instelling
van die twaalfde provincie waar nEt de presentatie ook duidelijk gebleken is
dat die Markerwaard daarbij hoort en ik denk dat die twaalfde provincie er op
rekent dat daar een Markerwaard ook ingevuld wordt. En als we ook zien
de stimulering die ervan uit gaat over het algeneen maar voor de landbouw
in het bijzonder, dan spreken we hier over een projekt in de orde van grote
van 2 miljard over 20 jaar dat betekent 200 miljoen per jaar en ik denk dat
het goed is dat de partij zich realiseert dat dit een speerpuntfunktie heeft
die verder gaat dan alleen Nederland. Ik heb hier de argu:rrenten van het
minderheidsrapport ook bij IIE. Die veiWijst naar dewebnansconferentie, die
heeft arguroonten over de zeilvaart, over de visserij waar IIEnSen werkeloos
worden, de waterkwaliteit en de geohydrologie. Er zijn dus wat van hun kant
uit gezien wat vragen over. Ik denk dat de deskundigenrapporten daar op dit
moment goed duidelijk over zijn en dat wij als partij daar best over kunnen
beslissen van daag.
Dank u wel.
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Mijnheer Derks.
Voorzitter op gevaar af dat de vergadering zal worden bevangen door enige
vriendelijke verbazing, maar de provincie waarvan rren buiten als regel
aanneemt dat man er wat meer voelt voor natmaken dan voor droogleggen,
wellicht is dat ook wel een beetje terecht. Misschien alleen in Bourgondie
niet. Die provincie heeft zich in de discussie onorrwonden uitgesproken voor
drooglegging van de Marke:rwaard. En ik noet u zeggen dat de argurrenten die
daarbij zijn gebezigd die zijn alom bekend die hoef ik niet te herhalen
maar het is een van de belangrijkste punten en dat is echt serieus geweest
in de discussie binnen de kamercentrale. Wij hebben ons uitgepsproken voor

inpoldering. Ik wil dat niet ter beinvloeding hier zeggen, maar ter kennisgevin
aan de vergadering en misschien wilt u het toch meenemen.
Dat was de kamercentrale Limburg.
Mevrouw de Blecourt.
Voorzitter ik ben een van de schrijvers van het minderheidsstandpunt van de
ad hoc werkgroep Marke:rwaard en ik wou de vergadering onder de aandacht
brengen dat die minderheid die niet zo'n kleine minderheid was wel een aantal
4, maar de meerderheid was kleiner omia.t het hoofdbestuur mat minder aantal
leden in de werkgroep benoeird heeft dan degene die zojuist tot de voorzitter
van de ad hoc werkgroep is aangegeven. Wij als minderheid vinden dat wij meer
genuanceerd naar bui ten dienen te kOiren en daarom zouden we ook willen voorstellen tenminste ik heb net mat iemand anders van die minderheid overlegd
om wat duidelijkheid naar de partij te doe toekonen om beide standpunten
naar buiten te brengen. En daarom lijkt het heel goed dat de partij daarover
discussieert en niet in een of twee zinnen een voor- en een tegenstandpunt
hier vanavond aan te noeten horen. En daarom denk ik dat het voorstel dat
in punt 2 genoerrd is dat dat een serieus overwogen dient te worden.
Mijnheer Sparreboom.
Mijnheer de voorzitter de discussie beluisterend kan ik u zeggen dat ik als
inwoner van de noord oostpolder in ieder geval blij ben dat de afsluitdijk
er tenminste ligt, want anders vrees ik dat dat wonen in die noord oostpolder
niet mogelijk zou zijn en dat zou voor die 200duizend mensen die nu al

ruim 200duizend in het gebied van de ijsselmeerpolders wonen toch eigenlijk
janroer zijn.

Want dat zijn 200duizend mansen die daar wonen, werken en voor-

zover ik dat kan overzien redelijk gelukkig zijn. Dat wou ik vooraf tegen u
zeggen.
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Ik wil daaraan toevoegen mijnheer de voorzitter en het komt misschien wat
hard over wat ik nu ga zeggen, maar ik wil dat toch kwijt dat ik het
eigenlijk besch.amend vind dat een partij als de onze op dit norrent na
zoveel jaren praten rroet discussieren over de vraag of je in het hart
van het bijna dichtstbevolkte land ter wereld de rrogelijkheid om 41duizend
hectare grond boven water te krijgen laten liggen terwijl we allemaal kunnen
uitrekenen dat dat rrogelijk is a la raison van nog geen 5 gulden per
vierkante rreter. Ik denk dat het goed is dat we dat allemaal tot ons door
laten dringen. Mijnheer de voorzitter mijnheer Aukema heeft gezegd dat de
verkiezingen in oostelijk flevoland in de nieuwe flevopolder in de 12de
provincie beinvloed zijn door het standpunt zoals dat neergelegd was in
het ontwerp verkiezingsprograrma. Dat was inderdaad een buitengewoon pijnlijk
rcorrent want de ccmnissie die het verkiezingsprograrrma ter gelegenheid van
de verkiezingen voor de provinciale staten aan de pers presenteerde werd
op diezelfde middag geconfronteerd met kritische vragen van diezelfde pers
die van de telex geplukt hadden en dat was deze keer dan geen stijlbloempje
dat de partij een ontwerp verkiezingsprograrrma gepresenteerd had voor de
tweede karrerverkiezingen waarin diezelfde Markerwaard verboden werd. Niet
toegestaan werd. Mijnheer de voorzitter het was natuurlijk een schoonheidsfoutje maar voor de groep die daar dat verkiezingsprograrrma aan de partij
presenteerde was het wel iets wat hard aankwam. Er is gesproken over de
belangen van de landbouw. Natuurlijk zijn die belangen aanwezig en ze zijn
misschien wel groter dan vele van u denken. Het is i.Imers rrogelijk om van
die nieuwe polder een overloopgebied te maken van wat wij dan en dat is niet
d enigrererrl bedoeld het oude land plegen te neerren. Honderden en misschien
wel duizenden jonge boeren zijn van het oude land verdreven voor uiteenlopende zaken die de sam:mleving aanbelangt en die hebben daar een nieuw
bestaan op kunnen bouwen. En wanneer wij een kle-ne berekening maken van
wat het de sam:mleving gekost zou hebben indien zij daar zogenaanrle vergoedingen de opstandvergoedingen voor hadden rroeten betalen dan denk ik
dat dat een bedrag van vele miljarden geweest was. Mijnheer de voorzitter
er is van vele kanten gezegd dat een groot deel van die landbouwprodukten
die in die markerwaard geproduceerd worden overbodig zouden zijn. Ik wil
u een paar cijfers niet onthouden. Er is in dit land en ik doe dat op
gezag van het landbouwschap. Er is in dit land behoefte aan 95honderd
hectare grond voor bloembollenteelt. Er is in dit land alweer op gezag van
datzelfde landbouwschap behoefte aan 1500 hectare voor boomkwekerijteelt.
Er is behoefte aan 1000 hectare voor volle grondsgroenteteelt.
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Mijnheer de voorzitter het is bekend en dan stap ik hier vanaf, het is
bekend dat aan die andere kant van die dijk een passengebied noet kOiren
van tenminste 3500 en rrogelijk zelfs 4500 hectare. Het is straks nogelijk
om daar een aaneengesloten natuurgebied te creëren van 11duizend gulden
en dat laten we allemaal liggen. Waarom. Het waarom is ons in die flevorolder
niet duidelijk. Ik zie dat u ongeduldig wordt mijnheer de voorzitter ik heb
daar begrip voor, maar heb aub ook begrip voor het feit dat het droogleggen

van de markerwaard een belangrijke zaak is voor de nieuwe flevoprovincie.
Leijten.
Ja voorzitter mijnheer Sparreboom heeft al het nodige gezegd en ik had even
het idee dat mijnheer Sparreboam ook lid is van de landbouwconmissie.
Want alle discussies die wij gehad hebben afgelopen twee jaar in de landrouwconmissie waarbij steeds gepleit is voor inpoldering van de markerwaard
die zijn keurig door mijnheer sparreboam verwoord. Een paar elenenten
mijnheer de voorzitter. Qn te beginnen we noeten ..
We kunnen eindeloos al die inhoudelijke argurrenten uitwisselen van voor en
tegen, want uw voor dat lokt een tegen van een ander uit. Ik bedoel we
noeten of beslissen dat wat Haarlem doet en zegt we gaan verder studeren
en dan kunnen we die argurrenten allemaal nog eens uitwisselen of we nenen
een ander a:rrenderrent, maar we noeten niet al te diep inhoudelijk gaan. Ik
heb mijnheer Sparreboam nou de gelegenheid gegeven om daar wat langer over
te spreken, maar ik ga er niet rree door. Dus ik zou u willen vragen om niet
een reeks van inhoudelijke argurrenten te noenen.
Nou voorzitter even wat u zegt qua procedure dan ve:r:wondert het mij voorzitter dat de carrmissie voor het verkiezingsprogramma geen uitspraak heeft
willen doen over punt 4 de suggestie van de carrmissie ruimtelijk ordening
in beginsel v.rordt overgegaan tot aanleg van de .Markerwaard. Ik wil daarbij
oprerken voorzitter het gaat dan niet alleen om het belang van land- en
tuinbouw. H-t gaat dan ook om rrakro economische belangen. Ik breng evenwel
in herinnering en dan geef ik een reaktie op de opmerking van de heer
Meijeran. Wanneer we nu geen ja zeggen dan ben ik ervan overtuigd voorzitter
dat we hier over vier jaar weer over discussieren. Ik trek even de parallel
voorzitter het is idem dito als rret het verhaal van de rretro en de ondergrondse. Wat man 20 jaar of 10 jaar dan heeft rren er spijt van. Ik hoop dat
we vanavond een beslissing over de markerwaard nemen. Er is voldoende over
gediscussieerd ook binnen de VVD en daarbui ten. Dank u.

Blad 150
Mijnheer Bakker.
Voorzitter ik kan :m= herinneren daarnet sprak mijnheer Meijeran er al even
over 1981 is een discussie geweest, ma.ar in 1980 ook. Op voorstel van het
hoofdbestuur is in 1980 een deelcongres ruimtelijke ordening georganiseerd.
Het gevolg was dat congres dat rronde uit alleen maar in een congres markerwaard op basis van een beperkt aantal gegeven. De ambtenaren vanuit de
ministeries werden daar uitgenodigd om de eerste toelichtingen te geven.
Dat heeft tot gevolg gehad dat daar de verdeeldheid in de sterrmingen bijzonder groot was. '!Weede punt de opzet van een progranma. in 1981 de heer
Meijeran gaf het al aan was een fifty-fiftyverhouding dus voor u aanleiding
geweest en een terechte aanleiding om een corrrnissie aan de gang te zetten
om een grondig onderzoek te doen. Een commissie van deskundigen. Die heeft
rapporten uitgebracht in 1984. Dan vind ik het uw taak om de partij daarover
te info:rm;ren. Dat heeft u niet gedaan, mijn vraag is waarcm heeft u dat niet
gedaan. Het was een uitstekende aangelegenheid geweest om een voorbereiding
te treffen voor dit verkiezingsprogranma.. Het is helaas niet gebeurd.
De aanleiding van al deze discussies, argumenten die nu ineens vanavond

boven de tafel kanen en waar vele afdelingen niet van op de hoogte zijn of
niet van kennis hebben kunnen nerren dat had u kunnen voorkcmm. Waardering
voor de camni.ssie dat zij uitspraken doet, maar kende het rapport dan ook.
Zij konden van die argumenten kennis nerren. Desteneer redenam een notie
van Haarlem in te vullen op zo kort rrogelijke tennijn. Dan krijgt u die
duidelijk die u wenst, maar een weloverwogen oordeel van de partij. Dat vind
ik correcter.

Ik kan uw vraag wel beantwoorden. De tweede ka:m=rfraktie heeft in de loop
van de afgelopen jaren nadat het verkiezingsprogranma. op 50-50 basis wat alles
een beetje in het midden lieten daar enige keren over gediscussieerd en :m=n
kwam er daar niet uit. En toen is er in het hoofdbestuur ook een over

gesproken en toen is er gezegd wel laten we dan een conmissie van deskundigen
instellen. Die camni.ssie die kwam er wel uit of niet uit, net wat je zeggen
wil, maar daar was het 8-4 en :rrevrouw de blecourt zegt nog een p-ar van de
vier erbij en dan had je 8-8 gehad. Het had ook 9-6 kunnen zijn. Wel het is
Oh nou heb ik iets verkeerds gezegd.
Mevrouw de Blecourt.

Mijnheer de voorzitter ik heb gezegd die 4 is juist, maar die andere zijn tevee
want die zijn niet benoenrl door het hoofdbestuur allemaal.
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Goed maar in ieder geval is duidelijk dat in die cammissie ook verschil
van rrening was, ook een stuk onduidelijkheid. Vervolgens heeft het hoofdbestuur gezegd wel an nu op basis van allerlei halve wat onduidelijke
informatie een discussie in de partij te organiseren dat gaat toch allemaal
wel wat snel, want dan hebben we geen goede discussie teneer daar het
kabinet nog een voorlopig standpunt noest innenen in het kabinet. Daar
zijn allerlei deskundige ingeschakeld en daar is ook tenslotte over
gesproken en de uitspraak daarvan die kennen we. Kortom in de VVD was
totnutoe en misschien ook nog wel vandaag niet het rro:rrent bereikt waarop
nu op basis van een totale afweging tot een heel duidelijk standpunt kon
woroen gekaren. In ieder geval kon een zodanige discussie na 80 in de partij
worden gevoerd dat we daar zoveel aan hadden dat we dan als VVD zouden
kunnen zeggen van wel wij hebben het probleem opgelost. Ik wil u best
zeggen dat als het hoofdbestuur of :rrensen uit het hoofdbestuur of fraktievoorzitters en partijvoorzitter en de vice voorzitters zoals dat in 81
het geval geweest was, als zij het concept verkiezingsprogranma hadden
geschreven zoals dat toen het geval was dan was er een wat andere tekst uit
gekarren dan nu het geval is, maar wij hebben als partij gekozen voor een
onafhankelijke ccmnissie en we waren dan ook allemaal verbaasd hoe ziet zo'n
conmissie er dan uit daar komt dan ook een standpunt uit en dat was zeer
duidelijk. Een kant op :rret tot gevolg dat er de amendenenten en de rroties
kwamen zoals we die nu hebben. Kortam wij hebben totnutoe als hoofdbestuur
gezegd de tijd is niet rijp an daar nu ten finale over te spreken in die
zin dat daar uitgesproken standpunten over kunnen worden ingeno:rren. En de
andere kant rroeten wij nu dat concept verkiezingsprogram voorligt rroeten
wij ve:rder. Dat leidt tot als ik dat nou zo zie als ik nou dit 5 rrogelijkheden of eigenlijk 6 want de ccmnissie zegt min-min nee. Dan zegt de
ad hoc groep marke:rwaard punt 3 zegt plus-plus ja. Vervolgens hebben we een

aarzelend ja en een aarzelend nee.

~t

allerlei kanttekeningen die je

erbij kunt maken. Maar de ccmnissie ruimtelijke ordening zegt aarzelend ja
in beginsel wordt en afdeling zegt aarzelend nee. En de karrercentrale
Gelderland die zegt plus minus die zegt er zijn :rreerdere rrogelijkheden.
Vervolgens zegt de karrercentrale Haarlem dat er gestudeerd rroet wo:rden.
Wel er zijn felle voorstanders, we hebben ze vanavond gehoord. Er zijn felle
tegenstanders we hebben ze vanavond gehoord. Ik sluit niet uit dat het
misschien verstandig is dat wij in lijn van de discussie zoals die in andere
partijen gevoe:rd wordt, in ons land gevoerd wordt een standpunt innenen wat
toch de ruimte voor ve:rdere discussie openlaat dan kun je zeggen we gaan
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helemaal terug naar heel weinig en we zeggen we gaan studeren. We kurmen
ook zeggen we volgen de kamercentrale Gelderland. die zegt niet zonderneer
afgewezen indien enz. dat is ook een plus minus redenering die ligt een
beetje in de buurt van de kamercentrale Haarlem. Je kunt ook aarzelend
ja en aarzelend nee zeggen. Ik denk dat we er verstandig aan doen als
partij om een beetje op een van die lijnen te gaan zitten. Dan doen wij
recht aan ieder die toch wil dat er nog verder over gesproken wordt.
Dat bijvoorbeeld dat rapport van de conmissie in de partij behandeld wordt.
Ik denk dat bijvoorbeeld nu besloten zou kunnen worden om aan de cammissie
te vragen indien daaraan behoefte bestaat bij cammissieleden om nu na twee
jaar dat de cammissie studeerde nogeens te vragen het stuk te aktualiseren.
Indien daar tenminste behoefte aan bestaat, indien daar aanleiding voor is.
En dan zouden we als partij toch eens echt inhoudelijk, want ik :rrerk de

behoefte daar toch aan. Ik heb mijnheer Sparreboom zijn gang laten gaan
en vervolgens mijnheer Leijten tegengehouien, maar dan zouden we misschien
toch wat :rreer inhoudelijk daarover nog eens van gedachte kunnen wisselen.

Dat zeg ik nu net dat is het rapport Aukema, dat is het rapport wat totnutoe
niet rijp was cm te bediscussieren, dus ik zeg nu tegen mijnheer Aukema
misschien zou die :rret zijn conmissie na twee jaar indien daar aanleiding
voor is dat nog eens kunnen aktualiseren. Conmissie zou nog eens bijeen
kunnen korren en zeggen van vinden we het nog net zo, zijn er nieuwe argumenten bijgekorren

en dan is dat aanleiding vervolgens om in de partij te

bespreken en middels een themacongres aan de hand van een paar stellingen
zoals we dat gewend zijn te doen :rret elkaar dan besluiten we dat de tijd
nu voor die discussie wel rijp is. Dat kan gedaan worden nadat vanavond door
deze algeroone vergadering is vastgesteld of de kamercentrale Haarlem en
daarbij zeggen van nou daar is dan al die studie. We zomen er ook kurmen
zeggen we kiezen voor Deventer het is ook nee we kiezen voor Gelderland dat
is ook een plus minus situatie, :rret ook de conclusie daarbij en nu gaan we
dat toch eens allemaal op een rij zetten. Je kunt ook aarzelend ja zeggen, maar
in beginsel wil :rren nog eens verder uitwerken en we kunnen aarzelend nee
zeggen dan dan ook daar nog eens wat :rreer inhoudelijk over gaan spreken :rret
elkaar. Ik ben het eigenlijk wel eens :rret degene die vanavond gezegd hebben
laten we nou toch een beetje voorzichtig zijn in die zin dat we nou als partij
zonder werkelijk inhoudelijk :rret elkaar daarover gediscussieerd te hebben
een standpunt in te nemen van een van de uiterste. Dat doet niet recht aan
het grote perspectief in dat opzicht dan ook die die markerwaard is. En of
we nou dan met elkaar in het verkiezingsprogramma niks zetten zoals de kanercentrale Haarlem bepleit of toch wel wat zetten zoals de kamercentrale
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Gelderland bepleit dat laat ik dan graag aan u over. Maar ik denk dat
het verstandig is wanneer wij in deze richting koersen.
En-kele

ar~nten

willen geven ter aanvulling op de woorden van de voor-

zitter naroolijk voor verder onderzoek. We weten en ik weet heel zeker dat
we in Nederland zeker nog grond kunnen gebruiken voor de bollenteelt.
En dat is niet zo eenvoudig. Voor de bon enteelt is ook nog grond nodig
maar die breidt zich toch wel uit. Daarvoor zitten we echt niet te wachten
op een tx>lder. De boonteelt die gebruikt nu ook steeds neer gronden die
aan de landbouw "WOrden onttrokken waardoor mirrler overproduktie kant in
de landbouw.
Wel ik begrijp uw behoefte aan een inhoudelijk discussie maar laten we
dit nou toch gaan doen.
Nee als punt ter nadere bestudering. Dat deze punten inderdaad juist op
landbouwkundig gebied verder noeten "WOrden bestudeerd ook ter voorkoming
dat we straks nog rreer boterbergen en rundveeberg komt door een nieuw
stuk land.
De Jonge afdeling Arrersfoort.

Ik geloof dat de rreeste van ons bereid zouden zijn en in staat zouden zijn
om vanavond een daarover te helpen een beslissing te nerren. Ik vind aan de
andere kant voorzichtigheid is de moeder van de IXJrseleinkast voorzitter en
dat hebt u ons voorgehouden. Als u vindt dat we er nog niet aan toe zijn
en de vergadering vindt dat dan zijn we dat nog niet, maar ik vind wel een
ding. Ik denk dat eenieder zich noet beseffen dat in ons verkiezingsprograrma
een duidelijke uitspraak past. En een uitspraak van het kan vriezen of het
kan dooien daar doen we onze partij en onze kiezer geen plezier rree. Wat

dat betreft kan ik voelen voor een voorstel en dat is ook het voorstel van
de afdeling Haarlem an uzelf en ons te binden aan een discussie op korte
tennijn die op korte tennijn ook tot resultaat kan leiden. Daar zou ik
dan een pleidooi voor willen houden. Dus een procedurele bijdrage.
Dank u. U onderstreept mijn woorden.

Meijeran.
Dat was ook volkonen onze bedoeling voorzitter en ik ben u erkentelijk voor
de zei het wat schroanvallige steun die u toch aan onze notie heeft gegeven.
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Als je niet wil dat er door de marke:r:waard nog

~r

boterbergen ko:rren

dan heb ik het idee dat het :rren in Lirriburg misschien denkt dat je in
de marke:r:waard ook nogwel druiven zou kunnen telen cm de wijnklas te
vergroten maar dat weet ik niet zeker. De heer Aukema heeft twee argurrenten genoem:i waarvan ik de een gaarne tot de mijne wilde maken, de
andere niet. Hij heeft zich beroepen voor zijn pro op het verkiezingsprogramna 81. Maar daar staat nou juist dat de noodzaak tot drooglegging
zou rroeten heroverwogen en we hebben vanmiddag gehoord wat dat betekent.
Dus daar kan hij zich niet op beroepen. Maar verder heeft hij gezegd

een referendum en ik ma.g u herinneren toen was u geen voorzitter nog
ik ma.g u herinneren, de heer Geertsema is verdwenen anders herinnerde
hij het zich ook aan een besluit van de algerrene vergadering net een
opdracht aan het hoofdbestuur tot proefnemingen net een opinipeiling
waarvan dan de uitkomst aan de algerrene vergadering zou worden bekend
gemaakt. De marke:r:waard lijkt ne nou een geschikt punt om eindelijk die
opdracht aan het hoofdbestuur dienen toen nooit heeft uitgevoerd door
middel van opiniepeilingen op dit punt na discussie !rede te betrekken
consultatief in de besluitvorming door partijraad of algenene vergadering
op korte termi.jn daar zijn we het over eens.
Voorzitter het is hier welliswaar in uw eigen woorden daarnet wat duister
ik zal dat trachten te cafq?ei1Seren door wat harder te praten om dat het
beeld net het geluid te compenseren. Hartman uit Alnere. Ik wil nog even
ingaan op het punt inhoudelijk heel kort en daarna op uw procedurevoorstel
en daar wat bestuurlijke kanttekeningen bij plaatsen. Het is een polder
rrarke:r:waard of geen polder. Het gaat ma.ar om een letter, ma.ar er zit wel een
zee van verschil tussen. Dus ik denk op zich dat het wel heel goed is om er
toch wat uitgebreider bij stil te staan ondanks dat wellicht dan het :rrorrent

half elf al bereikt is. Voorzitter ondanks dat u tracht net een procedurevoorstel de zaak wat

~r

in de proceduredebatsfeer te brengen dan zullen we

dan ma.ar zeggen we stoppen er helemaal even nee net de discussie nu en we

stellen op korte tennijn en conmissie in waren er daarna toch nog wat nensen
die er wat inhoudelijk over wilden zeggen. Ik kan de heer

~ijeran

in ieder

geval verzekeren dat we ook wijn hebben in ons gebied dus hij kan daar
ook van kam:m genieten. Voorzitter de heer Sparreboom heeft het gehad over
duizenden jonge boeren die naar ons gebied over konden ko:rren en er elders
ruimte voor maakte. Ik zal ze niet noerren. Ik heb hier een lijstje van 20
punten uit de rest van Nederland waar ruimte kwam voor allerlei belangrijke
werken die alleen ma.ar rrogelijk waren orrdat bij ons dat gebied was ingepolderd.
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De markerwaard kan daar een nuttige bijdrage aan leveren. Waarom voorzitter
i s uw procedurevoorstel nu op dit :rrr::ment wellicht toch niet verstandig.
Ik zal er een paar argurrenten voor noerrrlen. In de eerste plaats zou het
kunnen leiden tot weer verder uitstel van discussie en ook van de besluitvorming. Ik rroet nadrukkelijk erop wijzen dat op dit nonent de know haw
nog aanwezig is voor die drooglegging. En gaan we nu jaren nog wachten dan
is die kna.v ha.v weg. Ik wil in de tweede plaats wijzen op de al een paar
keer genoerrrle verkiezingen in de p:>lder waar op 9 september vorig jaar en
rrevrouw Smit Kroes en Ed Nijpels sprekend narrens de tweede kanerfraktie
heel nadrukkelijk tegen de daar aanwezige p:>tentiele dan wel zekere kiezers
voor de verkiezingen op 18 september ook uitspraken gedaan hebben en ook
daar zou het nu een kleine klap in het gezicht zijn als we nu hier opeens
weer zeggen ach we gaan er maar weer eens eventjes op studeren. En daarom
voorzitter vragen wij ons in ieder geval of of dit nu wel zo'n verstandig
voorstel is an dat nu weer te gaan doen.
Dank voor uw bijdrage. Mijnheer Remkes.
Voorzitter wie mij kent weet dat ik over het algemeen niet graag een pleidooi
voer om in verkiezingsprograrrma 's geen duidelijk standpunt op te nemen.
Ik denk toch dat de discussie in de partij in het verleden en nu en de
amendementen zoals ze op tafel liggen uw procedurevoorstel om niet nu die
definitieve beslissing in het verkiezingsprograrrma op te nemen zou kunnen onde1
steunen. Ik denk dat deze afweging buitengewoon genuanceerd ligt en het is
voor een p:>litieke partij niet erg om op zo'n punt een keer te zeggen wij
willen wat neer tijd hebben om verder te studeren voordat wij als WD tot
een afgewogen oordeel korren. Ik heb daar overigens geen consultatief referendum voor nodig an tot dat oordeel te korren. Ik denk dat deze partij
mans genoeg is om die conslusies zelf te trekken. En voorzitter dat zou ik
er nog van willen zeggen de angst dat de knaw haw in Nederland verloren gaat
die hoeft niet aanwezig te zijn want ik kan u verzekeren dat die knaw haw
in waterstaatkundig opzicht in waterstaatkundig opzicht de korrende jaren
zeker aanwezig zal blijven en als het echt spant dan zijn wij vanuit Groningen
bereid om de nodige projektbegeleiding bij dit projekt ook over een paar jaar te
leveren. Dus ik zou u aan willen bevelen om of voor het arrendement van de kanercentrale Gelderland of voor het arrendement van de afdeling Deventer te st.eirlren
en ik zou het DB uit willen nodige om op zo kortnogelijke termijn een
conmis~~e

van deskundigen te benoerren die los van belangen want die hebben
naar 1Il1Jn gevoel in deze discussie een te grote rol gespeeld tot dusver om
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los van de belangen op basis van de kosten-baten analyse tot een deskundig
oordeel te karen. Dank u wel.
Ik denk dat het niet nodig is en niet verstandig is een onnodig tijdverlies
betekent als er nu een nieuwe cxmnissie zou worden ingesteld en nog weer eens
opnieuw gaat studeren op dit punt. We hebben een comnissie gehad dat wil
zeggen die is erin zekere zin nog dat is de comnissie waarvan de heer
Aukema voorzitter was en die heeft anderhalf jaar geleden gerapporteerd.
Alleen op dat ogenblik was de tijd niet rijp om tot een discussie in de partij
te korren. Nu onlangs nog een paar maanden geleden heeft het kabinet daarover
heel voorlopig een eerste licht laten schijnen. Ik denk dat het juist is
dat nu ook door de partij daarover gesproken wordt. Daarom mijn idee om de
conmissie van de heer Aukema eens te vragen bijeen te korren en te oveiWegen
te overleggen of het rapport dat in 84 gepubliceerd is nog wat aanpassing
nodig maakt op grond van nieuw verkregen inzichten en dan zou die conmissie
over enige maanden een definitief rapport kunnen presenteren. Met rreerdeheidsstandpunten en minderheidsstandpunten en alle voor liberalen aantrekkelijke
punten daarin. Vervolgens kunnen we daarover in de partij discussieren en
net een bepaald schema daarover in een themacongres en misschien uiteindelijk weer in een partijraad of een algenene vergadering daarover een
rader standpunt innenen. Dat lijkt rre vrij duidelijk. Wat dan nu erg interessant is en belangrijk en waar we vooral over rroeten spreken is wat wij
nu net dat verkiezingsprograrrrrE. doen. We kunnen Haarlem volgen, maar dan komt
er niets over de rnarke:rwaard in ons

verkiezingsprograrrm:~..

Dat lijkt mij wat

mager. We kunnen ook Gelderland volgen daarin zegt rren wordt niet zonderneer
afgewezen, we kunnen Deventer volgen hoewel dat een aarzelend nee zegt zoals
de conmissie ruimtelijke ordening een aarzelend ja zegt. Als u het mij vraagt
denk ik dat wij Haarlem niet zouden rroeten aannemen onrlat er dan helemaal
niets in het program komt. We zouden de ad hoc werkgroep niet rroeten volgen
am:lat het dan een veel te beslist ja is netzomin als wij de comnissie die
het concept geschreven heeft zouden rroeten volgen am:lat het een veel te
duidelijk nee betekent. Mijn idee is dat we zouden rroeten kiezen tussen het
aarzelende ja van de oommissie ruimtelijke ordening, het aarzelend nee van
de afdeling Deventer en het plus min gebeuren van de kareercentrale Gelderland.
Dan

hebben, dan als we tot een gematigd plus zouden korren dan kunnen we in de

verkiezingscampagne iets uitleggen en daarbij zeggen maar we gaan er nog op
studeren en dat is ondeiWerp van besluitvonning in de karrende maanden,
misschien paar jaar. En in het andere geval kan dat ook. Dat is concreet wat
ik aan u zou willen voorstellen en dan zouden we rroeten sternren welke van de
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drie vier vijf of zes we dan zouden nenen mijnheer Aukema.
Voorzitter ik denk inderdaad dat er op dit m::ment niet juist is het neest
extrene standpunt in te nenen zoals u al zegt. Dat betekent dus die karrercentrale Haarlem en die van de werkgroep die zijn allebei het rreest extreem
dus je komt bij vier of vijf terecht. Ik ben het net u eens. Wanneer u ons
vraagt en ik dan narrens die werkgroep zou spreken om nog eens -weer een nader
standpunt in te nerren. Misschien dat er nog nieuwe feiten komen uit het raro
rapport wat binnenkort uitkomt, dat zou kunnen zijn. Aan de andere kant
hoe dat zou kunnen zijn dan doen we dat. Ma.ar ik denk dat toch goed is dat
dit congres een aarzelend ja of een aarzelend nee uitspreekt. Dus een
sterrming en dat vooral dus de notie van de ad hoc comnissie en ik weet niet
of ik ook narrens de carrmissie verkeer en waterstaat mag spreken, :rroeten ze
elf even zeggen die terug te nenen ten gunste van vier dat die carrmissie
ruimtelijke ordening. Qn daarover zou ik willen adviseren om die aan te
nenen. Prima.
Prima lijkt rre een goede basis voor verder overleg.
Mijnheer Vos.
Ja voorzitter ik zou eigenlijk willen vragen of we ons nu allemaal eens willen
realiseren waar we nee bezig zijn. Met het belangrijkste probleem van nu
tot het jaar 2000. Wij zijn er dan ook niet voor niks al drie kwartier over
aan het praten. Alle andere zaken gaan er hier in 2 minuten door, maar dit
:rroet zolang duren. 500 of neer jaar zijn we in nederland al aan het inpolderen,
inpolderen, inpolderen en nog een inpolderen en nu zou het ineens niet neer
kunnen. Nou ik kan daar echt niet bij voorzitter dus laten we aub dat numrer
4 nu gauw aanneeren.
Dat zeggen we toch ook niet dat het nu niet zou kunnen.
Meijeran.
Ik zou in punt 2 willen schrappen besluit derhalve punt 614 uit het verkiezingsprograrrma. te schrappen. Dan blijft de notie staan in uw geest, dan hebben we

een uitspraak voor die procedure en daa.nree dacht ik dat 2800 er gewijzigd
kon v.10rden aangenaroon. En de karrercentrale Haarlem rnaent dan dat in die
contekst van haar notie het rnaest zou passen om nl.lii'In'Er 5 de karrercentrale
Gelderland aan te nerren. En bepaald niet 6 Deventer want die gaan weer iets
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heroverwegen en dan rroet je politiek bepalen of niet. 4 zou kurmen, maar 5
zou ons in samenhang net onze bekorte notie het neest passen.
ik ben het eens met uw suggestie ten aanzien van 2. Als u dat 614 eruit haalt

dan denk ik maar ja nam:ms wie spreek ik hier nou eigenlijk, nam:ms het

hoofdbestuur geloof ik denk niet dat we dat zouden kunnen ovemerren. En dan
rroeten we beslissen over 4 , 5 of 6 -welke we nerren. Mevrouw de Leve.
Voorzitter ik zou ook een pleidooi willen houden voor 5 ook al
Mag ik even onderbreken. Ik zou eigenlijk graag willen dat ik eerst nog wat
sprekers aan het woord laat over dit procedurevoors tel. Zeg maar ordevoorstel
en vervolgens dan nog een inhoudelijke discussie of een min of neer inhoudelijke discussie voeren of 4 ,5 of 6. Kunnen we het daarover eens zijn. Ik
bedoel dat wij 2 aannerren in die zin dat het eruit laten uit het ontwerp
verkiezingsprogram wordt verlaten. Dus de notie van de kamercentrale Haarlem
wordt

overge~n

net de aantekening dat het besluit anders wordt dat er dus

even om de punten 4 ,5 of 6 wordt ingevuld als datgene wat er in het verkiezingsp rogramna kamt te staan. Dus niet een heel hard nee van de conmissie
concept en ook niet een heel hard ja van de ad hoc werkgroep. Kortom of 4 of 5 of
6 wordt ingevuld in punt 2 . Als -we het nou daarover eens zijn. Ja daar geen
krachtige protesten tegen. Als we het daar over eens zouden zijn dan gaan we
kiezen 4, 5 of 6 en daar kunnen we dan nog net elkaar over van gedachte
wisselen.
Voorzitter ik heb daar toch problerren mee. De kamercentrale den Haag is tegen
de rnarke:rwaard maar gaat graag nee net uw procedurevoorstel om die discussie
in de partij te houden. Het is voor mij erg de vraag of daar richting aan
gegeven rroet worden door 4, 5 of 6 te kiezen. Wat mij betreft kan tot de
afronding van die discussie de huidige tekst van het verkiezingsprogramtJa
blijven bestaan en dan belasten we de discussie, nee ik bedoel de tekst van
het verkiezingsprogra:rma 81 laten staan. Waarin staat dat het wordt heroverwogen, een soortgelijke tekst als 6.
Ja maar dat is Deventer. Deventer is de tekst van het huidige verkiezingsprograrrm:
bijna dus dat is 4 ,5 of 6 dus dat komt op mijn voorstel neer.
Amsterdam-mevrouw van der Stoel.
Mîjnheer de voorzitter tot op dit norrent heb ik het geluid van de oommissie
verkiezingsprogramma zelf tot op heden gemist.
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De bedoeling van een congres zoals dit nu gaat is dat we over en weer naar

elkaars argurrenten luisteren. Ik zou graag op dit m::nrent het argurrent of
de argumentatie van de commissie willen horen hoe zij nu gehoord de discussie
denkt over de verschillende arrenderrenten.
Ja maar dan gaan we toch inhoudelijk discussieren terwijl mijn punt van orde
Jawel naar u legt een aantal keuzerrogelijkheden voor. De cxmnissie zit hier
ook om te luisteren naar wat de partij zegt. Ik kan ne heel goed voorstellen
dat ook vanuit de ccmnissie enige gedachte in de discussie worden neegenam:m.
Ik wil de heer Ginjaars net plezier het woord geven daarover 1 maar ik ben op
dit nonent nog bezig net het punt of u kunt insterrrren net 2 van haarlem enz
en dan kunt u vervolgens daarover zeggen of u dat wilt of niet. En zoals
nu mijnheer Aukeroa al gezegd heeft dat hij instemt net deze procedure en zijn
aandeel in 3 terugtrekt zo zou misschien de commissie die het concept
geschreven heeft ook kunnen denken dat dat is. En daar zal ik dan de heer
Ginjaars straks wel het woord voor geven. Mijnheer Bakker.
Voorzitter over de procedure. Daarnet zei u op een gegeven Ironent procedurevoorstel van de IIDtie van de karrercentrale Haarlem net uitzondering dan van
dat punt 4 gekoppeld eventueel aan 4 1 5 of 6 . Dat was uw voorstel. Ik denk
dat u daarin net te ver gaat. Ik kan er wat dat betreft wel nee akkoord gaan
als u het koppelt aan 5 of 6. Dan bent u correct bezig. Anders dan zou je het
net zo goed kunnen gaan koppelen die discussie aan de huidige stellingnarre zoals
het door de cammissie is voorgesteld. Dat is net zo principieel als punt 4.
Ik denk dat u 4 in dat verhaal dan eruit rroet laten.
Nou in 4 staat in beginsel wordt overgegaan. Er staat niet er wordt overgegaan.
Juist daarom. Dat is ook een uitgesproken rrening. En u spreekt over een procedurevoorstel waarbij u dat conpromis zocht. Dan denk ik dat u dat het beste
kunt vinden door het te koppelen aan 5 dan wel 6 .
Ik heb daar geen probleem nee. Goed mijnheer Ginjaars.
Ja voorzitter ik heb lang gewacht nou nag het dan. Ten eerste had er nog even
behoefte aan an te zeggen dat de koepelcommissie sport en recreatie natuurbeheer

Band

8

Blad 160
unaniem tegen was. Desalniettemin vind ik wat u ve:rwoord hebt goed en in de
rele overweging die we straks gaan doen is het ook goed om te bedenken dat
de oude zuiderzeestadjes niet :rreer opnieuw noeten doodgaan en dus boven
water noeten houden.
Dank u. Dan mijnheer Ginjaars.
Nee voorzitter Loos.
Vanuit de provincie Flevoland kunnen wij tegenwoordig sinds kort spreken.
Ik zou een en-kele oprrerking willen :rraken voorzitter en dat betreft in feite
de bestuurlijke geloofwaardigheid van de politieke partij. In de afgelopen
jaren heeft de VVD misschien door voorzichtige opstelling, maar over het
algeneen aangegeven dat men min of :rreer welgezind toch misschien zelfs
positief was over de markerwaard. Het verkiezingsprogranma daarstraks is er
al over gesproken zoals dat inderdaad geproduceerd werd dat was inderdaad
een klap in het gezicht voor velen. Daarna hadden we daarvoor al het standpunt van het kabinet met twee verantwoordelijke VVDbewindslieden die hebben
gezegd in beginsel zijn wij voor de markerwaard, er noeten nog een aantal
zaken worden uitgezocht. Als dan in flevoland inderdaad ook nog door de
fraktie, narrens de fraktie wordt gezegd die lijn gaan wij door dan vind ik
dat er heel zwaarwegen:ie argurrenten noeten zijn om in ieder geval nUIIIIer 4
de cammissie ruimtelijke ordening zegt in beginsel voor maar wij moeten
nog verder kijken. Als de WD dat niet zegt dan vind ik het inderdaad dat
de WD wat dat betreft twijfelachtig aarzelend wordt en dat betreur ik.
Daarover gaan we dus straks stemren dat heb ik al aangekondigd.
Mijnheer Ginjaars op verzoek van mevrouw van der Stoel.
Ja voorzitter dat is een beetje noeilijk om tegen de achtergrond van de discussies zoals

nu 50 minuten hebben plaats gevonden daar nog iets verstandigs

aan toe te voegen. Mag ik het dan maar proberen in een aantal punten te oomprimeren. In de eerste plaats is het zo voorzitter dat wij ons toch wel gesteld
hebben op het vorige verkiezingsprogranma en daarin staat dat die noodzaak
om door middel van drooglegging te komen tot de polder markerwaard dient te
worden heroverwogen. En u hebt een van de leden van de conmissie bij een
ander punt de betekenis van het woord heroverwegen horen uitleggen narrelijk
afzien van. In politieke zin betekent dat de tweede zin in het verkiezingsprogranma was ook volstrekt duidelijk. De aspecten natuur, milieu, visserij
waterberging en waterrecreatie dienen hierbij zwaarwegende faktoren te zijn.
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Let u wel het zijn zeer specifieke punten die in dat vorige verkiezingsprogramtJa
stonden. Ik zal ze nog een keer neerren natuur, milieu, visserij waterberging
en waterrecreatie dienen hierbij zwaarwegende faktoren te zijn. Bij die
herove:r:weging en de betekenis daarvan daar wees ik u al op. Als je nou naar
het hele probleem gaat kijken dat heb ik voor rrezelf sprekende niet narrens
de corrmissie maar voor rrezelf sprekende altijd een beetje de neiging an dan
aan rrezelf te vragen als nou de punrer en de schenrer en die andere twee
droogmakerijen noemt u de haarlerrmenreer er cx:>k nog maar bij indertijd niet
drooggemaakt zouden zijn zouden we ze dan nu droogmaken. Mijn antwoord is
daarop nee. Dat zouden we dan niet doen denk ik. Er zijn zoveel aspecten bij
het droogmaken van de markerwaard. Als je nou praat over de tuinbouw, de
bollen, de landbouw, de bossenbouw, het gebruik van een afgesloten waard rret
dijken voor drinkwatervoorziening. En als ik daar dan cx:>k nog de aspecten bij
noem die daar genoem:l werden in het vorige verkiezingsprogramtJa dan heb ik
een heel grote mand, niet alleen rret appels maar cx:>k rret peren en rret kersen
en sinaasappelen en ik kan ze echt geen van alle vergelijken. Wij hebben ons
gesteld op het punt van het vorige verkiezingsprogramtJa en karen dan rrede
op grond van allerlei studies die er verricht zijn en er zijn er een aantal
van genoerrrl tot de conclusie dat je dan nee rroet zeggen. Dat is gewoon zo
dat vinden wij . Maar als je uitgaat van dat vorige verkiezingsprogramtJa heroverwegen en de zwaarwegende faktoren. Natuurlijk dan kom je tot onze overtuiging tot nee zeggen. Maar er zijn voorzitter hele andere invalshoeken
waarbij je evengoed een hartgrondig ja kan laten horen. Als je inderdaad
uitsluitend let op de rrogelijkheden van bepaalde knelpunten op te lossen.
Overigens is het zo denk ik dat als je dan weer gaat kijken naar de studies
dat het helemaal niet zeker is dat je de markerwaard nodig hebt in dit land
an die knelpunten op te lossen. Maar als je gaat kijken naar die knelpunten
dan kan die markerwaard een ingepolderde markerwaard daar een heel grote rol
bij spelen. En natuurlijk is het zo dat je een uitbreiding krijgt van gronden.
Natuurlijk is dat zo. IYEt andere de invalshoek is erg belangrijk want als
ik die punten dan voorop stel dan kan ik cx:>k een redenering ophangen om te

zeggen nou die natuur, milieu, visserij en waterbergingaspecten die spelen
een minimale rol. De verzakking van de bodem, ja er rroet water in gespoten
worden in ncx:>rd holland. Natuurlijk is dat rrogelijk, maar er zijn cx:>k weer
apporten die zeggen nou let daar nou op dat is helemaal niet zo makkelijk
en kijk wel even naar de kosten. De kleine zuiderzeestadjes die daar aan die
rand van die randrreren korren. Hoe gaat het daar rree. Nou dat zijn even zovele
aspecten voorzitter. Ik denk maar mag ik dan op perscx:>nlijke rrening geven ik
denk dat op tennijn en dan praat ik over 10-20 jaar er wel degelijk behoefte
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zou kurmen zijn in dit land aan nieuw land. De vraag is echter wat dat betekent
u op dit norrent in de verkiezingsprogramma. En mijn persoonlijke overtuiging dat de tijd niet rijp is dat er aan de voorwaarden ook gewoon niet
voldaan kan worden an te zeggen wij gaan door rrorgen die markerwaard inpolderen. De voorwaarde daarvoor is niet voldaan al is het alleen ma.ar oorlat er
geen centjes zijn. Al was het alleen maar orrrlat ook heel duidelijk van sarrmige
weer de voorwaarde is gesteld voor private financiering. En ik rroet u eerlijk
zeggen ik zie dat nog niet zo zitten. Daar zijn ook natuurlijk v.reer positieve
optimistische geluiden over, ma.ar daar zijn ook weer zeer voorzichtige
geluiden over die zeggen bedenk nou even wel wat je doet. En natuurlijk kannen
dan wijzen op andere inpolderingen die er vroeger zijn gebeurd. Ook door middel

van private financiering, maar dat was wel een andere tijd. En dat betekent
denk ik voorzitter dat naar mijn stellige overtuiging je op dit rrorrent niet
kunt beslissen dat die polder markerwaard rroet worden ingepolderd. Maar dat
er wel verder gestudeerd rroet worden. Niet op de vraag of ma.ar veel neer op
de vraag hoe op tennijn die polder ingepolderd rroet worden. Welke wijze
dat rroet gebeuren, welke aspecten daar allenaal bij het feitelijke werk
van belang zijn en hoe je aan dierandvoorwaarden die eruit volgen kunt
voldoen. En dat betekent voorzitter dat als je alles afweegt naar mijn gevoel
en ik denk dat ik wel narrens de conmissie kan spreken de punt 4 en 5 de ene
net wel en de andere net niet dat die naar mijn gevoel voor een besluitvonning in een verkiezingsprogranma in a.a.rurerking korren.
I.eijten.
Voorzitter wilt u nou echt de inhoudelijke discussie afsluiten want we
zijn er echt niet.
Ik ga nu verder over de procedure en dan gaan we sterrrren. Het hoofdbestuur
neemt over het verzoek van de karrercentrale Haarlem. En ik zou de kanercentrale Haarlem willen vragen om da.arrree die rrotie als geaccepteerd en in
te trekken. Dus het hoofdbestuur gaat in de korrende maanden de discussie
over de markerwaard nu opstarten aan de hand van een geaktualiseerde nota
van de conmissie Aukena. Dat is twee. Drie ten aanzien van drie gaan we nu
sterrrren en gelet op de discussie dus het dringende advies.
Ja voorzitter u gaat nu aanstonds al tot sterrming over. Ik had dat eerlijk
gezegd niet ve:r:wacht. Als u aanstonds tot stenming overgaat. Ik heb zonet
gesproken over 4 of 5 dan denk ik ik heb gezegd dat de vergadering zou rroeten
kiezen naar de nening van de conmissie tussen 4 en 5. Dan denk ik dat de
commissie op zichzelf de voorkeur geeft aan 5.
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En in ieder geval wordt drie krachtig ontraden. Daarom stel ik nu aan de

orde de stemn:i.ng over drie. Witte kaarten voor, drie, tegen. Blauw voor, tegen.
Oranje voor, tegen. Daa.rrree is drie ve:rworpen. Dan zijn we bij 4, 5 en 6.
De conmissie spreekt gehoord hebbende de discussie de voorkeur uit voor 5
en adviseert dus an 4 niet aan te nenen. 4 is een gematigd ja. 5 is een
plus minus en 6 is een aarzelend nee. Zo is ongeveer de verhouding.
Dan breng ik nu 4 in stemming. 4 het voorstel van de cammissie ruimtelijke
ordening. Witte kaarten voor 4, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen.
Dank u wel. 306 st.errnen voor en 411 st.errnen tegen. Daarmee is 4 ve:rworpen.
Dan zijn we bij 5 dat wordt door de conmissie dus van harte bij u aanbevolen.
Meijeran.
Even een min of meer procedurele oprerking voorzitter. In het totnutoe gevolgde
stembeleid uitslag van de stennlingen past bij de notie Haarlem natuurlijk het
beste achteraf bezien om dan het bestaande programna te laten en 6 aan te nerren.
We gaan de discussie niet nog een kee:rtje overdoen. We gaan st.errnen over 5
w ant dat was dus plus min en 6 is aarzelend nee. Witte kaarten voor 5,
witte kaarten tegen 5. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen.
Wat waren we het allemaal toen toch nog roerend eens. Daarnee wordt de kart'E!rcentrale bijzomer bedankt voor het indienen van dit art'E!ndenent. En is het
art'E!nderrent 6 niet meer aan de orde. MJrgenochtend beginnen we met de afdeling
Bellingwed:ie. De ve:rgadering is nu geschorst.
De vergadering is geopend.
We zijn gebleven bij het punt 614a dat was het nieuwe punt van de afdeling
Bellingwedde en dat wordt door de corrmissie aanbevolen. Wil er iemand van u
iets over zeggen. Bent u het er allemaal mee eens. Dat is dan fijn want dan
staat dat in het program. 625 dat is het art'E!ndenent van de afdeling RhedenRoosendaal. En dat wordt ontraden onrlat het van een totaal andere grote en
orde is. Is er iemand

uit die afdeling of iemand anders die het wil verdedigen.

Niemand dan denk ik dat we kunnen overgaan tot de stennling. Ik zal zelf even als
sternbureau fungeren. Witte kaarten voor, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, t
tegen. Rheden-Roosendaal is ve:rworpen. Wij zijn bij het punt 628 van de afdeling
Zoeterneer dat wordt ontraden onrlat het reeds is gebeurd en voor het overige
strijdig is met de eigen verantwoordelijkheid van lagere overheden. Memand van
u over dit punt. Niemand. Ik denk dat het advies duidelijk is. Alle kaarten
voor, alle kaarten tegen. Zoeterneer is venvarpen. Afdeling Barendrecht vindt
dat 630 kan vervallen maar volgens de corrmissie ligt dat in de lijn van de
ontwikkelingen.
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Niemand die het

~rd

wil voeren. Mijnheer Winsemius.

Ik ben het volstrekt met de tekst zoals die in het verkiezingsprogranma. eens
w aar staat dat als ik het zo rroet lezen dat wij zeer terughoudend rroeten OitBaan
met heffingen die dienen ter financiering van het overheidsbeleid. Waar ik
problemen mee heb en dat is eigenlijk het positieve denk ik van het arrenderrent
van Barendrecht dat is waar staat in de huidige tekst van slechts heffingen
die als retrubuties kunnen worden beschouwd blijven gehandhaafd. Dat nu is
buitengewoon beperkend in de zin dat bijvoorbeeld ook regelingen zoals waar

op het ogenblik voorstellen over loopt bij benzine waar je probeert een reguleren
gedrag te kweken dus door de prijzen wat te binvloeden, gedrag te veranderen
daa.nree onrrogelijk worden. Dat zijn regelingen die naar mijn idee een buitengewoon positief effect kunnen hebben op het milieubeleid met minimale ingreep.
Waar je dus geen wetgeving voor hoeft te gebruiken. En ook in lijn zijn met
het denken binnen onze partij . Nou als er op het ogenblik in ons verkiezingsprogranma. staat concept is naar mijn idee da.anree te beperkend. Als ik verder
nog een suggestie mag doen als er iets in blijft staan probeer dan het

~rd

retrubutie eruit te halen, want mij is opgevallen dat er heel weinig mensen
in het vaderlarrl zijn die het woord herkennen en daa.nree begrijpen wat ernee
bedoeld wordt. Dan om zo maar te zeggen een ander

~rd

graag.

Als ik het goed begrijp hebt u een arrenderrent op het arrendement van de afdeling
Barendrecht niet helemaal laten vervallen maar wel vooral het weede deel.
Daar kamt het eigenlijk een beetje op neer voorzitter. Als het iets aan die kant
kan zijn dat we zeggen nou dit staat er wel erg extreem maar probeer het wat
terughoudend met die heffingen omgaan en in ieder geval dat laatste stukje
dat lijkt me beter dat het vervalt of dat het de deur opengehouden wordt naar
verstandig gebruik van andere soorten. Met narre regulerende heffingen.
Retrubuties zijn we dan ook meteen kwijt en mijnheer Ginjaars is het ernee

eens.
Klopt voorzitter.
Dan

gaan we over tot de stenming over het gearrendeerde punt 630. Het tweede

gedeelte is het voorstel nu vervalt. Alle kaarten voor het vervallen van het
tweede gedeelte. Alle kaarten tegen. Dan is 630 gehalveerd. 632 is van de
afdeling Oud-Beijerland. Dat wordt ontraden orrdat het eerste gedeelte reeds
verwerkt is in een tweede onduidelijk is. Wil iemand hier iets over zeggen.
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Niet dan kurmen we er wel over gaan stermen. Alle kaarten voor, tegen.
Dank u dan is Oud-Beijerland ve:r:worpen. De kamercentrale Friesland vraagt
aandacht maar die bestaat reeds. Ieuand uit Friesland die het wil toelichten.
Niemand, dan kurmen we overgaan tot de stenming. Alle kaarten voor het amenderrent. Alle kaarten tegen. Friesland verworpen. Bomsterhiem.
Iemand aanwezig om het te venledigen. Iemand anders die dat wil. Dan kurmen
we overgaan tot de sterrming. Alle kaarten voor 641 , alle kaarten tegen. 641
is verworpen. Bornsterhiem wil 642 schrappen dat is in strijd rret algemeen
aanvaarde uitgangspunten. wemand die het wil verdedigen. Niet dan kurmen we
overgaan tot de sterrming. Alle kaarten voor, tegen. Dit is ve:rvJOrpen. 643
afdeling Groningen dat wordt ontraden om::lat het vooruit loopt op rrogelijke
toekomstige ontwikkelingen. Iemand uit Groningen die het wil venledigen.
~vrouw

Jonker.

Voorzitter de waddenwet lijkt ons in dit stadium een overbodige invoering
arrrlat de provincie en gerreente in onderling overleg daarvoor het benodigde
kurmen regelen. En dat juist verstrekken kan ook als toevoeging in het
verkiezingsprogramna.
Mijnheer de Beer.
Het strookt ook rret de opvatting van de VVDfraktie zoals die steeds verkondigd
heeft. Dus we zullen het amendement aanbevelen.
Maar

de VVDfraktie spreekt hier niet, dat was het lid van de partij de Beer.

Als oud bewoner van het waddengebied kan ik volstrekt rreegaan rret dit amenderrent
en of het nou wel niet de fraktie is of hoop ik stellig dat dit aangenOTl'en wordt.
Dan waren de affiches van vrije vo gels gekooide rrensen.
Mijnheer Ginjaars.
Denken voorzitter dat de conmissie het helemaal eens is rret de inhoud van het
amendement. De huidige situatie is volstrekt bevredigend. Maar ga je zo expliciet
zeggen dat je iets niet mag dat is ook de teneur van het camrentaar dan loop
je vooruit op toekomstige ontwikkelingen. Daar is nu geen enkele behoefte
aan om nu vast te stellen . Dat die er nu rroet kOTl'en is denken wij teveel in
de toekomst kijken.
Gaan we over tot de sterrming van het amenderrent van de afdeling Groningen.

Witte kaarten voor, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen.
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Het anendetrent van Groningen is aangenerren. Dan zou ik de volgende leden, dan
wil ik u bevestigen dat de volgende leden gevraagd zijn voor het stenbureau
en zij hebben toegesterrrl. De heer R'llben als voorzitter, en rrevrouw van der
Velden, rrevrouw Bruinsrra en rrevrouw de Pater als leden. Dank voor uw bereidheid.
Band 9.

644 de ccmnissie ruimtelijke ordening wil daarvan de tweede zin schrappen.
Wil iemand daarover het 'WOOrd voeren. Mijnheer J).Jeijer.
Ja voorzitter in punt 646 staat dat de wet op stads- en dorpsvernieuwing
nog verder gedecentraliseerd rroet worden. Het is al erg gedecentraliseerd.
En als we dat dan gedecen-raliseerd hebben rroeten we niet op rijksniveau

uitspraken gaan doen hoe de gerreente dat in rroeten vullen. Dat gebeurt in
punt 644 hoezeer ik het ook eens ben rret die uitspraak, maar het is iets
wat aan gerreendie overgelaten rroet worden.
Dank u wel. Iemand anders. Niet. Mijnheer Ginjaars.

Wij denken voorzitter dat het een algerrene politieke beleidslijn van de VVD
is die daarin staat. En dat heeft op zichzelf niks rret die gerreentelijke
autonomie te maken.
Ik trek het terug.
Dank u wel pri.na. Dan 645 ook van de conmissie ruimtelijke ordening naar
dat geeft slechts een specifieke oplossing.
Ja die ligt in het verlengde van het voorgaande betoog of het midden- en
kleindbedrijf in de stadsvernieuwing gesteund wordt. Tegen'WOOrdig wordt dat
helemaal aan gerreente overgelaten. Het enige wat het rijk daaraan kan doen
is het stadsvernieuwingsfonds op een bepaalde rnanier vullen. Ik zou niet
weten wat het rijk daar verder nog aan zou kunnen doen. Dus het geeft niet
een bepaalde rnanier, naar de enige rnanier aan.
Ik wou er op wijzen mijnheer de voorzitter dat dit echt geld gaat kosten en
ik heb dat nog niet veiWerkt.
Maijer.
Nee dan noet het hele punt vervallen als het rreer geld gaat kosten.
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Ja maar dit in het speciaal.
Karrminga.
Wordt sterk ontraden. We gaan st:errm:m 645 witte kaarten.
Mijnheer Bakker.
Voorzitter ik wou er toch wat verder op ingaan. Wat wordt hier narrelijk
gevraagd wat specifiek van economische zaken nog een bijdrage wordt gevraagd.
Dat is niet het enige ministerie. Er zijn rreerdere ministeries die hun bijdrage
al op een gegeven m::ment leveren. En ik vind wat dat betreft mag econanische
zaken zeker gevraagd worden hier een extra bijdrage aan te leveren. Juist ten
behoeve van het midden- en kleinbedrijf. Vandaar dat ik het zeker wil aanbevelen.
Ja maar dan rroet u toch wel aanwijzen waar het dan vandaan rroet korren anders
dan heeft het geen zin.

Meijer.
Dat geldt voor het huidige verkiezingsprograrrma toch ook. Hoe wilt u anders de
steun aan het midden- en kleinbedrijf verbeteren dan door financien.
Ja ik wil dus ook alleen maar zeggen dat met dit punt is dus met de financiele
onderbouwing geen rekening gehouden en daarom zeggen we nogrnaals we zien ook
de andere argum:mten ontraden.
Gaan

we over tot de stenming.

Bakker.
Tweede instantie heb ik nog even heel kort. Ik begrijp best dat de heer de
Korte op de knip zit van de regering. Daar heb ik op dit :m::xrent niet rree te
maken. We zijn hier bezig met een prograrrma in elkaar te zetten en de financiele
doorrekenarij die ove:rweeg ik wel degelijk mee.
Kantninga.
Ja dan gaat het bij D66 de vorige keer dan komt er een groot gat en dan zeggen
ze hoe rroet dat nou, maar dat is een kleinigheid. We gaan st.errnen. Witte
kaarten voor het arrenderrent, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen.
Nou gaan we in de herkansing. Witte kaarten voor, tegen. Blauw voor, tegen.
Oranje voor, tegen.
Voorzitter het heeft misschien enige tijde geduurd. Voor het arrenderrent 329
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tegen 213.
Is aangenanen. 646 van de afdeling Naarden wil het punt laten vervallen ma.ar
evaluatie is noodzakelijk.
Meijeran.
Voorzitter als ik het goed begrepen heb dan vindt de afdeling Naarden
evaluatie bepaald noodzakelijk want de wet vertoont nogal wat technische en
bestuurlijke gebreken. Maar diezelfde wet is niet zo heel lang geleden door
de tweede kanerfraktie :rret al haar gebreken aangenarren en in 213 is redaktioneel
door de camnissie binnenlandse zaken opge:rrerkt en in het alge:rreen de wetgeving
geevalueenl behoort te worden op de juiste werking etc. Het lijkt :rre wat
typisch om nadat we dat Iret de tweeverdienerswet die de fraktie ook heeft
aangenorren al gezegd hebben dat die eigenlijk niet deugt. Nu hier van een
andere ook expliciet te zeggen dat die zonodig geevalueerd moet worden.
Afgezien van het feit dat als ik goed ben ingelicht de wet zelve al de
evaluatie min of :rreet voorschrijft. Dus het is niet dat we de evaluatie niet
noodzakelijk achten, ma.ar we achten dit punt verkiezingsprogramna overbodig
en ook niet zo erg taktisch om daar zo de aandacht op te vestigen dat we dat
nu zo nodig vinden. Het gebeurt vanzelf in alge:rrene zin en dan kan dit weer
iets bijdragen aan de verkorting.
Dank u wel iema.nd anders. De afdeling de Beer.
Zo zijn we gelukkig niet in de partij voorzitter dat mensen afdelingen zijn.
Ja we hebben inderdaad die wet op de stadsvernieuwing nog niet zo lang geleden
behandeld en er waren twee elementen in die zeer bewaarlijk waren :rret na:rre
\OOr de ontwikkeling van de middenstand in die stadsvernieuwingsgebieden.
Het is de beruchte leefmilieuverordening en dat is het recht voor ge:rreente wat
alleen ma.ar wordt toegepast in die stadsvernieuwingsgebieden. U weet dat het
voorkeursrecht ge:rreente op de dereguleringslijst staat. Er is een hele dikke
kans dat het hele wetsontwerp zal verdwijnen en daarom is het des te naarder
dat het ongelooflijk regulerende wetsontwerp wat verkopen van bijvoorbeeld
winkelpanden en bijvoorbeeld andere panden in de binnenstad jaren kan vertragen
dat dat nou inderdaad nog in die wet op het stadsvernieuwing terecht is
gekarren via een amendering trouwens van CDA en PvdA. Hetzelfde geldt voor
de leefmilieuverordening. Het is in sorrmige gevallen geeft het rrogelijkheden
om :rret een zeer eenvoudige planologische verordening het bijvoorbeeld annogelijk
te ma.ken dat wanneer een slager wegtrekt uit zijn winkel dat dan een ander
bedrijf erin kan trekken.
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Dan rroet er bijvoorbeeld weer een slager terugkaren. Dat soort dingen 'WOrden
in die leefmilieuverordening dit soort voorschriften 'WOrden rrogelijk genaakt.
Het is een bui tengewoon regulerende zaak en ik wil u dringend aanbevelen om
dit te handhaven. We rroeten proberen in de korrende regeringsperiode niet
de elerrenten weer uit dit wet te halen.
Dank u wel. Mijnheer Ginjaars.
Voorzitter ik heb niets toe te voegen aan het betoog.
Dus u bent het eens net het pl.IDt van mijnheer de Beer.
Nee net het laten staan daar ben ik het nee eens. Ik wilde gelijk even op dat
arrenderrent van de afdeling Vlaardingen ingaan. OJk daar zijn wij het eens net
de heer de Beer. Alleen als je dus gaat zeggen dat er geevalueerd rroet 'WOrden
en dat de regels voor de stads- en dorpsvernieuwing overzichtiger gE!IIaakt
rroeten 'MJrden zit daar irrpliciet in ons bezwaar tegen die

leefmilieuverordening

en dat voorkeursrecht. We vonden het echter niet juist an nu in het verkiezingsprogramna. al daar een dergelijke uitspraak over te doen vooruitlopende op
de evaluatie. Dus 1 handhaven, de andere zijn we tegen. Alles vanuit dezelfde
o verweging als de heer de Beer heeft gezegd.
Goed gaan we over tot de stenming over 1 alle kaarten voor, tegen. Het is

ver'MJ:rpen. OVer 2 alle kaarten voor, tegen. Dat gaat zo niet. Witte kaarten voor
2, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Ver'MJrpen.
647 de afdeling Leeuwarden wil dat punt laten vervallen. Wil iemand daarover
het woord voeren. Niemand. Ik denk dat het duidelijk is. Kunnen we overgaan tot
de stemming. Alle kaarten, voor, tegen dat is ver'MJrpen. 648 van de afdeling
Naarden.
Van Blarrm:mstein voor de afdeling Naarden.
Niet voor de afdeling Naarden, veel neer vanaf het platteland. En ik kan mij
voorstellen voorzitter dat de VVD als landelijke partij daarin op grote delen
van ons land liberalen ook op het platteland 'WOnende net dit artikel duidelijk
rroet naken of je nou pro grote stad bent of pro platteland. Ik zou dat niet doen.
Ik zou het in beider zin laten weten dat de VVD die ijn elektoraat heus niet
alleen in die grote stad rroet zoeken zoals de PvdA dat doet en waar wethouders
van grote steden regelmatig bij de regering zitten. Ik zou als VVD voor beide
pleiten en geen tweedeling in Nederland naken.
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Net zo goed als we in de conmissie binnenlandse zaken we daar net klem hebben
afgewezen tenzij u zegt voor ons zijn de grote steden er vier en dierroeten
we helpen, maar welke grote steden. Hoort daar nog Eindhoven bij, hoort daat
Arrersfoort bij. Vindt u dat Al.Irelo daarbij noet ho ren. Laten we ons nou niet
op die weg gaan begeven en laten we dus het arrenderrent Naarden aannenen.
Dank u wel. Iemand anders. Mijnheer de Wolf.
Ik zou dit bijzoooer graag willen ondersteunen. Wij hebben het gevoel als
bestuurders van kleine geneente dat er een geweldige bevoorrechting van de
grote steden bestaat. Ik heb voor de aardigheid eens opgevraagd hoeveel onze
geneente per inwoner krijgt en wat Amsterdam krijgt per inwoner. Amsterdam
krijgt dire maal zoveel. Dat betekent dat ze bij onze schaal een half miljard
zouden krijgen en in werkelijkheid krijgen ze een miljard neer. Wat betreft
de wet stads-en dorpsvernieuwing in de kleine geneente krijg je een bepaald
bedrag. In Amsterdam krijg je 8 maal zoveel per

in~ner.

Wat betreft de

cultuur op het platteland. De regionale orkesten zijn gestript ten behoeve
van de stopera. Ik geloof voorzitter dat het ernstige aanbeveling verdient
voor het beleid van de grote steden te heroverwegen en te kijken of dat zo
langzanerhand niet eens doorgeschoven. Ik zou graag dit arrendenent willen
steunen.
Dank u wel. Mijnheer Ginjaars.
Naar de nening van de corrmissie gaat er door dit arrendenent nou juist iets
gebeuren waarvan de cammissie denkt dat we het er allemaal eens nee zijn dat
het niet noet gebeuren en dat is narrelijk een tegenstelling kweken tussen
wat dan heet een grotere geneente en de rest. Imrers de fonrulering van dit
betreffende artikel heeft alleen betrekking op die grote geneente en erkent
alleen maar die bij zondere pos i tie. Niet neer en niet minder. Het geeft geen
preferentie aan ten opzichte van andere geneente. Het zegt ook niks over die
andere geneente juist om:iat we alleen maar die eigen positie willen benadrukken.
Ga je nou zeggen geen verdere bevoorrechting van de grote steden dan ga je
dat inderdaad in een welles nietes zaak brengen. Dan ga je dat in competitie
brengen en wij denken dan juist dat je die tegenstelling gaat creëren. Hetzelfde
geldt ook voor het arrenderrent van de afdeling Amsterdam. Grote steden krijgen
neer bestuurlijke financiele anuslag. Ja nou ik kan ne heel goed voorstellen
dat nen dat wil, maar wij vinden dat je dat niet op voorhand noet zeggen. Wij
zeggen alleen maar die bijzondere positie noet

~rden

benadrukt, die noet
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worden herkend. Dcx:>r hun bijzondere positie wordt die problematiek vergroot en
dat betekent dat er voortdurend naar bepaalde aanpassingen noet worden
gezocht zonder dat wij nou zonde:rrreer uitkorren op die grotere financiele en
bestuurlijke armslag. Wij duiden op een dialoog tussen die grote steden en
andere betrokkenen. Dat kan het rijk zijn, dat kan de provincie zijn dat
kunnen ook aanliggende gerreente zijn. Kortom voorzitter wij vinden dat we
hier alleen maar gaan erkennen die bijzondere positie. Daarnaast als je dan
gaat zeggen neer financiele armslag dan is dat misschien wel een blanco
cheque en als je gaat zeggen daar je oplossingen rrogen geen verdere bevoorrechting van de grote steden ten opzichte van de overige steden en dorpen
betekenen betekent dat een verandering in de financiele verhoudingen. Daat het
betekenen dat dan wanneer een grote gerreente wat rreer zou krijgen dat het
dan af noet van het provincie. Enfin daar lopen allerlei zaken door elkaar

waarvan wij denken en dat ze alleen

maar ve:r:warrend werken en bijdragen tot

het creëren van een tegenstelling en dus volstrekt voorbij gaan aan de feitelijke
intentie van het betreffende artikel.
M=ijeran.
Voorzitter het amenderrent Naarden dat wil niets rreer en niets minder dan verduidelijken wat de heer Ginjaars ons nu heeft dacht ik voorgedragen narcelijk
dat hij bedoelt Il'et 648 zeker geen bevoordeling van die grote steden te geven.
En nou staat dat er wel niet in 648. Er staat in 648 ook een heleboel wat je
zou kunnen missen. En we vragen ons zelfs af of je dan niet heel 648 kan
laten vervallen. Want dat je streeft naar oplossingen voor problerren nou dat
is een dennate open deur dat zou je op vele plaatsen in het prograrrma. kunnen
zetten. Maar als je het zegt op de manier waarop het hier gezegd v.urdt naar
specifieke oplossingen voor deze problerren dan is die toevallige:r:wijze even
groot als Naarden zijnde een gerreente van 17000 inwoners en Naarden is een stad.
Maar als je het zo zegt als het hier staat dan denkt iedereen dat zal wel weer

een paar miljard voor Amsterdam en Rotterdam zijn. Dat ligt er dik in. Behalve
de voorbeelden die hier genoerrd zijn heeft Amsterdam zo onlangs nog een half
miljard extra gekregen uit hoofde van een belofte van staatssecretaris

Stuijvenberg als ik het goed onthouden heb. En dat werd nou nog een geincasseerd.
Als je dit zo zegt dan noet er juist om te bereiken dat rren denkt wat de heer
Ginjaars vreest ons amenderrent Naarden achter. En als de ccmnissie amenderrent
648 wil intrekken helemaal doen vervallen dan is het ons wel. Maar anders zou
ik Naarden zeer sterk willen aanbevelen rret dank voor de ontvangen steun en
Amsterdam ui teraard willen ontraden.
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Meijer.
Voorzitter de tekst van 648 is zeer evenwichtig. De heer Ginjaars heeft dat
nog eens onderstreept. Om die reden zullen wij tegen beide arrenderrenten sterrm:m
dus ook tegen het amenderrent Amsterdam waar we op zich natuurlijk niet
onsynpathiek tegenover staan, m-ar die het evenwicht uit de tekst zou halen.
Dank u wel dan kunnen we overgaan tot de stenming. Witte kaarten voor

Naarden, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Het is aangenarren.
Dan lijkt mij dat over Amsterdam niet neer gesterrd behoeft te worden, maar

goed. Voor de goede orde doen we dat. Alle kaarten voor Amsterdam, tegen.
Amsterdam is verv.urpen. 649 wordt aanbevolen. 1 WJrdt aanbevolen, 2. Maar
Leiden geeft geen oplossing. Mijnheer TalsnE.
Mijnheer de voorzitter de koepelcomnissie financieel eoonomische sociale zaken
is bijzonder erkentelijk dat het wordt aanbevolen. Het gaat naar onze rrening
en daarom licht ik het toch nog even toe an een heel belangrijk punt n.anelijk
dat wij nog eens een paar typisch liberale punten accentueren. We hebben het
ook voorgesteld an het vooraan de paragraaf te zetten om:iat wij vonden dat
de oude tekst een beetje neer geromrel in de marge is en niet de kern raakt.
en de kern is dat wij de
Mijnheer TalsnE. ik heb een tijdprobleem en we hebben het aanbevolen en overgenaren, maar nu nog toelichten.
Dan

hoef ik het verder niet toe te lichten, maar ik vind het een heel elerrentair

punt.
Daarom zijn we het er allenaal van harte nee eens.

Dat geldt dan ook voor het tweede punt.
Ja hoor daar zijn we het ook allemaal nee eens. Alleen Leiden daar is de conmissie niet zo gelukkig nee.
Mevrouw de Leve.
Voorzitter mag ik toch nog even n.anens de comnissie volkshuisvesting
Als er bezwaar is wil ik graag toelichten.
Iaat reevrouw de Leve eerst iets zeggen dan kunt u daarna het woord voeren.
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Mevrouw de leve.
Ja voorzitter ik wou toch even iets zeggen narrens de conmissie volkshuisvesting :rret name over punt 1, arrenderrent 1 649. Waarvan wij denken dat het
toch wel erg aan de gedetailleerde kant is dat 653 eigenlijk redelijk

weergeeft wat de bedoeling is. En dat net narre het onderdeel over de
huurbeschenningswetgeving op het gebied van de huurbeschenning niet terug
zou rroeten gaan naar het systeem wat eerder was gebruikelijk was dat wij
daar wat huiverig tegenover staan. Het teruggaan in de tijd is altijd
wat rroeilijk. Wij bevelen als conmissie dus aan om 653 zoals het daar in
het voorstel st-at te handhaven en hebben dan niet zo'n behoefte aan 649.1
Dat is duidelijk. ierrand anders in deze zin. Mijnheer Talsrra.
Ja voorzitter het is dus inderdaad toch nodig

001

het toe te lichten. En u

rroet mij toch toestaan dat ik er zo sunmier :rrogelijk wat van zeg. Het gaat
om heel elemmtaire punten. Wat wil de WD net zijn huurbeleid doen. Willen
we de marktwerking herstellen wat we 4 jaar geleden ook al hebben ingevoerd
maar waar niets van terecht gekOOEn is ik dacht van wel. I:le huurliberalisatie
dat betekent dat in de helft van het land het huurbeleid min of neer vrij was
heeft een jaar of twaalf gefunktioneerd. Sterrmm als nu van nevrouw de leve
zeiden dan ook ja dat kan allenaal niet. I:le totale huurstijging in die periode
was 5%. Dat was toen helenaal niks. En het gaat er juist nu 001 dat we de rroed

hebben om af te stappen van al die reguleringen. Als we praten over deregulering voorzitter dan ligt er in deze arrenderrentaanvaarding een besparing alleen
al bij de gemeente van een paar honderd funktionarissen nog afgezien van de
grote kosten die er zijn. Dat punt van die huurbeschenning waar net over gesproken wordt dat rroet op een groot misverstand berusten. I:le conmissie, de
koepelconmissie heeft dit opgenOOEn

001

juist te zeggen en het ook bij een

liberaler beleid de huurder niet zo maar op straat kan worden gezet. Die oude
regeling die 12 jaar heeft bestaan die bevatte dat je in 3 jaar tijd er uberhaupt niet uit kon worden gezet en dat daarna de kantonrechter noest ui t::nEken
of het in vergelijking net de omliggende huren redelijk is. We hebben dit
opgenorren ter beschenning van de huurder en niet om daar een huurbeschenning
nee achteruit te brengen. Het gaat

001

details. I:le hoofdzaak is dat hier een heel

andere bewoordingen dan in 653 wordt gezegd waar we naar toerroeten en ik breng
de vergadering nog in herinnering dat deze tekst is behandeld op een thenadag
in Heerenveen waar die unaniem is aanvaard. En ik zou het bijzonder betreuren
als deze uitspraak van de partij van toen nu weer zou worden teruggedraaid.
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Mijnheer de Beer.
Dit is inderdaad toch een discussie waard, want het is een punt van buitengewoon
:politiek belang wat zeker aandacht in het land zal trekken. Ik wou toch
ondersteunen het betoog van :rrevrouw de leve namens de partijconmissie volkshuisvesting gesproken. Ik vind inderdaad de oorspronkelijke tekst van 653

waar heel duidelijk staat de huUIWetgeving dient daar waar zulks rrogelijk
is verder te worden geliberaliseerd. Dat is voor geen misverstand vatbaar.
We willen verder weer terug naar liberalisatie. Dus terug naar de markt dat
staat er duidelijk. Er staat alleen dat knelpunten in de huidige huUIWetgeving
worden opgeheven. Zouden wij, ik vind dat voldoende in ons verkiezingsprogram.
Zouden wij het arnende:rrent van de sociaal economische oommissie koepelconmissie
aanvaarden dan vind ik het toch bezwaarlijk a het is heel gedetailleerd, maar
vooral ook dat die passage over die huurbescherming de fraktie vastnageld
om de

huurbeschenning precies zoals die er een aantal jaren geleden uitzag. En

ik vind dat in gedetailleerdheid de fraktie veel te strak vastnagelen op het

precies die regeling van toen. Daarom geef ik de voorkeur aan de iets globalere
maar zeer goede formulering zoals die -orspronkelijk in het verkiezingsprogramma
staat.
Mijnheer Meijeran.
653 voorzitter wat er nu bij betrokken wordt. Daar waar zulks rrogelijk is dient
het te worden geliberaliseerd. Nou dat is zodanig elastiek dat je dan zou
kunnen denken dat in de praktijk wel heel weinig rrogelijk zal blijken te zijn.
c

Ik denk dat de tekst van de koepeloommissie unaniem aanvaard door een thema.congre
de voorkeur verdient, maar zou kunnen worden bekort. En ik wil een poging doen
door te spreken zo snel rrogelijk rroet op het gebied van de huren de marktwerking
worden hersteld, dat is de eerste zin. De huurliberalisatie dient op korte
tennijn weer in werking te worden gebracht. En dan heb je precies geloof ik
wat de ccmnissie bedoelt. Ik geloof dat de heer Talsma het daar:rree eens is en
dan is het bezwaar van de heer de Beer eruit en dan heb je een heel duidelijke

uitspraak zo snel mogelijk de marktwerking herstellen en de huurliberalisatie
op korte tennijn weer in werking te worden gebracht. Zonder de details van dat
het net precies zoals toen zou rroeten. Want we zijn wel een aantal jaren verder.
Mijnheer Talsma bent u bereid om uw tekst te herzien.

Ja voorzitter als u bereid bent om tekstherziening toe te laten. Wel, maar ja dar

lopen we natuurlijk uit. Ik zou bereid zijn dit te volgen hoewel ik het eigenlij:k
onjuist vind om aan niet gebonden bezwaren tegerroet te ko:rren. Maar het essentiele zou voor mij ook voldoende zijn.
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Als je dus schrapt de tussenzin zoals deze van 67 tot 79 zonder enig bezwaar
in grote delen heeft gegolden. Dat mag voor mij weg, maar dat is

g~n

zo.

Dat die op korte tennijn weer in werking dient te worden gebracht dat is
nou juist het essentiele. Dat is veel stringenter wat hier staat dan in die
oude notie en het spijt mij dat ook de heer de Beer zich ook weer een beetje
ertegen keert, want het gaat er inderdaad om dat wij een zwaarder liberaal
beleid voeren op huisvestingsgebied dan de laatste tijd ook door de VVD is
gedaan. Laten we het nou maar heel duidelijk stellen want ik :rrerk het hier
opnieuw en de hele zaal :rrerkt het hier opnieuw dat :rren voortdurend aarzelt.
En deze teksten zijn notabene in het bijzijn van de heer de Beer in Heerenveen

vastgesteld. Ik vind het best om die beperkingen weg te laten maar die is
:rrede op zijn aandrang aangebracht, dus die planologische herziening. Maar die
zin mag weg. Dan zou volgens mij wel -weer rroeten blijven staan vervolgens
dient periodiek te worden onderzocht tot welke gebieden en tot welke huurklassen de liberalisatie zal worden uitgebreid. Voorzitter het zijn bijzonder
essentiele punten en ik dacht dat in deze tekst het congres een veel duidelijker uitspraak doet dan in die oude tekst. Dus als :rrevrouw Tangel al heeft
genoteerd wat ik dus zeg :rret die twee tussenzinnen die er van mij uit rrogen
dan vind ik het goed.
Wij stellen vast dat mijnheer Talsma zijn tussenzin van zoals tot en :rret
bepaalde grenzen heeft ingetrokken.
Nee ik trek hem in als we dan de rest aanvaarden.
Ja als we hem niet aanvaarden dan is alles weg. Dan hebt u toch al niks :rreer.
En dan mag dus ook van mij vervallen waarbij dan ui teraard enz. tot en :rret

aangepast. Dan is dus het bezwaar van de heer de Beer vervallen wat dit
betreft. En dan blijft dus die laatste zin weer staan. Vervolgens dient
periodiek te worden onderzocht enz.
Dan kan mijnheer de Beer er ook :rree leven. Nou mijnheer van Tets dat is toch

prachtig.
Ja mijnheer de voorzitter ik zou :rre graag op willen stellen achter de versie
Meijeran. Wanneer we praten over regulering en deregulering dan blijft juist
de volkshuisvesting huursektor en ziekensektor waarin we geen voortgang hebben
gemaakt de afgelopen jaren.
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En dat we deze paragraaf beginnen rret heel duidelijk te stellen dat wij

vinden dat dat wel zou :rcoeten dat verdient veel ondersteuning.
Wel dan denk ik dat wij Overeenstenming kunnen bereiken over de volgende tekst.
Zo snel m:>gelijk noet op het gebied van de huren de marktwerking worden hersteld.

De huurliberalisatie dient op korte tennijn weer in werking te worden gebracht.
Vervolgens dient periodiek te worden onderzocht tot welke gebieden en tot
welke huurklasse deze huurliberalisatie kan worden uitgebreid. Allemaal over
eens. Mijnheer Ginjaars ook. Zo hebben we dat dan vastgesteld. OVer 2 wil
niemand rreer het woord voeren dat kunnen we zo aanvaarden. Dat is ook IIDOi.
Dan de afdeling leiden. Mijnheer leijten.

Ja voorzitter vrij kort. We zijn nogal wat teleurgesteld van het advies van
uw comnissie verkiezingsprogranma. Waar gaat het over. De afdeling leiden
stelt voor cm die zogenaarrrle eenderde/tweederde regeling betreffende het
aanspreken van de reserves van de algemene bedrijfsreserve van de woningbouwverenigingen an die drastisch te herzien bij renovatie. Het is toch een
duidelijk streven van de WD om te bereiken dat we de verpaupering van steden
als Delft, leiden dat we die tegen gaan. Stuk rrodemisering. Dan is de visie
van deskundigen die betrokken zijn bij diverse woningbouwverenigingen dat rret
een stuk herziening van die zogenaarrrle eenderde/tweederde regeling dat je wel
uit de financiele problerren kunt kOlren. En we hopen dat uw congres dit kan
overnemen.
Dank u wel. Mijnheer Ginjaars.

Nou wij hebben dat arrendement ontraden voorzitter om:iat zoals er staat er geen
oplossing staat. Er staat alleen maar dat er drastisch herzien rroet worden en
i s dus een slag in de lucht.
Gaan we over tot de sterrming.
Voorzitter even voor de goede orde. Mijnheer Ginjaars u weet er zijn wel een
aantal suggesties voor die herziening maar di ga je natuurlijk niet opnemen
in een amenà.ement van drie regels.
Alle kaarten voor het arrenderrent van leiden. Alle kaarten tegen. Het arrendement
i s veiWOrpen. 650 de ondercentrale Watenveg Noord. Dat wordt ontraden.
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Oommissies hebben wel degelijk een funktie.
Mijnheer te Veldhuis.
Voorzitter ik zou eigenlijk wat bezwaar willen aantekenen tegen de argumentatie
van de comnissie namelijk dat ze de welstandsconmissies in de woningwet
zouden rroeten blijven arrlat ze wel degelijk een funktie hebben. Ik denk dat
dat laatste niet ontkend hoeft te worden. Maar dat betekent nog niet dat
da.anree ook de welstand en de welstandscorrmissies in de woningwet rroeten blijven.

Ik dacht dat na de discussie in de karrer de afgelopen anderhalf jaar over
deregulering minister Winsemi.us :rret een goed voorstel was gekcm:m dat inhoudt
dat op decentraal niveau uitgemaakt g-at worden of er wel of niet voor
bepaalde gebieden, toch ook voor gevoelige gebieden welstandscorrmissies in
stand zullen blijven. Overigens heeft hier ook betrekking op dit onderwerp
arrendelrent 667a, misschien kan dat gecorrbineerd worden. Uit een oogpunt
van deregulering en uit een oogpunt van decentralisatie denk ik dat het een
goede zaak is om aan de lagere overheden over te laten of er wel of niet wels-and
kant en om dat uit de woningwet te halen en ik zou dus willen voorstellen an
voor het amendenent van Barendrecht te st.ennen arrla.t da.anree op zich nog niets
verloren is.
Waterweg noord is het, naar dat is hetzelfde. Ierrand anders nog uit de vergader.ïp
Mijnheer Ginjaars.
Na een dergelijk betoog voorzitter rest de commissie niets anders dan het
hoofd in de schoot te leggen en het over te netren.
Dank u wel. Ierrand nog. Niet :rreer dan is het overgenamen in het prograrrma.
Dan zijn

we bij 651. Dat zijn arrendelrenten van de afdeling Alphen ad Rijn,

de financieel econanische conmissie en de afdelingen Voorburg en Naarden.
De woonplaatskeuze. Wie van u wil het woord voeren.

Mijnheer Bakhoven.
Mijnheer de voorzitter in 651 wordt een rrooi beginsel naar voren gebracht waar
wij van harte achterstaan. Maar als je in beginsel door korte tennijnproblenen
opzij gaat zetten dan blijft er werkelijk niets van over. We zijn dan ook van
:mening dat zo'n lange termijn onevenwichtigheden zijn dan zou er een zou het
rrogelijk rroeten kurmen zijn dat je dat beginsel tijdelijk niet toepast. Maar bij
korte tennijnproblenen dat kurmen we ons niet goed voorstellen. Dus wij hebben
inderdaad zoals de conmissie zegt het karakter van het artikel verandert.
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Dank u wel. '.Mijnheer Meijeran.
Voorzitter er woroen hier 4 amenderrenten op een hoop , het is toch niet te donke:r
an iemand te verstaan.
Nee maar het is nu wel duidelijk dat het licht hier zit.
Ik ben blij mat het licht van de voorkant. De 4 amend.errenten op een hoop
gegooid. Ze zijn te gedetailleerd of ze gaan aan de strekking van het punt
voorbij. ik vind het jaremar dat l.lEn dan niet detailleert welke strekking
voorbij gaat en welk amenderrent dat niet doet . .Maar er vanuit gaande dat we
de volledige vrije woonplaatskeuze niet kunnen hebben maar dat die in
beginsel wel toch noet worden nagestreefd dacht Naarden dat je dan noest
doenvoor gesubsidieerde woningen maar dat je voor de vrije sektor helemaal
niet noet hebben dat je van buitenaf komt ergens iets niet zou kunnen kopen
wat soms jaren of maanden leeg blijft staan en dat je regels stelt voor de
gesubsidieerde woningen en als tussenvonn dus zegt dat voegen we toe aan
de tekst van het concept progranma.
Dank u wel.

~Iemand

anders nog over een van de amenderrenten.

Mijnheer Ginjaars.
Nou voorzitter de conmissie die is natuurlijk van m=ning dat die vrije
woonplaatskeuze er noet zijn. Er kunnen echter alleen omstandigheden zijn
die rnaken dat dat wellicht eens een keer niet kan. En wij zijn van l.lEning
dat de beperking dus heel duidelijk noet gelden voor korte tennijnproblerren
en niet voor lange tennijnproblerren. Wij denken dat dat toch een evenwichtig
beleid nogelijk maakt. Alles wat je er verder aan toe gaat voegen is naar ons
gevoel in strijd m=t dat principe van vrije woonplaatskeuze. Dan wel kan in
strijd karen daanree. Vandaar dat wij dus zeggen nou wij vinden ons artikel
toch wel helemaal in overeensternning m=t onze intentie. Alles wat je daar

verder af en toe doet haal die intensie weg. Als je wil praten over die
beperkingen dan denk ik dat je dan veel te ver gaat. En dan noet je geen
enkele beperking maer toelaten. Dan noet je inderdaad zeggen alles is vrij . Maar
wanneer je een nogelijkheid wil geven dat er een zekre beperkingen zijn dan
noet je ze inderdaad alleen maar toespitsen op de korte tennijn.
Dank u wel. Wie nog.
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Voorzitter ik begrijp de redenatie van de conmissie niet helemaal, want
korte tennijn is eigenlijk per definitie een korte tennijnprobleem in de
volkshuisvesting. Je bouwt toch niet een huis van de ene dag op de
andere dag. Waar het hier om gaat is dat het beginsel van de vrije VVI:X)nplaatskeuze voorop gesteld dient te worden tenzij er structurele in een
bepaalde plaats iets aan de hand is. En dat wordt bedoeld denk ik :met het
a:rrenderrent van de financieel economische koepelconmissie om daar op lange
tennijn iets van te maken. Op korte tennijn heeft geen enkele zin. cm dat
te doen ook dat geeft weer een handvat aan alle gerreente om korte tennijn
problerren aan te grijpen om de vrije woonplaatskeuze te beperken.
Dank u wel. Mijnheer Meijeran.
ik zou inderdaad ook de financieel economische commissie willen aanbevelen.
En verder zei de heer Ginjaars die beperkingen rroet je zoveel rrogelijk beperken.

Nou wat is beter dan de voorrangsregels dan te beperken tot de gesubsidieerde
w:mingen.
Dank u wel. We kunnen overgaan tot de stenming. Sterrming over het a:rrende:rrent

van Alphen ad Rijn. Witte kaarten voor, tegen. BlaUW' voor, tegen .• ranje
voor, tegen. Alphen ad Rijn is verworpen. Dan het a:rrenderrent van de financieel
economische ccmnissie. Witte kaarten voor, tegen. BlaUW'e voor, tegen. Oranje
voor, tegen. Dat is aangeno:rren. Afdeling Voorburg. Alle kaarten voor, tegen.
Dat is verworpen. De afdeling Naarden. Witte kaarten voor, tegen. BlaUW' voor
tegen. Oranje voor, tegen. Het is aangenorren. Dan zijn we bij 652 een a:rrende:rrent
van de afdeling Voorschoten dat wordt ontraden orrrlat het te algerreen is.
Voorzitter misschien mag ik toch nog proberen het te verdedigen. De gedachte is
dat het principe wat in 652 wordt weergelegd duidelijk is in de eerste zin.
DJor de uitsplitsing in de tweede zin wordt een suggestie gewekt alsof het
hier een specifieke aktie rrogelijk is dat geloof ik niet dat dat aan de orde
is. Ik zou dus nogrnaals willen pleiten voor ons a:rrenderrent. Het bezwaar wat
de commissie verkiezingsprogramma aanvoert tegen ons a:rrende:rrent dat het
te algerreen zou zijn is juist in onze waarneming het voordeel ervan. Het rroet
juist algerreen zijn. Het principe in zin 1 is duidelijke en laten we daarbij
blijven. Dank u.
Dank u wel.
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ik wou heel kort even het arrendelrent van Voorschoten steunen. De conmissie zegt
als iets dat het te algerreen is. Het voordeel van te algerreen of van het
algerrene is dat alles daaronder valt. Bij een detaillering vergeet je allicht
wat zoals bij de oorspronkelijke tekst de groep groepshuishoudens vergeten is.
Daaran zou ik ten sterkste willen pleiten an het arrenderrent van Voorschoten
aan te nerren.
Dank u wel rrevrouw Stigter. Mijnheer de Beer.
Ik ben wel gevoelig voor de argunenten van voorschoten en ik zou ook beslist
het arrenderrent niet willen ontraden. Maar het zou misschien toch goed zijn
als wij in ons prograrma ook al wordt het arrenderrent van Voorschoten aanvaard
toch specifiek die paar groepen zouden neerren die de oorspronkelijke tekst

stonden. Ik vind het toch goed voor het WDprograrrma om duidelijk te naken
dat wij aan die bijzondere groepen toch aandacht schenken.
Voorzitter het wordt wel noeilijk. Ik geloof dat wij in principe noeten
vastleggen en het daarbij rroetnen laten. En wat de vorige spreker heeft
gezegd ben ik zo vrij op te vatten als een ondersteuning voor ons arrenderrent
dus laat het bij die ene eerste duidelijke zin blijven.
Mijnheer Ginjaars.
Er zijn twee rnanieren voorzitter. De eerste is om die tweede zin helemaal

weg te laten en de tweede is de opvatting van de heer de Beer. Narrelijk om
het arrenderrent Voorschoten over te nerren en dan een zinnetje daarachter te
zetten in de zin van gedacht kan worden aan. Dat is datgene wat je hier bedoelt,
Nou dat zijn de twee rrogelijkheden die voorliggen. Wij laten het graag aan de
vergadering over om daar een oordeel uit te spreken.
Meijeran.
We hebben gisteren ook een kleine discussie gehad in deze geest over iets.
Als je zegt gedacht kan worden aan dan denk je bij voorbaat minder aan die
andere en dat rroet je dus niet aan toevoegen. Zoals we ook gisteren een
dergelijk voorbeeld hebben geschrapt.
Dan kan je ook zeggen bijvoorbeeld. Mevrouw Jonker.
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Voorzitter het lijkt J.ne goed om in dit artikel niet alleen rekening te houden
J.net gewenste woonvonten naar zeer in het bijzonder J.net noodzakelijke woonvo:nren voor gehandicapten en andere groepen.
Juist omdat ze noodzakelijk zijn verdient het iets meer aandacht dan de gewenste
woonvormen voor groepen die in principe een keuzerrogeli jkheid hebben.
Jawel voorzitter maar dat neemt niet weg de wenselijkheid dat wij heel duidelijk laten weten dat ons signaal op het gbied van de onwenselijkheid van
discriminatie duidelijk is. En je rroet vennijden de indruk door verbijzonderingen
door voorbeeldjes van dan deze dan die groep. Ongetwijfeld die groepen
hebben problerren. Dan lopen we het gevaar dat we andere groepen over het
hoofd zien. Ik geloof dat hier heel duidelijk principieel dient te 'WOrden
stelling genarren. Nogmaals ik bepleit heel graag wann aan ons arrenderrent
Voorschoten.
Dank uwel.

Laten we niet aan principe doen. Het programnarroet ook een zekere wervende
kracht naar de kiezers hebben en de groeperingen in het land waar het hier
om gaat die letten buitengewoon nauwkeurig op wat voor partij, partijprogramna
staat. En het is als dit erin stond en het 'WOrdt eruit geschrapt krijgen we
zeer negatieve publiciteit.
Goed dan gaan we over tot de sterrming over 652. Alle kaarten voor, tegen.

Nee dat gaat zo niet. We gaan witte kaarten voor, Kleur voor kleur en in

twee keer. Dus eerst het arrenderrent van Voorburg en dan de rrogelijkheid om
nog de specifieke opsarrming daaraan toe te voegen.Dus het COIIpromis dat
er eerst gesterrrl 'WOrdt over Voorschoten en vervolgens over het toevoegen
van enige specifieke groepen zoals door de heer de Beer als wenselijk is
aangegeven. Dus we gaan eerst stenmen over Voorschoten wel of niet en daarna
over als het 'WOrdt aangenaren over de specifieke invulling. Witte kaarten voor
Voorschoten, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Dat is aangei10Iren.
Dan gaan we nu de stenmen over een tussen haakjes bijvoorbeeld en dan vanwege
de argu:m:mten van de heer de Beer.
Voorzitter mag ik een ordevoorstel doen. Ik geloof dat een duidelijke uitspraak
waarvoor ik erkentelijk ben die net gedaan is een verdere tekstbehandeling
op punt 652 overbodig maakt. Mijn ordevoorstel daarvoor is het hier bij te
laten.
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Wordt niet overgenOI!Eil. Gaan we nu daarover stemrren. Witte kaarten voor die
toevoeging.
Meijer.

Mag ik enige duidelijkheid over de toevoeging. Als we toevoegen een en tweepersoo
huishoudens, bejaarden en gehandicapten voegen we neer dan de helft van de
bevolking toe. Als we ons beperken tot de bejaarden en gehandicapten ik denk
dat het dan duidelijk genoeg is voor de wervende werking.

Mijnheer de voorzitter als er nou toch gepraat mag worden tijdens een stemprocedu
re. U heeft daarnet een voorstel gedaan. Daar is de zaal nee akkoord gegaan.
Nu wordt er een soort toepassend truckendoos open getrokken. Voorschoten is

aangenarren vegen we de rest ook nog even van tafel. Dan had nen eerder rroeten
protesteren.

Zo is het. Wij hebben het dus over tussen haakjes een- en twee persoonshuishouden
bejaarden en gehandicapten. Daar hebben we het over bijvoorbeeld. Dan gaan we
over tot de stenming over dit punt. We gaan over tot de sternning voor dit punt.
Dat is de sterrrning over Voorschoten aangen.arren. Witte kaarten voor die
toevoeging. Witte kaarten tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen.
Aangenorren. Dan zijn we bij 653 de belastingcomnissie. Mijnheer Verstegen.
Ja mijnheer de voorzitter ofschoon het op zichzelf wel sympathiek lijk de om
fiscale maatregelen bij kam:rrverhuur te vragen zijn er toch wel enkele bezwaren
en de belangrijkste is dat de huidige vereenvoudiging die op stapel staat daarin
volstrekt in strijd mee is, want we gaan dan weer uitzonderingen maken op de wet.
Plus het feit dat daaruit bovendien het probleem nog in kan zitten van beroepsk am:rrverhuurders en niet beroeps karrerverhuurders. Dan wordt het een ontzettende
ellende an dat allemaal uit te gaan zoeken en dus rroeten wij beslist afraden
an fiscale maatregelen voor karrerverhuur in te voeren. En in afwachting van de
nieuwe voorstellen van de vereenvoudigingsoarnrnissie.
Dank u wel. Mevrouw de Leve.
Voorzitter ik heb alle begrip veor het standpunt van de belastingconmissie
maar er is ook een heel andere kant. Karrerverhuur is altijd een aanvulling
geweest op het beschikbare woningenaanbod, vooral bij studenten bijvoorbeeld
speelt dat een rol. En jongere alleenstaanden. Op het rronent dat er individuele
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huursubsidie ontstond en de fiscale maatregelen werden aangescherpt is het
aanlxxl van kamerverhuur drastisch teruggelopen. Dat heeft toch wel knelpunten

veroorzaakt in die markt. En ondanks het begrip wat ik heb voor de belastingconmissie draag ik ook begrip voor het standpunt van de conmissie volkshuisvesting die nu juist dit punt zou willen verdedigen.
Dank u wel. Wilt u kort formuleren mijnheer Bakhoven.
Nee voorzitter ik ben het net de vorige spreekster volledig eens, maar ik zou
de conclusie andersan willen trekken. Het is niet een probleem wat alleen bij
ka~rerverhuurders

leeft, het is een probleem van de bijverdienste en dat rroet

je algeneen regelen en niet voor specifieke groepen. Anders kant er van die
belastinghervo.rming niets terecht.
Mijnheer Talsma ook heel kort.
Ja heel kort voorzitter en zelfs buiten het airendenent maar wel over 653.
Ik wou even vragen vast te stellen dat die eerste zin, niet van het arrenderrent
maar van de tekst nu vervalt door de aanneming van straks. Ik breng het nu
ter sprake andat u anders misschien naar een volgend punt ga. Hier staat dus
de huurwetgeving dient waar nogelijk te worden geliberaliseerd. We hebben
net een andere fonnule aangenOIIEil. En deze zin die vervalt.
Voorzitter ik wou nog een extra argurrent toevoegen aan de argurrentatie van de
belastingccm:nissie. Niet alleen betekent dit bevoorrechting van bepaalde soorten
inkomsten wat een precedent schept en tegen de vereenvoudiging ingaat, maar het
geeft ook weer rrogelijkheden tot knoeierijen en dat is ook iets wat we bepaald
niet rroeten bevorderen in de belastingwetgevind.
Dat is duidelijk. Mijnheer Ginjaars nog.
Het is duidelijk voorzitter dat de invalshoek wa.a.nrrae nen naar deze problematiek
kijkt:.bepalend. is voor het antwoord.

Ik zou zeggen fiscalisten versus woningrrens-

en. De conmissie heeft de neiging an te zwichten voor het argurrent kijk nog
eens even af hoe dat net die stelsel net die vereenvoudigingen gaat. Ga nou
niet daar op dit :rrorrent wat aan doen en dat betekent dat de conmissie
dus de neiging heeft om gehoord de discussie positief te staan ten opzichte
van het amendanent van de belastingcorrmissie.

~
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Dan gaan we st.emren. Witte kaarten V(X)r, tegen. Blauw V(X)r, tegen. Oranje V(X)r
tegen. Aange:n.aoon.
Mag ik nog een enkele oprerking maken V(X)rzitter naar aanleiding van die laatste
vraag van de heer Talsrca. Het is natuurlijk duidelijk dat de camnissie bij
de redaktionele eindbewerking die eerste zin van 653 laat vervallen zo rrede
de oommissie ook zal gaan kijken natuurlijk naar de volgorde van die artikelen.
De cammissie zal ook nog kijken naar de volgorde van de artikelen.

Dat spreekt vanzelf.
Nieuw punt van de afdeling Naarden 655a, wordt afgewezen. Kunnen we misschien
direkt overgaan tot de stemning. Alle kaarten V(X)r, tegen. Is verv..urpen.
655 van de koepelcarnmissie wordt aanbevolen. Daar zal niemand bezwaar tegen
hebben.ank u wel. 656 ook aanbevolen. OVergenorr.en. 656a het nieuwe punt ook
overgenarren. Dat is cla.anree gebeurd. 657 twee keer ontraden en de afdeling
Groningen aanbevolen. Iemand over 1, 2 of 3. Mijnheer de Beer.
De carnmissie volkshuisvesting van de partij die had een probleem rret de oor-

spronkelijke tekst van 657. Want daar staat narrelijk rret zoveel woorden dat
we het eigen 'INOningbezi t zouden noeten bevorderen door ons af te zetten tegen
de huurv..uningen. En dat vonden wij een zeer ongelukkige formulering. Misschien

was het niet zo bedoeld, maar het staat er wel zo. En vandaar dat wij vonden
dat het eigen woningbezit op positieve wijze gepresenteerd moest worden.
Vandaar het arrendenent. Bovendien het bezwaar van de carnmissie.
Welk arrenderrent van de conmissie.
Van Dordrecht.
Ja maar u zei de carnmissie vindt en vandaar dat arrenderrent. Maar nu begrijp
ik dat u steunt Dordrecht.

Ja wij vonden dat arrenderrent van Dordrecht dat dat precies die paar punten
aangeeft waar het bij het eigen woningbezit om gaat en waar hevige discussies
over geweest zijn in de politiek. Vandaar dat wij het beslist niet te gedetailleerd vinden.
Dank u wel. Iemand anders nog over een van de punten. Mijnheer Verstegen

o ndersteunt de Beer. Mijnheer Ginjaars ligt er niet van wakker.
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Goed eerst schrappen of niet van Amsterdam. Alle kaarten voor, tegen. Dan
is dat ve:J::'INOrpen. Afdeling Dordrecht. Alle kaarten voor, tegen. Dat is
te rroeilijk. Dan gaan we per kleur ste.rtiien. Witte kaarten voor het arrendement
van de afdeling Dordrecht, een totale vervanging van dit artikel. Witte
kaarten voor, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Het is duidelijk
aangenaren. Dan de toevoeging van de afdeling Groningen. Dat wordt aanbevolen.
Niemand daar een probleem mee, prachtig. Dan zijn we bij 658 de arrendementen
van de kamercentrale Haarlem, de afdeling Dordrecht en de afdeling Leiderdorp.
Zij worden alle drie ontraden behalve het tweede deel van de kamercentrale
Haarlem. Iemand die daarover het woord wil voeren. Allemaal duidelijk, dat is
rrooi. Dan gaan we over tot de sterrtning over het eerste deel van de karrercentrale
Haarlem. Schrappen van de eerste zin. Alle kaarten voor, tegen. OVernemen
van lb daarvan denk ik dat u het er allenaal mee eens bent. Dat is prima.
De afdeling Dordrecht wil de laatste zin geheel schrappen. Alle kaarten voor,

tegen. Ve:J::'INOrpen. En de afdeling Leiderdorp alle kaarten voor, tegen.
Verworpen. 659 afdeling Middelburg ontraden en de afdeling Vught aanbevolen.
Mijnheer Vos.
Ja voorzitter in Middelburg wilden we dit nlliiiiertje schrappen om twee redenen.
Het bevorderen van de woningbouw is op zichzelf natuurlijk een goede zaak,
alleen wij denken dat hier precies tegenovergesteld werkt. CX!rlat

nu precies

voor te rekenen dat kan ik niet maar daar is wel door deskundigen aan gewerkt
en die kunnen dat wel. Ik heb van de heer de Beer begrepen dat die dat ondermeer best in korte te:rnen hier kan uitleggen, maar waar het mij ook an gaat
is het feit dat wanneer je subsidies weghaalt en belastingtarieven verlaagt
tesarren dan schep je in feite onduidelijkheid. Dan heb je niet meer op een
juiste manier naast elkaar kosten en baten. Dan ben je versluierend aan het
subsidieren. Dat hebben wij nooit gewild als VVD. Wij willen altijd de kosten
duidelijk maken en datgene wat wij aan subsidies daar tegenover stellen evenzeer duidelijk maken. Welnu dan rroet je ook in de woningbouw die kosten aangeven
dus met het no:rmale B'IWtarief en d-ar tegenover indien nodig objectsubsidies
stellen, maar je rroet ze niet tegen elkaar wegschrappen want dan verdwijnt er
iets waar niemand meer van weet wat het dan kost of oplevert.
Dank u wel. Iemand anders nog. Mijnheer de Beer.

Met behulp van gegevens van departementen heb ik dit laten doorrekenen en cijferrnatig klopt het van geen kanten. Je bent welke nodellen je ook kiest of je met
B'IW met 4% verlaagt of met 8% of je bent binnen de kortste keren kom je met
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kastekorten van 600miljoen varierend tot zo'n beetje het twee, drie miljard.
Dus B'IWverlaging kost zoveel geld daar kurmen de subsidies die we in de kOltEnde

5 jaar aan nieuwe woningen want daar gaat het om kurmen uitgeven daar in de
verste verte niet tegenop. Dus het klopt cijfe:rrnatig niet. Ik rroet het
amendement dus aanbevelen.
Bakhoven.
Voorzitter in 467 hebben we dit allemaal al afgehandeld, dus ik begrijp niet
die B'IW wel.
Voorzitter er is een ajspraak gemaakt om er hier op terug te korren. Het
verbaast :rre erg dat de heer de Beer zegt om toch te volgen het amenderrent
v an de afdeling Middelburg en niet te volgen het advies van uw prograrrr
ccmnissie. Want wat hebben we geconstateerd het is echt mis in de bouw.
En wanneer je bezig bent :rret objectsubsidies dan doe je dat voor een gedeelte

van de woningen. Laten we toch als partij :rreer generieke maatregelen toepassen
en niet specifiek voor een gedeelte van het woningbezit. We dienen ook voor
OJen te houden voorzitter wanneer je een stirmllans geeft aan de bouw je
haalt een stuk werkeloosheid weg mijnheer de Beer. Gegeven is ook het heeft

zijn doo:r:werking in de huur, kosten van levensonderhoud, lonen en de concurrentie
positie. Nogmaals voorzitter laten we het advies van de comnissie volgen
inclusief het amendement van de afdeling Vught dat is een goede uitbreiding.
Dank u wel. Mevrouw de Leve.

Ja voorzitter het betoog van de heer Leijten pleit er voor dat nu alle woningen
gesubsidieerd zouden worden. Ik denk dat wij daar toch niet voor kurmen zijn.
Wij hebben reeds een vrij zwaar gesubsidieerd woningbouwprograrrma.. Daarnaast
duidt het de argurrentatie van de heer Leijten en u een beetje op dat woningen
g

ebo"l..l~Ad

rroeten worden ten behoeve van de werkgelegenheid. Daar kan ook de

cammissie volkshuisvesting die de volkshuisvesting een goed h art toedraagt
zich bepaald niet achter scharen. Woningen rroeten

gebo"l..l~Ad

worden voor de

behoefte. Natuurlijk is er een werkgelegenheidsprobleem, maar dat rna.g denk
ik niet zo worden uitgelegd dat daarom woningen aantrekkelijker worden gemaakt

alleen maar om de werkgelegenheid op te lossen.
Dank u wel. Mijnheer Winsemius.
Band 10
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Voorzitter in aansluiting op wat de heer de Beer zei, ik denk dat je hier niet
door de war te halen en dat probeert dit anenderrent wel te doen of zou ik
het voorstel in de tekst wel doen stirm.llering van woningbouw waarbij die
operatie wordt gefinancierd door de gelijktijdige vermindering van de objectsubsidies. En dat is allemaal schitterend en prachtig als het kan. Dat is
een voo:rwaarde. Als het niet kan en ik ben bang dat ik rre wat dat betreft
rroet aansluiten bij de heer de Beer dan denk ik dat je hier rret iets bezig
ben wat het buitengewoon rroelijk maakt cm verdedigbare posities in te nerren
naar die woningbouw en naar dierrensen rret die huizen. Dus ik denk wat dat
betreft dat dit am:mderrent een heel zinvol arrenderrent is orrrlat het de financiering die via de objectsubsidies gevonden wordt zeer problematisch is.
Dank u wel. U steunt het arrenderrent van Middelburg. Dan rroeten we proberen
over te gaan tot de stemming.
Sorry wat problerren rret het licht.
De heer de Korte wil ook nog graag iets zeggen. Ik rroet toegeven aan de heer de
Beer en aan de heer Winsernius dat cijfennatig het een problematisch punt
kan worden. Dat is ons ook gebleken. Dat als je dit gaat doen dat je dan
zeker op de korte tennijn dat niet budgettair neutraal kunt gaan subsidieren
of kunt gaan financieren en dat is een uitdrukkelijke doelstelling ook in dit
artikel neergelegd. En ik denk ook dat wij als conmissie neigen naar het
aanbevelen van het arrenderrent van Middelburg.
Dan wordt het steeds makkelijker. Alle kaarten voor het arrenderrent van Middelburg. Alle kaarten tegen. Dank u wel. Daarnee is 659 uit het prograrrma verdwenen.
661 dat is de afdeling Leiden wordt aanbevolen. Niemand daar een probleem rree.
Dank u wel. 662 is Apeldoorn vindt dat het punt rroet vervallen. Denk dat we

daar vrij snel over kunnen stemren. Alle kaarten voor Apeldoorn, alle kaarten

tegen. Is ve:rworpen. Dan zijn we bij 664 de afdeling Dordrecht. Ontraden,
geldt ook voor de cammissie volkshuisversting.
Mijnheer de voorzitter toen u daarnet 662 aan de orde stelde toen zwaaide ik
driftig vanachter mijn hand. Ik weet niet of u dat gezien heeft, naar ik wilde
daar toch nog wel even wat over zeggen. Het licht was uit, ik weet niet of u

het gezien heeft. Mag dat nog. Bent u bereid om het opnieuw in stemming te
brengen.
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Is het erg wezenlijk. Denkt u dat de wereld vergaat.
Daar geef ik geen antwcx:>rd op, maar als u geen toestenmi..ng geeft dan hou
ik mijn :rrond dicht.

Nou kijk eens we zijn

~ret

elkaar bezig om een zo goed :rrogelijk verkiezings-

programma te rnaken dus als u een heel wezenlijke bijdrage hebt.
Nou het is namelijk zo
We zullen straks zien wat het resultaat is.
Wij waren van

~rening

in Apeldoorn dat wanneer je alleen op basis van

verkeers-

waarde zou gaan werken dat dat op sarrmige m:menten een verslechtering van de
situatie kan inhouden oorlat narrelijk

~rensen

niet schadeloos gesteld worden

voor bepaalde andere inrmateriele zaken bijvoorbeeld de positie waar een
gebouw die onteigend is ligt en als zodanig denk ik dat je niet alleen maar
hier :rroet gaan handelen op basis van de verkeerswaarde, maar dat er ook een
nogelijkheid :rroet zijn om noem het maar een toegevoegde waarde eventueel in
de schadeloosstelling te betrekken. Dat was mijn oprerking.
Ja maar dat was wel duidelijk denk ik. Wilt u dat we nog een keer stemren.
Alle kaarten voor Apeldoorn, tegen. Duidelijke taal. Dan zijn we nu toch bij
664 de afdeling Dordrecht en de carrmissie volkshuisvesting. Mijnheer Verstegen
over de afdeling Dordrecht.
Onze deskundige in Dordrecht op dit gebied hebben het volgende bezwaar. In het
kader van de decentralisatie in de volkshuivesting worden alle kostencanponenten
van woningnieuwbouw genonreerd. :Met uitzondering van de grondprijzen. Dit
houdt het gevaar in dat overheidssubsidies met volkshuisvestingsdoeleinden
niet de bevK:>ner, huurder of koper ten goede korren doch de gemeente. Dit kan
en mag niet de bedoeling van volkshuisvestinggelden te zijn. Qn gemeente te
subsidieren bestaan andere kanalen. Ik lees het even voor het is niet mijn
vakgebied dus.
Dank u wel. oevrouw de Leve.

Ja voorzitter het is maar een kleingheid. De prijs of de verwervingsprijs
zoals de carrmissie volkshuisvesting voorstelt. De carrmissie volkshuisvesting
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stelt dit voor teneirrle verwarring te voorkOlreil en zijn nogal wat verschillende
prijzen die de grond betreffen zoals daar is de prijs van niet bouwrijpe
grond, wel bouwrijpe grond enz. door hier het w:x:>rd verwervingsprijs in te
voegen woroen deze misverstanden voorkonen, vandaar het voorstel
van de ccmnissie volkshuisvesting. Dit is gewoon een technische aanpassing.
Goed mijnheer Ginjaars.

De conmissie kan beide argumenten aanvaarden voorzitter.

Allebei avemerren dus. Niemand daar bezwaar tegen.
Meijeran.
Ik had een vraag voorzitter. De prijs van de grond rroet in beginsel woroen
bepaald door vraag en aanbod, daar wordt nu van bepaald de verwervingsprijs
van de grond worot in beginsel bepaald door vraag en aanbod. .Maar de verwerving
door wie. Ik kan het niet begrijpen wat er staat. Als je in een vorig punt er
bij betrekt dat het daar nog een vervolg op is dan kun je er wat uit destilleren, maar het lijkt rre zeer onduidelijk. En de verwervingsprijs bij vraag
en aanbod dat is rre helenaal iets typisch. Dat is rna.ar wie de twee rna.rktpartijen
zijn.
Ja rna.ar kijk eens dan zou je natuurlijk over elke prijs als verwervingsprijs
kunnen spreken. Kijk het is een heel technisch punt leuk voor deskundigen.
Maar in een verkiezingsprogramma begrijpt natuurlijk niemand het verschil.
Dan wordt het alleen rna.ar onduidelijker, rna.ar goed ik wil rre er niet rree

beiroeien hoor.
van Tets.
Voorzitter waar praten we eigenlijk over, want ik kan rret niet voorstellen dat
beide punten kunnen worden overgenorren, want als het eerste punt wordt overgenarren dan is het tweede helemaal niet rreer aan de orde.
Ja rna.ar dan kan er ook worden gezet dient de verwervingsprijs van bouwrijpe gron.C
Het eerste ammderrent dat slaat inderdaad op de verkoopprijs van de grond door
de gemeente. Nou dat is duidelijk. Gezien de rronopoiliepositie van de gemeente
dient de prijs van bouwrijpe grond nou dat is dus de verkoopprijs dat is duidelijk.
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En het voorstel van de conmissie volkshuisvesting slaat op de inkoopprijs,

de VeiWervingsprijs. Het is juist goed dat beide arrenderrenten v.10rden aanvaard.
Dan

houden we inderdaad een consistent geheel.

Dus als een wordt aangenaren is 2 weg.

Ja dat is waar. Maar misschien
Ja op zichzelf waar maar, nee zo werkt het hier niet we zijn niet in de tweede
karrer. 664 het arrenderrent van de afdeling Dordrecht witte kaarten voor, tegen.
Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Nu is Dordrecht ve.rworpen en nu wordt
dus 2 interessant want nu kunnen we bepalen of we de prijs van de grond gaan
vervangen door de ve:rwervingsprijs van de grond. U hebt de argurrenten van de
deskundigen gehoord. We gaan over tot de stenming. Witte kaarten voor, tegen
Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Het is ve.rworpen. 665 v.10rdt ontraden
want het is een wezenlijk beleidspunt. Gaan we stemren alle kaarten voor, tegen
is ve.rworpen. 666 van de afdeling Budel daarvoor geldt hetzelfde. Kunnen we
gaan stemren. Alle kaarten voor, tegen. Is verworpen. Het nieuwe punt van de
corrmissie volkshuisvesting zou te algerreen van aard zijn. Is vervallen.
Da.anree hebben we het hoofdstuk 6 gehad en zijn we aanbeland bij hoofdstuk
7 en daarbij zult u worden begeleid door de ondervoorzitter van de partij
:rrevrouw van Raalte.
Gaan we naar 703a is een nieuw punt, wordt aanbevolen. Niemand die daar verder
nog over iets wil zeggen. Mag ik daarnee aanne:rren dat het overgenarren kan
v.JOrden. 706a is ook een nieuw punt is een toevoeging v.JOrdt ook aanbevolen.
Voorzitter ik heb wat bezwaren tegen deze redaktie op dit punt. Er v.JOrdt
gesproken over subsidiering van scholing om:iat je daarnee de concurrentiepositie ten opzichte van elkaar naar voren kunt halen. Nou ik denk dat er hier
bedoeld v.JOrdt dat we over rroeten gaan tot budgetfinanciering. We hebben nu bij
de conmissie ik denk dat dat een goede zaak is, naar zoals het hier staat
krijgen wij hele gekke verhoudingen denk ik als wij op deze manier dat gaan
ve:rwoorden. Ik zou willen vragen bij positief redaktioneel :rree te ne:rren naar
dan in de zin van budgetfinanciering.

Heer de Hart.
Ja voorzitter wij zijn het :rret de spreker eens dat zullen we volgen.
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De heer Piet.
Voor de afdeling Voorburg. Ik zou toch wel degelijk het arrendeirent willen aanbevelen an het aan te nerren.
Ja maar het worot aanbevolen door de corrmissie rret een kleine redak.tionele
wijziging zoals dat zoeven is voorgesteld. Dus ik denk dat het veroer geen
punt is.
Het subsidie per leerling blij ft daarin gehandhaafd in die redaktie.
Ka zo worden overgenarren dan. Dan 707 een van de afdeling Groningen, een van de

afdeling Broek en Waterland en een van de karrercentrale Haarlem. Het eerste
wordt ontraden ten gunste -an Broek en Waterlan en de laatste worot ontraden.
Ik zou eigenlijk eerst 2 dan willen bekijken, want die wordt aanbevolen door
de corrmissie. Wil iemand daar nader het woord over.
Graag voorzitter het is een arrendeirent wat ook door de kanercentrale den Haag
is ingediend. Ik wil het dus van harte graag steunen en inderdaad de andere
twee ontraden.
Prirra. U kunt. Ik breng dus eerst naar voren punt 2 .
Voorzitter de drie arrenderrenten geven in zoverre een verschillend beeld dat het
eerste arrenderrent toevoegt de ingangsselectie. Het tweede arrenderrent de einde:r:nen voor het basisorderwijs en terecht dat die woroen overgenarren door de
conmissie. Het derde arrenderrent zegt iets over de ingangsselekties maar bovendien
wat het systeem van loting voor het hoger onderwijs noet worden afgeschaft.
En ik zou het erg jarrm=r vinden als dat niet in ons verkiezingsprograrrma terecht

zou karen. Ik zou willen aanbevelen om dat derde arrenderrent wel aan te nemen.
Afdeling Groningen.
We trekken het voorstel in.
Groningen trekt in. Wil de hart nog iets zeggen.
Ja voorzitter het laten vallen van het systeem van loting dat laat een probleem
onopgelost, dat is :na.melijk het probleem van de aansluiting op de capaciteit
van de instellingen van het hoger onderwijs en een beter middel dan de loting
totnutoe hebben wij niet.
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Met ingangsselekties wordt dat probleem niet opgelost. Dus de comnissie
handhaaft het voorstel an arrenderrent 2 te volgen. Daarnee is 3 van tafel als
dat zo loopt als de commissie voorstelt en blijft dit systeem van loting dus
gehandhaaft.
Goed dan gaan wij over tot sterrming.
Is de discussie rrevrouw de voorzitter over Haarlem nu kamt die pas na Broek en
Waterland.
Nee ik wilde nu twee die aanbevolen wordt in sterrming brengen en daarna 3.
Nou ik denk dat het zuiverder is voor de rreningsvonning van de zaal om allebei
tegelijk een discussie te geven en dan pas stemmen.
Ja maar dat mag ik vind het prima, maar ik denk dat de heer de Hart al voldoende
heeft toegelicht hoe of wat. Wil iemand over 2 of 3 nog zijn rrening kwijt dan
kan dat nu. Zo niet dan sterriiEn wij over 2. Wij stemren dus voor wat betreft
arrenderrent afdeling Broek en waterland. Wit voor, tegen. Blauw voor, tegen.
Oranje voor, tegen. Is aangenorren. En dan van de karrercentrale Haarlem wit
voor, misschien kan tegelijk alles voor, alles tegen. Is verworpen.
Amenderrent 709 van de afdeling Baarn die het hele punt wil schrappen wordt
ontraden. Wil iemand daarover.
Het voornaamste a.rgument wat de afdeling Baarn hiervoor heeft gehanteerd voorzitter is dat de bureaucratie hierdoor weer verder zou toenenen. Er staat
in het artikel zoals dat wordt voorgesteld dat onder gelijktijdige herijking
en herwaardering van nut en funktie van bestaande adviescommissies en dergelijke
ik mag even wijzen op het en dergelijke wat hier achter staat. Wij zijn er

voor om dat te schrappen omdat als er zou hebben gestaan dat die herijking eerst
plaats zou :rroeten vinden en vervolgens bekeken zou rroeten worden of er weer
een nieuw orgaan zou rroeten worden toegevoegd dat toch een heel andere zaak
geweest zou zijn. Om nu gelijktijdig een nieuw orgaan in het leven te gaan
roepen en vervolgens je eigen corrpetentiestrijd te gaan creëren door dan te
gaan herevalueren dat is wat Baarn betreft een slechte zaak.
De heer Hart. Sor:ry ik heb iemand over het hoofd gezien in de duisternis.
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Ik ben het om twee reden eens net de afdeling Baarn om dit punt geheel te schrappen. In de eerste plaats de WD pleit al jaren voor zo'n dergelijke raad zonder

enig succes. Maar in de tweede plaats wil je op een goede manier ondei:Wijs na
arbeid op elkaar afst.errlren kan dat nooit op een supranationaal niveau maar
rroet dat op micro niveau gebeuren.
Dank u wel. De heer de Hart.
Ja voorzitter dat is een benadering die niet de benadering van

de comnissie

is. Wij nenen dat ondei:Wijs een dusdanig belang in onze ma.atschappij is. Ik
vel:Wijs naar de discussie die eigenlijk onlangs over kwaliteit van het onderwijs op gang aan het korren is. Ik wijs op het open overleg Wagner.
Ik wijs op het hele aansluitingsprobleem aan laat ik zeggen de bereepspraktijk. Wij denken dat dat probleem van een dusdanige importantie is om
daar op nationaal niveau toch naar te zien. Vandaar dat pleidooi voor die

nationale educatieve raad. Tegelijkertijd vinden wij dat naar de adviesraden
corrmissie een hoe u ze ook zou willen noenen kritisch rroet worden gekeken in
de eerste plaats ardat er misschien onvoldoende sam:mhang is en vooral ook
airlat er misschien teveel van dit soort organen zijn. Dus een stuk sanering
is ook de intensie van dit artikel.
Ja wat de heer de Hart zegt bestrijd ik ook helemaal niet dat dat allemaal
rroet gebeuren. Maar het is natuurlijk gewoon niet realistisch om te zeggen
dat dat door nationale educatieve raad kan geschieden. Dat rroet op het micro
niveau die afstelling plaats vinden en niet op een dergelijk supranationaal
niveau.
Ik breng het in stemning.
Mevrouw Kroos capelle ad Ijssel.
Ik denk dat er een heleboel dingen op microniveau rroeten. Ik ben erg voor decentralisatie maar ik denk dat dit punt toch echt landelijk geregeld rroet worden.
Er

rroeten gewoon een aantal zaken klaar gemaakt worden en de comnissie Wagner

is al genoerrd. Ik denk dat we daar rekening nee rroeten houden. Dus handhaven
van punt 790 zoals staat.
Ik denk dat het duidelijk genoeg ligt of wil de heer Meijeran.
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Ja graag. Voorzover Baarn zou worden verworpen zou dan de bewoordingen van
de heer de Hart kunnen 'MJrden overgenaren als redaktionele aanpassing. Narrelijk
dat onder gelijktijdige sanering van bestaande adviescommissies en dergelijke.
Dat lijkt rre een duidelijker beeld van dat we in ieder geval minder over
houden dan waar we rree beginnen.
Dan breng ik in stenmi..ng ik denk dat het alle voor en alles tegen. Nee dat
wil niet. Wit voor, tegen. Blauw voor, tegen.
Voorzitter u heeft het nu toch over het arrenderrent. Ik denk dat er dan iets fout
gaat nu.
Ik breng eerst het arrenderrEnt in stemning. Wit voor, wit tegen. Blauw voor,
tegen. Oranje voor, tegen. Is verworpen. Gaan wij naar 712 van de afdeling :Marurn
die ook het hele punt wil schrappen.
Voorzitter ma.g ik daar een vraag over stellen.
Heer Fransen.
De comnissie heeft dit punt in het concept o:pgenaren.
We hebben het over 712.
Ja dan komt er een arrenderrEnt en dan rroet het ineens weg. Dat snap ik niet.
Bovendien is het een niet onbelangrijk punt orrrlat de opleiding van eerste
graads docenten door een aantal politieke partijen in dit land bij de nieuwe
lerarenopleiding ondergebracht rroeten wo:r:den. Daar is de WD nooit voor geweest
cmiat we niet de garantie hadden dat de kwaliteit daarrree gediend zou zijn.
En er ligt nu wel een wetsvoorstel dat een koppeling tussen twee instanties

legt. En ik vind dat de comrnissie nu dat conpromis wat al te makke-lijk weg
geeft rret het oog op de toekomst er de voorkeur aan zou rroeten geven om
naar mijn gevoel 712 te handhaven. Ik vind het een prima. punt.
Dank u wel. Mijnheer de Hart wilt u er nog iets aan toevoegen.
Voorzitter eens rret de heer Fransen. Wij waren en zijn van rrening dat 712 op ziet
een goed punt is. Dat die lerarenopleiding rrede bij de universiteiten rroet blijven.
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U weet er is een sanenspel tussen de NID en de universiteiten op dat punt.
Dat beleid begint zich te ontwikkelen er ligt een wetsvoorstel. Het enige
wat wij hebben beoogd net het aanvaarden van dat amenderrent is dan is er
geen uitspraak maar de beleidsontwikkeling zoals die gaat gaat wel door en
de standpunten en de inbreng die de fraktie heeft gepleegd daar blijven wij
achter staan. Dus materieel eens.
Prima. materieel eens. Dan breng ik het in sterrming. Alles voor het amendenent
712. Alles tegen. Ve:rworpen. Dan 712a nieuw punt wordt ontraden in verband
net 748 wat reeds regionalisering bepleit.
Voorzitter ik begrijp hier niks van. Hier wordt gesproken over de nonren in feite
daar gaat het over in stichtingsnorrren voor scholen. Op dit norrent zijn een
aantal fusies en herschikkingsoperaties aan de gang in het voortgezet onderwijs
en binnenkort wellicht weer in het basisonderwijs. Als dan dit afgedaan wordt
net ve:rwijzen naar regionalisering. Een paragraaf die slaat op heel andere
zaken dan op de evenwichtige spreiding van onde:rwijsvoorzieningen. Dan denk
ik dat dit amenderrent zeker noet worden overgenarren. Er komt nog bij denk
ik dat de landelijke overheid de norrren bepaald en niet de regio. De op-

heffingsnonren, de stichtingsnonren. Dus het is een zaak van de nationale
overheid. Vandaar dat het opgenarren noet worden.
Mevrouw de Graaf.
Ik heb er niets· aan

toe te voegen voorzitter.

Niet aan toe te voegen. U nog iets aan toe te voegen.
Ja hartelijke ondersteuning. Ik ben het absoluut net hem eens dat het ve:rwijzen
naar 748 er niets nee te ma.ken heeft.
De heer de Hart. Sterrmm zegt hij. Prima.. Alles voor, alles tegen. Is aangenarren.

714 de kamercentrale Gelderland wordt aanbevolen. M:>gen wij dit zo ovemerren.
Ja dank u.
Voorzitter mag ik er toch een vraag over stellen. Ik hoop dat er bij Apeldoorn
het zo bedoeld is. De overheid staat er. Ik vind het prachtig als de overheid
het regelt. Betaalt de overheid het dan, de landelijke overheid, want daar
staat nergens iets over verrreld.
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En eerder ingediend anenderrent van de k~rcentrale Leiden hebben wij niet

neer kurmen zien. Ik weet niet of het positief beoordeeld is, maar daar maken
we ons toch als gerooente ons enige zorgen over.
Dat is irrlerdaad natuurlijk de konsekwentie. Als wij dit we hebben het inmiddels
aangenenen dat dan ook financieel de overheid daarvoor zal :rroeten ja de konsekwenties rroet dragen. Ik ga naar 717 drie anendenent, drie punten afdeling
Broek en Waterland, Zoeterneer en Delft. Waterland wordt aanbevolen, Zoeterneer
ontraden en Delft wordt ook aanbevolen. Wenst iemand daarover het woord.
De Wolf.
Voorzitter die tweede zin waar Zoeterneer bezwaar tegen rna.akt die zou ik er
liever ook niet in zien. Ik kan ne heel goed voorstellen dat de conmissie
die het ontwerp program gerna.akt heeft hier vooral gedacht heeft aan buitenlanders waaraan onderwijs gegeven wordt, maar er is ook nog een zeer belangrijke
groep anderstalige nederlanders en inmiddels is het in dat gedeelte van kederland
~lijk

in Friesland een verworvenheid dat niet alleen in die eerste jaren van

het lager onde:rwijs aandacht wordt besteed aan de friese taal en cultuur maar
ook verderop. En deze zin zou dat tot een door de 'WO niet ondersteund gebeuren
maken. Het is dus te ongenuanceerd en het lijkt ne goed dat hierin geschrapt
wordt. Ik dank u wel.
WilTier den Haag.
Het punt van Delft dat lijkt mij wezenlijk zei het dat ik toch wel op een paar
rroeilijke dingen wil wijzen. Het onde:rwijs in de OEI'C oneigen taal en cultuur
buiten de nonna.le schooluren zal daar zal niet aan entkorren kurmen worden maar
we :rroeten uitkijken dat er dan niet twee soorten leerlingen krijgen

n~lijk

leerlingen net en leerlingen zonder vrije tijd. Bovendien is het punt van Delft
het wordt aanbevolen door de conmissie iets te ongenuanceerd. Ik hoop en dan
doe ik een beroep op de leden achter de groenen tafel dat dat redaktioneel
zodanig verwerkt kan worden dat die onderdelen die nu vallen in het norrna.le
lesprogramna zoals er geen taal per slot van rekening russischkan in schooltijd
geleerd worden en dat kan net diverse vreerrrle talen bui ten engels, frans en duitE
zoals we dat traditioneel gewend zijn. Ook godsdienst kennen we in daguren.
Als het dan om de Islam gaat rroeten we natuurlijk niet de situatie krijgen dat
de ene godsdienst wel in daguren en de andere niet in daguren gegeven kan worden.
Dat is mijn punt. Mijn twijfel wat ik tot anendenent van Delft heb. Voor het
overige verklaar ik het

~ns

den Haag voor sympathiek

Band

10

Blad 197
Mevrouw Roos.
Ja voorzitter kamercentrale Leiden. Ik had even een redaktioneel punt. Stel
dat Delft aangenanen wordt dan hoop ik dat we in het verkiezingsprogranma het
woord OEI'C-onderwijs wat nader specificeren. Want het is niet voor iedereen
duidelijk.
Dat zal gebeuren.
Ja ik

'WOU

zeggen wat de opvatting van de karrercentrale den Haag is want de heer

Wilroer sprak dus voor zichzelf. Wij vinden dat het integratieproces, ouders
die integratieproces willen bevorderen van hun kinderen op school het recht
rroeten hebben cm te beslissen dat hun kinderen in de vrije tijd eraan doen en
wij steunen dus Delft.
Goed heer de Hart nog iets toevoegen. Wij gaan st.errmm.

Dijkstal.
Ja ik wil 2 o:prerkingen maken. Je bent op een gegeven norrent zo verblind in
het jargon dat onde:rwijs een eigen taal en cultuur beperkt wordt tot vreemie
talen. Zeer terecht is dooe ierrand gewezen op het fries. Ik denk dat we even
moet afspreken wat we er nu onder verstaan hier. In de praktijk wordt er onder
verstaan het marokkaans en het turks en dat soort talen en als we bang zijn
voor die situatie in Friesland dan rroeten we dat misschien redaktioneel op de
een of andere manier rreenem:m.
Nou daar zullen we naar kijken. Wellicht rroet dat afzonderlijk tot uitdrukking
karen. Dat laat ik nu even in het midden.
Dijkstal
Het tweede punt

'WOU

ik de vergadering voor de zekerheid even op wijzen dat het

arrendem:mt van Delft die zin wil toevoegen aan het bestaande artikel overbodig
is Oirdat de huidige situatie dat al toestaat. Het is op dit rrorrent zo dat
ouders van buitenlandse kinderen kunnen als ze dat willen na schooltijd dat
OEI'C geregeld krijgen, dus ik denk niet dat we dan het arrendeirent rroeten aannetren
van Delft.
Ik ben het volledig eens net de heer Dijkstal. Die tweede zin is volledig over~g

van Delft.
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Nou dan gaan we tot sterrming over dacht ik. Van de afdeling Broek en Waterland
ik denk dat we dat in een keer kunnen doen v.Drdt aanbevolen alle voor, alle

tegen.

Dan is het aangenaren. De laatste zin "WOrdt gevraagd te schrappen

door de afdeling Zoetenweer. Wordt ontraden. Dat brengen we nu in stemming.
Alles voor het am=nderrent van Zoeterneer, alles tegen. Is verworpen.
En dan de laatste waarvan gesteld v.Drdt het is in feite overbodig orrrlat het

al gebeurt, maar ik breng het hier ook in stenming. Alles voor, alles tegen.
Dan doen we het even apart. Wit voor, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor

tegen. Ve:rworpen. Dan gaan wij naar 718 van de afdeling Groningen die wil
graag een zin toevoegen.
:iEen punt van orde rrevrouw de voorzitter. Ik heb mijn ernstige twijfel over
de uitslag. Ik kan het sternbureau vertellen hoe de stemverhouding was.
Eerst naakten wij een telling van wit, blauw en oranje. Als u daar twijfels
over heeft dan willen we alsnog om een stenming vragen en dan precies exact
de cijfers aan u meedelen.
Wilt u dat.
Dan vraag ik nu herstenming.
Goed dan gaan we

weer. Afdeling Delft wit voor, tegen. Blauw voor, tegen.

Oranje voor, tegen. Tegen 417 tegen 319. Het is verworpen. Dan arrendercent van
de afdeling Groningen v.Drdt ontraden door de carmissie. Iemand die daar het
woord over wenst.
Oosterbeek voorzitter.
Wij willen dat punt toch graag handhaven. Naar onze rrening zijn er toch te
weinig garanties an klassevergroting tegen te gaan. De praktijk van de laatste
jaren heeft steeds uitgewezen dat bij verandering in het onderwijs dat dat
steeds gepaard is gegaan net klassevergroting. Een en ander neem ik aan zal
ook noeten gebeuren onder het hoofd budgettair neutraal en als wij karen
tot een verbreding van het vakkenpakket dan vrees ik dat dat nauwelijks budgettair neutraal zal kunnen gebeuren en daarom zou ik dat punt van niet vergroten
van de klassen heel duidelijk willen handhaven.
Wil de heer de Hart daar nog iets over zeggen.
Ja voorzitter de klassengrote is een van de vele variabele die van belang zijn
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op de kwaliteit van het onde:rwijs, leerlinggericht. Veel belangrijker zijn de
kwaliteit van de docent en de leernethoden. Het is wel waar dat de klassengrote
eerder van belang is voor de belasting in negatieve zin. De effecten daarvan
voor de docent. Maar nogmaals het is maar een van de zwakke variabele die hier
een rol spelen. Wij vinden een uitspraak op een willekeurig norrent wat we al
aangegeven hebben over een van die variabele eigenlijk niet verantwoord.
Ik denk dat het duidelijk ligt. We gaan stemren. Alles voor dit arrenderrent,
alles tegen. Is verworpen. Het arrenderrent 720 van de kanercentrale den Haag
wordt aanbevolen. Mag ik aannaren dat het zo overgenorren kan worden. Dank u wel.
721 afdeling Meppel wordt ontraden.
Heer Schrootenboer.
Voorzitter de argurrentatie die de corrmissie gebruikt dat het niet om een redementsverhoging gaat daar gaat het nu juist wel om. Op dit norrent is het zo
dat erg veel havisten het niet kunnen afmaken. Het betekent dat daar en daar
z ijn we het denk ik in onde:rwijsland wel over eens dat er iets :rroet gebeuren.
Mevrouw Ginjaars heeft over dit punt een nota uitgebracht het voorbereidend
hoger onde:rwijs. Hoe die werkelijke invulling rroet plaats vinden dat is
een zaak die hier niet wordt geregeld. Dat is ook een zaak van nadere bestudering. Nieuwe leerplannen. Vandaar lijkt ons een goede zaak om dit toch op te
nemen. Het is een van de grootste knelpunten in het onde:rwijs denk ik, in het
voortgezet onde:rwijs op dit moment.
Dank u wel. nevrouw de Graaf ook nog.
Graag voorzitter. De strekking van het arrenderrent dat renderrent verhoogd zou
kunnen worden dankzij de nieuwe voorstellen rond het nieuw lycel..IDl daar ben ik
het van harte nee eens. Ik ben het, ik weet niet of de carmi.ssie dat precies
bedoelt dat redaktie zoals die nu in de eerste zin luidt een wat ongelukkige is
Want verlenging van een studieduur op zich geeft natuurlijk geen renderrentsverbetering. Dus ik zou aan de ccmnissie willen vragen de strekking van het
arrenderrent positief te willen benaderen en dan ten aanzien van de eerste zin
waar nog even naar te kijken.
Dat zou ik graag ondersteunen.
Prima. De heer de Hart knikt al van dat kan dus in die geest wil ik het u dan ool
in stemning geven. Alle voor, alle tegen.
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Ia aangen.c:men. 722a is een nieuw punt van de groep Nederland, wordt ontraden,
Nierrand wenst daarover het woord. Breng ik het in sterrming. Alles voor, alles
tegen. Is verworpen. 723 van de afdeling Broek en Waterland wordt ontraden.
Ierrand die daarover het woord wenst. Ja de heer Fransen.
Ja voorzitter ik neem niet aan dat het de bedoeling van de a:mn:issie is geweest
om in de advisering over het anendelrent ruimte te maken am een middenschool
of voortgezet basisonderwijs in te kunnen voeren. Als je het advies over dit
amenderrent leest zou je het wel denken. Want wat Broek in Waterland wil is te
zeggen je hebt een tweejarige onderbouw en dan rroet er een keuze gemaakt
worden. De tekst van de conmissie opende de nogelijkheid an het voortgezet
basisonderwijs in te voeren. Dat zit op nog enkele am:mderrenten vast. Ik
kam daar straks nog wel op terug. Ik zou in tegenstelling tot de canmissie
het arrerrlerrent van Broek in Waterland van harte bij de vergadering aanbevelen.
Prina. De heer de Hart.

Voorzitter het is natuurlijk dik onderstreept niet zo geweest dat de carmissie
gedacht heeft aan het openen van een nogelijkheid om de middenschool. Dat
kan helemaal niet. OJk wij zijn daartegen. Het is wel zo dat wij vaststellen
dat de discussie over wat heet de basisvonning en daar kamt weer de vraag
van zit daar die middenschoolgedachte achter bij ons dus niet, dat die discussie

eigenlijk pas aangezwengeld wordt. De WRR die is onlangs gekarren rret een
rapport zoals u "Weet. De besluitvonning daarvan rroet nog op gang korren.
De oordeelsvonning in het parlerrent die komt er ook aan. En we hebben geneend

dat rrede tegen die achtergrond een expliciete uitspraak zoals in het amenderrent
is aangegeven wat prematuur is. Aan de andere kant

luisterend naar de heer

Fransen als het zo zou zijn dat onze benadering voor andere de deur openzet
om naar die middenschool toe te korren dan noet de a:mn:issie toch wel uitspreken
laat die afgrendeling dan naar plaats vinden.
Ja ik wou dat graag ondersteunen van de Fransen wat hij zei. Het laat inderdaad
de deur open althans het lijkt de deur opten te laten staan. Het schept
echt verwarring.
Is niet onze bedoeling.
Nou dan denk ik dat ik het in sterrming breng.
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Meijeran.
Ik

VK>u

mijn onkunde nog graag etaleren voorzitter, toen ik onderwijs kreeg

was het allemaal veel eenvoudiger. Dit staat onder het hoofdje beroepsonde:rwijs.
Dus dan vraag ik rre in eerste instantie af of dat degene zijn die al in het

beroepsonde:rwijs zitten of niet en dan VK>rdt er gesproken over beroepskeuze
en beroepsvoorbereidende programna •s voor leerplichtige leerlingen. Maar een
kind van 5 is ook leerplichtig en van 14 of 15 of 16 ook nog. Dat lijkt me
als eerste onduidelijk. En dan de eerste jaren.
Ja maar daarom is het natuurlijk nog geen beroepsonde:rwijs.
Nee maar als het over beroepsonde:rwijs gaat dan is die middenschool dacht ik
al voorbij en dan kan je dus niet denken dat die middenschool hierin verweven
zou zitten. Dat is dacht ik voor een leek en voor de gemiddelde kiezer een
onontwarbaar kluwen. Waarbij dan nog bij komt dat de loop der jaren of uiterlijk
na twee jaar voor leerplichtige leerlingen nou die kunnen dan misschien niet
van 5 tot 16 jaar zijn, maar van 14 tot 16. Als je het begin van die twee
jaar niet definieert dan ben je nog nergens. Het lijkt rre dat redaktioneel
aan de bedoelingen hoe dan ook nog wel wat mag VK>rden geschaafd.
Mevrouw de Graaf.
Voorzitter ik

VK>u

nog even wat vragen. Er zit misschien toch iets ve:rwarrends

in de oorspronkelijke tekst. Er VK>rdt narrelijk twee keer het begrip jaren
gebruikt. In eerste instantie is in de eerste jaren sprake van algenene vorming
en dan rroet in de loop der jaren een keuze genaakt VK>rden. Nou is het arrenderrent
dacht ik gericht op die keuze. Dat betekent dat rret aannarre van dit arrenderrent
de algenene vorming in de eerste jaren wel blijft staan.
Dat klopt ja. Ik breng het in stenming. 723 alles voor, tegen. Nee even gescheid
en. Wit voor, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Het is aangenomen.
724 van de afdeling •s-Gravenzande VK>rdt aanbevolen. Kunnen wij dit zo overnemen. Ja. 725 zijn er twee en van de KC den Haag en de ander van de afdeling
Hoogezand/Sappemeer. )Hèt eerste VK>rdt aanbevolen het andere wordt ontraden.
Mevrouw Bruggeman.
Ja ik wilde narrelijk 725 onze, hoewel het VK>rdt aanbevolen wilde ik het intrekkei
Maar ik wordt zo mal van al die papieren dat ik eerst even wil kijken waarom.

Ja ik weet het al weer. Wij vonden het zelf een onevenwichtig arrenderrent want hei
bestaat uit twee delen.
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En die twee delen hebben eigenlijk niets net elkaar te maken. Nu willen we

indemaad dolgraag dat het eerste, de eerste zin als die

~rdt

overgenarren

dan zijn we daar tevreden nee, naar we willen de tweede intrekken want die

hoort er niet bij. Dus heel nadrukkelijk.
Nee maar dat kan niet. U kunt alleen uw eigen airendenent intrekken wat dan
aanbevolen

~rdt,

naar u wilt intrekken en je kan niet iets anders

Nee wacht even. 725 laten we gewoon staan, ik heb ne vergist.
De heer Fransen geeft nog even een toelichting.

Nou ik had

~1

gehoopt dat nevrouw Bruggeman het zou hebben ingetrokken want

het heeft opnieuw net de middenschoolontwikkeling te maken. Er zijn nensen
in het lager beroepsonderwijs die denken laten we nu maar net de ontwikkeling
van het kort middelbaar beroepsonderwijs beginnen na het derde jaar van het
lager beroepsonderwijs, want als het dan toch een middenschool

~rdt

dan hebben

in ieder geval die twee jaar extra aan onze school geplakt. Hebben leerlingen
in huis en hoeven wij niet bang te zijn voor opheffing. En die ontwikkeling
daar zou ik in dit stadium nog beslist geen ja tegen willen zeggen en ik denk
eigenlijk dat uit hetgeen naar de aanvaarding van Broek in Waterland voortvloeit nu zou rroeten inpliceren dat den Haag zou

~rden

verworpen dan wel

dan den Haag het in zou trekken oorlat het opnieuw lucht geeft aan buitenstaan-

ders voor een pro middenschoolontwikkeling. En dat denk ik dat we niet willen.
U wil daar ook nog iets aan toevoegen.
Ja nevrouw de voorzitter.

Mevrouw Meijer Hoogezand. De toevoeging van de

bovenbouw van het LBO lijkt mij ook ongewenst oorlat ik van nening ben dat de
m ogelijkheid dat aansluiting van het lager beroepsonderwijs en leerlingen
daarvan noet liggen in de voorzieningen van dit ogenblik. Dus in aansluiting

op leerlingenstelsels en kort middelbaar beroepsonderwijs . Al thans daar waar
sprake is van de carbinatie van lere-"Werken. Ik ontraad dus ook dit ënrenderrent.
Goed ik breng het in stenming. 725 .1 van 's-Gravenhage ~rdt in stenming

gebracht. Alles voor, tegen. Dat is venvorpen. Dan van de afdeling Hoogezand/
Sappeneer wat ontraden
zeggen.

~rdt.

Alles voor. Nee u wilt daar ook nog iets over
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Als het mag voorzitter. Het oordeel van de ccmnissie is dat de behoefte
aan deeltijdondeiWijs sterk zal toenemen. En ik vraag mij af waar is dit
op gebaseerd. Is er onderzoek, dan wel voldoende onderzoek geweest naar de
werkelijkheid en de werkelijke behoefte van uitbreiding van deeltijd MBO.
De afdeling is van mening dat deeltijd MBO niet zondernEer uitgebreid rroet

worden oodat sarmige ondeiWijsvoorzieningen zoals het kort middelbaar beroepsondeiWijs nog volop in ontwikkeling zijn en uitbreiding van de deeltijd MBO
betekent dat je ook daar en dat is natuurlijk ook heel belangrijk stageplaatsen
beschikbaar rroet stellen wat onherroepelijk weer ten koste zal gaan van de
nu reeds bestaande opleidingen. En het is zo onderdehand wel bekend dat het
stageprobleem steeds groter wordt. Ik kan wel zeggen gigantisch wordt bij de
bestaande opleidingen.
In sterrming de heer de Hart.

Nou de vraagw-arop het gebaseerd is. Ik kan daar heel kort over zijn. Alle
prognoses over derrografische ontwikkelingen en deelnemen aan onde:r:wijs die
wijzen heel sterk in die richting.
Ik breng het in stenming 2 van afdeling Hoogezand/Sapperreer. Alles voor, alles
tegen. Is verworpen. 730 wordt aanbevolen. De ccmnissie kan het zo overnerren.
Dank u wel. 732 van de afdeling Leiden wordt ontraden.

Ja voorzitter daar wou ik graag wat aan toevoegen. Er staat bij de oordeel van
de carmissie op dit anenderrent niks zegt, maar waar het hierover gaat dat zijn
de geneeskundige voorzieningen, de sp:>rtvoorzieningen, de nensafacili tei ten
voor de studenten. We halen natuurlijk wel ons het een en ander financieel op
de hals, maar als we het niet in stand houden wat er nu is dan komt het via
een achterdeur toch binnen dat via de studiefinanciering. En er kamt nog iets
bij we kunnen het niet bij de gemeentes kwijt want die hebben er ook geen
rrogelijkheden voor. Dus ik zou toch graag ervoor pleiten om ons amendelrent aan
te nemen.
Dank u wel.

~vrouw

den OUden.

Mevrouw de voorzitter de ontrading van het amenderrent is gebaseerd of het feit
dat het anenderrent. niets zegt dat heeft denk ik betrekking op de voldoende
voorzieningen die er zouden rroeten zijn. Dan rroet ik bij die ontrading verder
constateren dat er daar staat een teveel aan studentenvoorzieningen.
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Teveel studentenvoorzieningen zijn niet specifiek. Wat dat betreft denk ik
dat het arcendenent en de fornn.llering van de ontrading in feite hetzelfde
beogen narcelijk dat er binnen het nederlandse hoger onderwijsstelsel op grond
van het kader van een studiefinanciering zoals die geregeld zou v.JOrden afgewogen
oet v.JOrdam. welke studentenvoorzieningen wel nodig zijn en in dat verband zou
ik dus graag willen pleiten voor het arrend.errent.

Heer Hart nog iets toevoegen.
Ja ik wil dat graag net nevrouw den Ouden eens zijn voorzitter en deze kanttekening maken. Studentenvoorzieningen zijn in ons land laat ik zeggen een
ervaringsgegeven. Maar wat onder studentenvoorzieningen nou echt rroet v.JOrden
verstaan dat is niet duidelijk. Er is geen specificatie. Wat v.JOrdt geacht een
studentenvoorziening te zijn. Mk zeg het wat overdreven voetballen als
student op kosten van de belastingbetaler is dat een studentenvoorziening of
niet daar kan je oeverloos over discussieren. Dat is een onbepaald begrip en
bovendien voldoende niveau is een onbepaald begrip. Maar de strekking van het
betoog van :rrevrouw den Ouden zijn wij het eens.
Ja ik had getracht het toe te lichten wat ik daaronder verstond. De geneeskundigE
de sportfaciliteiten en de nensa.
Ik breng het in de stemming.
Mag ik even vanuit de partijcc:mnissie technisch onderwijs is destijds vrij
uitgebreid gesproken en ik ken toevallig ook de opsteller van het arrendem:mt.
En met de woorden over voldoende niveau heeft de opsteller bedoeld dat bijvoor-

beeld studentendecanen wat ook een studentenvoorziening niet afgeschaft mag
v.JOrden, maar bijvoorbeeld extrerre sportfaciliteiten wel weer afgeschaft
kunnen v.JOrden. En ik sluit ne aan dus bij het betoog van den Ouden om het in

die zin in de red.aktionele vonn te gieten.
Coed ik breng het in stenming. 732 alles voor, alles tegen. Nou dat weet ik niet

Punt van orde mevrouw de voorzitter. Daarnet werd gesproken over de vraag of
het redaktioneel kan v.JOrden opgenomen. Nou zou ik graag van u een reaktie
willen weten. Er werd instemtend ja geknikt. Nou zou ik wel graag willen weten
van hoe dat opgevat kan v.JOrden.
Mijn o:prerking was net de strekking van het betoog van nevrouw den Ouden zijn
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wij het eens. Da.armee heb ik niet uitgeproken dat we dat in een redaktie
eenvoudig vonn kunnen geven want we blijven net het definitieprobleem zitten.
Ja maar dat heb je bij elk punt natuurlijk wat is een definitie.
Nee hier niet, hier is dat heel duidelijk te horen.
Ik denk dat we er geWOJn over mJeten st.errmen. Wit voor, tegen. Blauw voor, tegen
Oranje voor, tegen. Verorpen. 738 van de afdeling leiden wordt ontraden.
Ja nevrouw de voorzitter daar ben ik dus weer. Het argum:mt van de conmissie
dat enige werking van het marktnechnisrre niet onliberaal is dat slaat nergens
op. Met excuses. bet gaat hier gewoon om het feit dat rrensen aan een universiteit
die al een baan hebben er nog eens nevenfunkties erbij krijgen die ook nog
eens weer betaald worden. En bij de universiteit van leiden is dat al lang in
gang gezet dat dit soort dingen niet voor korren. En daarom wou ik toch pleiten
au dit arrenderrent aan te nerren.
Voorzitter gelukkig bestaat hoger onderwijs uit neer instellingen dan alleen
maar universi tei ten en hebben we ook een hoger beroepsonderwijs. En daar is
het vaak annogelijk an goede docenten te krijgen mits deze docenten de nogelijk
heid hebben au daarnaast nog een redelijke bezoldigde funktie te hebben.
Dus ik zou ervoor willen pleiten om het advies van de conmissie te volgen.

Mevrouw van der Stoel.
Ma.g ik dan aan nevrouw de Graaf de vraag stellen wat zij een redelijk bezoldigde
nevenfunktie bedoelde. Wij mJeten dat die docenten toestaan aan HBO-instellingen
orrrlat ze van het werken bij die andere instelling orrrlat ze dan aan een redelijk
inkc:mm karen. Is het zo slecht net de leearen aan het HBO.
Ik denk dat we dat nu niet gaan bediscussieren. Ik breng het in sterrming.
Jawel ik breng het wel aan de orde, want dat is een argum:mtatie die Il'evrouw
de Graaf gebruikt am tegen dit arrenderrent te pleiten.
OK daar heeft u ook gelijk in. Wilt u daar nog iets aan toevoegen.
Jawel voorzitter het gaat denk ik niet zozeer om de mate van bezoldiging in de
nevenfunktie.
I
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Maar het gaat er wel om dat het vaak mensen zijn die in het bedrijfsleven

werkzaam zijn en die op een bepaalde manier daar voor de instellingen erg
nuttig zijn om in hun instelling hun expertise te kunnen karren vertellen.
Het is in veel net na:rre het hoger beroepsonderwijs is het vaak onrrogelijk
an goede docenten te krijgen. Daar hoeven we helemaal niet zielig over te
doen dat is gewoon een fact of life helaas en als wij op een bepaalde manier

kunnen realiseren dat mansen uit het bedrijfsleven vvel in het hoger beroepsonderwijs kunnen karen vertellen wat zij van dat soort zaken allemaal weten
dan denk ik dat dat een erg goede zaak zal zijn.
Voorzitter ik

'NOU

toch graag wat zeggen. Er zijn nog mansen uit het universitaire

leven die dus les geven aan HBO-instellingen dus geldt niet alleen voor het
bedrijfsleven. Maar ik geloof dat vve van het hele probleem af zijn als we
onbezoldigd dan maar weglaten dan kunnen we het altijd nog doen. En daar gaat
het dus cm.
Ja bezoldigd staat denk ik ook niet voor niks tussen haakjes.
Dat lijkt mij ook. Wilt u daar nog iets aan toevoegen heer de Hart. Nee.
U :rroet voor uzelf een afweging maken. Ik breng het in stemming nu. 738 wit voor
tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Het is ve:rworpen. Een nieuw
punt 742a wordt aanbevolen.l<"lunnen wij dit zo overnerren. Dank u wel. En 748a
is ook een nieuw punt 'iJOrdt ook aanbevolen. De heer Fransen.
Nee dat was mijn punt. Ik wilde echt even uitleggen waarom ik dit tweede deel

wilde intrekken.
Even heel goed aangeven wat u wilt nu. Dit 'iJOrdt aanbevolen door de carrmissie
en u wilt het intrekken.
Ja het gaat hieran ik wilde de carrmissie haar oordeel er ook graag over horen.
Het gaat hieran bij die decentralisatie en deregulering waren wij bang en de
kamercentrale den Haag wil altijd ontzettend graag de kwaliteit van het onderwij:
bewaken dat die kwaliteit niet neer landelijk bewaakt 'iJOrdt. Dus we zijn blij
dat dat is overgenanen. Maar in de tweede zin gaat het over arbeidsvoorwaarden
van onderwijsgevenden. We hebben dus het gevoel dat het eigenlijk een verkeerde
combinatie is. En ik zou dus willen vragen aan mijnheer Hart of hij niet net
ne eens is dat het juister en TIDOier is cm de eerste zin inderdaad apart te
nerren en de tweede te laten vervallen.
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Dat is ons uit het hart gegrepen voorzitter.
Ik ondersteun dat graag voorzitter.
Prima dus de eerste zin handhaven wij, de tweede zin komt te vervallen. Dit
breng ik in stemning. Alles voor, tegen. Is aangenom:m.
Mevrouw de Graaf.
Voorzitter ik ben blij :rret de stemning naar mag ik toch nog even vragen aan
kartercentrale den Haag of de bedoeling van die tweede zin was dat het hele
arbeidsvoorwaardenbeleid bij het departerrent van binnenlandse zaken terecht
rroet karren of was het inderdaad de bedoeling zoals ik uit de uitleg begreep
cm het rechtspositionele overleg van de onderwijsgevenden.
Ja ik rroet u eerlijk zeggen we hebben over dit punt gesterrd en om dan nu
hier nog weer over in discussie te gaan vind ik eigenlijk niet :rreer aan de
orde. Ik wil nu doorgaan. Dat rroet dan buiten de vergadering of had in een
eerder stadium. Ik stel aan de orde 749 het arrenderrent van Rotterdam dat wordt
aanbevolen.
Heer Schrootenboer.
Voorzitter zijn in feite twee dingen die hier aan de orde staan. Ten eerste is
het het woordje schrappen provinciale dit lijkt mij in het kader van decentraliëS::.ie niet wenselijk om:iat ik vind dat de provincies best een aantal bevoegdheden
op onderwijsgebied kunnen krijgen of althans :rreer bevoegdheden. Wat het tweede
punt betreft daar ben ik het van harte :rree eens. Alleen ik zou de carrmissie
:rree willen geven daar een apart punt van te maken want het past hier niet zo
bij. Denk ik.
Ik ben het :rret dat onderscheid aanbrengen eens . Ik vind dat als we praten over
decentralisatie dat juist de provincie een taak rroet krijgen bijvoorbeeld bij
herschikkingsoperaties.
De

heer de Hart eens. Dus dan zou ik willen voorstellen.

Voorzitter mag ik dan toch nog even op punt 2 nu het gescheiden is ingaan.
Ja toevoegen tot het openbaar onderwijs dient en nog veel :rreer. Bij het
for:rreren van de rredezeggenschapsraden en bij het vaststellen van de regle:rrenten
zijn toch wel een aantal proble:rren naar voren gekarren.
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Onder andere dat het budgetrecht van de raad wordt aangetast. Nou is dat op zich :
kun je zeggen van daar kunnen goede redenen voor zijn, maar het financiele belang
van een gerreente is natuurlijk toch ook in geding. Ik neem maar een voorbeeld
het aangaan van overeenkomsten. En nu worden nog meer bevoegdheden met dit
artikel aan de :rredezeggenschapsraden toegewezen. In feite ga je naar een soort
artikel 61 of in ieder geval naar een verbijzondering van het openbaar onderwijs
en capelle heeft daar geen behoefte aan.
Dat is duidelijk.
Van Duin k.anercentrale Ibtterdam.
Voorzitter wij hebben bedoeld met het schrappen van in de provincie dat het
niet zo zou rroeten zijn dat er taken van de ge:rreente naar de provincie zouden
gaan. Dus als u dat op die wijze verwoord dan kan de provincie erin blijven
bestaan. Dus dan gaan we mee met de vorige o:prerkingen. Ten aanzien van het
avemerren ook van het tweede gedeelte.
Dat was ook de bedoeling en ten aanzien van het tweede punt na die toevoeging
dat wordt apart dan. Zo breng ik het dan ook in stenming. Alles voor, tegen.
Voorzitter betekent dat nu dat Rotterdam het ingetrokken heeft.
Nee het wordt aanbevolen. Alleen het wordt gescheiden nu orrrlat gesteld wordt na
het woordje toevoegen dat is een ander punt.
Nee het zijn twee verschillende aspecten.
Het schrappen en het toevoegen. U wilt het apart in stenming.
Ik zou het apart in sterrming willen brengen oorlat de provincie er met nadruk
in te laten staan van harte zou willen ondersteunen anders kamt er van decentralisatie helemaal niets terecht.
Maar vanuit de benadering die Rotterdam heeft gehad.

Ibtterdam is bereid om het in te trekken indien het van uw zijde wordt overgenom
in de zin zoals ik daarnet heb opgerrerkt.
OK het wordt ingetrokken alleen het eerste punt van de provincie.
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Mevrouw van der Stoel.
Rotterdam trekt provincie in en dan wordt het redaktioneel overgenanen. Maar dan
kurmen we toch no:rmaal stermen en afwijzen of niet afwijzen. Het is toch raar
als een tekst van tafel is dan "WOrdt het dus ingetrokken om het dan redaktioeal weer in te voeren.
Prima ik breng het in stemning. Ik denk dat er genoeg over gepraat is nu.

Het eerste punt eerst het schrappen. Alles voor, alles tegen. Is

Ver'WOrpen.

Dan het toevoegen alles voor, tegen. Is aangen.orren.
Dan 758 van de afdeling 's-Gravenzande daar kunt u nee akkoord gaan.

U vergeet een arrenderrent.
Sla ik er een over, excuus.
754 wordt overigens ook aanbevolen van de afdeling Delft.
Ik heb daar een vraag over. In het verleden heeft de VVD nogal vaak gepleit
voor een aparte minister voor het wetenschapsbeleid. Daar zou dus de invulling
van de coördinatie rroeten geschieden. Wordt dat hiernee OI1IIO<Jelijk gemaakt.
Nou in de eerste plaats voorzitter hebben wij bij punt 424 zei het op het
terrein van de elektronika en alles wat daarnee sarrenhangt iruniddels al een
uitspraak gedaan die spoort net wat hier zo in-dit arrenderrent staat dus ik
denk dat daa.rm=e eigenlijk dit arrenderrent zou behoren te "WOrden aangenorren.
Als we konsekwent zijn. Maar op de vraag van de heer Mac Kaai wat de corrmissie
betreft niet neer die benadering van een afzonderlijke minister voor wetenschaps
beleid.
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Kan dit zo worden overgenomen. Alles voor de zekerheid. 7 54 breng ik in

sterrming, het wordt aanbevolen. Alles voor, tegen. Is aangenaren.
758 van de afdeling 's-Gravenzande wordt aanbevolen. Kan dit zo worden
overgencm:m.
Boerman afdeling Hengelo.

Voorzitter het artikel waar het over gaat heeft het over het voorkorren
en het gevaar lopen van de volksgezondheid en het milieu bij de ontwikkeling
en toepassing van nieuwe technologien met als voorbeeld de biotechnologie.
Het amendement geeft aan dat de prioriteit moet worden gegeven aan onderzoek
naar toepassing van biologische naast chemische bestrijdingsmiddelen.
Dit arrendement slaat niet op dit artikel. Ik vind het prirra als het ergens
anders wordt gezet, maar in dit artikel past het niet bij de bestaande
tekst.
Wat zegt mevrouw de Roos.
Die zegt bijna hetzelfde wat in het arrendement wordt gezegd is gewoon een
bepaald projekt op bictechnologisch terrein en daar ken ik er ook nog wel
een paar van. Dus ik geloof dat het amendement inderdaad niet slaat op het
punt van het verkiezingsprograrrma.
Het punt is ingebracht en er is geen bezwaar om het als een apart punt op
te nerren. Maar het is van belang voor zowel de concurrentiepositie van zowel
de tuinbouw als het milieu etc. Ik ga nu niet op de argurrenten in.
Dat het genoerrrl wordt, maar het kan ook als ander punt. Wat zegt de conmissie.
Het kan. Het kan als apart punt op de juiste plek worden ingebracht.
Mevrouw Roos.
Ja maar dat vind ik toch ergens niet juist want er zijn heel veel andere dingen
die ook van belang zijn om genoemi te worden. Dat is een van de velen.
Dan stentoon we erover 758 breng ik in sterrming. Alles voor, alles tegen.
Aangenaren. Goed 760 van de kareercentrale leiden wordt aanbevolen. Kunnen wij
dat zo overnerren. Ja dank u wel. 761 bestaat uit twee delen waarvan het eerste
van de afdeling Hengelo wordt ontraden en het volgende wordt aanbevolen.
Iemand die hierover het woord vraagt.
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Boerman afdeling Hengelo.

Ik wou graag toelichten waaran het arrendement van de afdeling Hengelo is ingediend. Er wordt in het artikel nogal de nadruk gelegd en er wordt ook gezegd
in het bijzonder het bijbrengen de beginselen van het programmeren. In het
onderwijs in de infonnatica is het bijbrengen van de beginselen van het progranr
neren een van de ondergeschikte punten. Er zijn andere dingen in het onderwijs
die veel en veel belangrijker zijn. En het gaat met

Iléllre

an het in het bij-

zonder bijbrengen. Ik zou u willen vragen of dit redaktioneel over te nemen
en de 'WOOrden in het bijzonder uit de tekst te halen dan wel de vergadering
willen aanbevelen cm ons am:mderrent alsnog aan te nemen.
De heer de Hart zegt net dat redaktioneel is dat over te nemen. Dus dan halen
we in het bijzonder eruit. Ik breng nu eerst even Hengelo 1 in sterrming.
Alles voor, alles tegen. Aangel"lClmeel. En dan van den Haag is aanbevolen.
Mag ik alles voor zien. Alles tegen. Dat is ook aangenarren. Dan 765 ook twee
punten van de afdeling Arnhem en OJsterhout. Beide worden ontraden. Wil iemand
daarover het woord.
OJsterhout tweede punt.
De invoering van een gedifferentieerd stelsel van schoolgeld en collegegeld

heffing rroet worden overwogen stelt u. In OJsterhout vinden wij dat wij geen
behoefte hebben de beperking van studierichtingen te koppelen aan de financiele
:positie van de student. M::>gelijkheden van studiebeperking genoerrrl in uw
artikel 766 narnelijk voorlichting van het bedrijfsleven enerzijds en door het
bedrijfsleven en vraag naar opleidingsrrogelijkheden af te meten aan de vraag
van de arbeidsmarkt zijn ons inziens goed echter geen garantie cm te voorkcm:.m
dat in bepaalde gevallen studierichtingen waaraan geen maatschappelijke
behoefte bestaat toch te handhaven. In dit geval dient de mmerus clausus

toch mogelijk te zijn.
Ten aanzien van het schrappen van 765 overwogen wij dat je drempels aan het

inbouwen bent op basis van wat maatschappelijk gewenst wordt. Wat maatschappelijk
gewenst wordt is een :politieke zaak en dat wordt :politiek ingevuld. Dus daar
wordt :politiek ingevuld waar drempels worden opgeworpen van financiele aard.
En dat betekent dat ook naar de toekanst waarschijnlijk, nou de toekanst

hebben we al tijd verkeerd ingeschat zeker :politiek. Dus daar wordt een sterke
regulering kant er politiek op de studie en we achten dat zeer ongewenst en
niet in overeenstemn.i.ng met onze liberale beginselen.
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De heer de Hart

Voorzitter het punt 765 en 766 van de cammissie die punten moeten in samenhang 'WOrden bekeken en het betekent dat de amenderrenten die ingebracht zijn
ook vanuit die saxrenhang zouden moeten 'WOrden bekeken. Waar gaat het bij
765 en 766 an als uitgangspunten dat er een betere aansluiting moet karen
toch op wat we noeroon de beroepspraktijk, de arbeidsmarkt u weet dat allen.
Dat niettemin toch de keuzevrijheid van de studenten zoveel mogelijk niet
onbeperkt maar zoveel mogelijk overeind moet blijven, maar dat de financierbaarheid van het onderwijs natuurlijk ook veilig gesteld moet 'WOrden. De
cammissie denkt dat je aan die drie uitgangspunten recht kunt doen door een
aantal mogelijke instruirenten in te voeren waarvan een enkel nieuw zou zijn
en andere helenaal niet nieuw zouden zijn. De voorlichting is in het geheel
niet nieuw. De toelatingsbeperking die kennen we al is ook in het geheel
niet nieuw zei het dat wij daar een wat ruimere hantering misschien voor zouden
willen bepleiten. En wat wel nieuw zou zijn dat zou wat ons betreft laag in
de prioriteitenschaal geplaatst kunnen 'WOrden, maar dat is niettemin toch
een differentieren enige mate die mogelijkheid bieden van collegegelden.
En dan zijn de benaderingen in 765 en 766 sluitend en dat betekent dat wij

handhaven de aanbevelingen die wij hebben gedaan naxrelijk in de zin van
ontraden.
Ik zou u wat willen vragen. De eerste zin zet naar mijn idee de deur open
voor schoolgeldheffing voor leerplichtige kinderen. Het is een zin die niet
duidelijk is. Misschien hebt u dat ook wel bedoeld maar dan zou ik hem willen
schrappen.
Nee daar hebben we het beslist niet over over leerplichtige kinderen.
Ja ook dit is weer net als daarnet het is misschien voor u wel duidelijk maar
het is voor een heleboel

~rensen

die het prograrrma. lezen niet duidelijk. En het

is nog steeds zo dat Irensen Iret leerplichtige kinderen daar natuurlijk erg op
alert zijn. Is er iets aan te doen.
Nee dat is al gedaan watn als u artikel punt 703 de laatste zin leest daar

staat waarvoor door leerplichtigen geen schoolgeld betaald moet worden.
Ja dat weet ik -wel, maar het is nu eenmaal zo dat hier staat het zo volstrekt
alge:rreen.
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Nou ik denk dat dit toch duidelijk genoeg .is.
Nou het is niet een bede om er verder tegen te zijn nu u vindt dat het duidelijk genoeg is is het in ieder geval duidelijk aan ons wat u bedoelt, maar ik
zou zeggen u zou er toch op moeten letten het is erg algemeen gesteld.
Mag ik dan voorstellen om ook 765a en b daarbij te nemen want in feite is 765
een dubbel punt. Wat dus gedeeltelijk terugkant in 766 en in de twee nieuwe
arrendementen.
Ja dat is goed.

SWart.
Ja ik zou toch het airendement wat is voorgesteld door de afdeling Arnhem wat
principieler willen ondersteunen want ik geloof dat wat er nu 'WOrdt gezegd in
het programma onder punt 756 op zichzelf natuurlijk uiterst redelijk klinkt.
Waarom zou je nu overschotten aan rrensen op gaan leiden. Maar als je even
doordenkt dan ben je eigenlijk op weg, de weg vrij te naken voor een compleet
gepland systeem van opleiding in Nederland. We kennen natuurlijk in de Sowjet
Unie bijvoorbeeld en ik heb dat van heel nabij nogen bestuderen een systeem...
waarbij men inderdaad probeert helemaal vantevoren te berekenen dit s-ort :rrensen
hebben we nodig, die leiden we op en als je dan iets anders wilt dan kan dat
niet want daar is naa.tschappelijk geen behoefte aan. Ik denk alleen dat de
praktijk leert in bijvoorbeeld onze samenleving dat het absoluut onmogelijk
is om op een termijn van een jaar of 10,20 te voorspellen wat de maatschappelijke
behoefte zullen zijn. Wij kunnen op dit m.:xrent op geen enkele manier duidelijk
m aken, vaststellen of het verstandig is dat iemand een bepaalde opleiding volgt
of niet. Dat vraagt in feite een inzicht in de toekanst wat er rrenselijkerwijs
niet is en het zet alleen naar de weg vrij VOCDr brueaucraten om uit te gaan
naken wat rrensen uiteindelijk zelf moeten beslissen. Of ze de opleiding willen
volgen of niet. Ik denk dat het goed is dat wij als liberalen bepleiten het
profijtbeginsel in het onderwijs maar dan gewoon over de hele linie en ik
denk niet dat we eraan moeten beginnen om vanuit naa.tschappelijke behoefte
individuele ontplooing ondergeschikt te naken. Want dat lijkt :rre geen liberaal
uitgangspunt.
De heer de Hart wil daar graag eerst op reageren.

Band

ll

Blad 214
Een paar korte kanttekeningen daarbij . Die benadering is niet volledig.
Natuurlijk is niet volledig sluitend te plannen hoe een behoefte in de toekomst
aan bepaalde opleidingen zal zijn. De geschiedenis leert ons dat wel, maar
dat wil niet zeggen dat we helenaal niets weten. Het is overigens ook zo en
dat blijkt weer uit de sanenhang en de werkelijkheid tot de dag van vandaag
dat wij natuurlijk toch wel instruirenten hanteren om die instroom naar
bepaalde opleidingen waar niet zo'n behoefte aan is tot op zekere hoogte
te beperken. Ik wijs u op de ma.chtigingswet toelatingsbeperking die er is.
Die rret instenming en rret rredewerking van de WD tot stand is gekaren.
Ik wijs u op het instrument wat nogal gewerkt heeft op de voorlichting.
Waar diezelfde negatieve effecten het gevolg van kunnen zijn die u vreest
van hetgeen de carmissie heeft voorgesteld. Kijkt u eens wat er gebeurd is
jaren geleden root de voorlichting over de rrogelijkheden op de ma.rkt
voor chemici. Kijkt u eens wat er gebeurd is in de voorlichting in de sfeer
van de onderwijzersopleidingen hoe dat tergugelopen is. Dus ik denk dat
u het veel genuanceerder noet benaderen. En de conmissie heeft in 65 en 66
alle rrogelijkheden die je zou noeten beschikbaar hebben als instruirenten
een gecodeerd sanenvattend weer te geven.
Tweede ronde definitief en daarna gaan we stenlren.
Boerman afdeling Hengelo.

Mevrouw de voorzitter ik wil naast wat mijnheer Swart daarover heeft gezegd
over het eerste amendement van Arnhem wanneer dat anenderrent niet zou worden
aangenamen wijzen op de principiele verschillen tussen het tweede amendement
van CX:>sterhout en het oorspronkelijke artikel. Het oorspronkelijke artikel
wenst een vennindering van toegang tot de diverse opleidingen door middel van
een gedifferentieerd stelsel van studiefinanciering, van schoolgeldheffingen
Het amend.aoont van CX:>sterhout wil die beperking leggen door nl.lirerus clausus.
Het principiele verschil dat in het ene geval door geld wordt bepaald wie de
opleiding ma.g volgen en in het andere geval de loting. Het lijkt mij dat
het laatste geval te bevoordelen is in dit verband. Dus het amendement van
CX:>sterhout zou ik wanneer Arnhem niet wordt aangen<:>Iren willen aanbevelen.
Ten aanzien van de otxrerking van mijnheer de Hart. Inderdaad denk ik v-orlichting is een. Ik denk dat het een beperking zoals we hem kennen in 66 een
goede zaak is, maa:c waar het om gaat is dat studierichtingen waar niet veel
JOOnsen aan rooe doen en die toch zinvol zijn doorgaans rooer geld kosten als
dat gefinancierd noet worden door dierrensen die dat toch willen sluit u
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een heel stuk van de toekomst af. En dat betekent dat geld dan de reden 'WOrdt
om onderzoek en studie die voor de toekomst nodig is wat we nog niet weten
afgesloten 'WOrdt. Dus het is een veel te zwaar :I;Olitiek middel en het geeft
een veel te sterke regulering. Dat is wat u niet bedoelt naar wat u hier wel
inbrengt. En dat is de reden dat wij dit artikel :reet na:rre geschrapt zouden
willen zien.

SWart.
Ja ten eerste wat er gezegd is over voorlichting. Nou voorlichting vind ik
prima want beslis je uiteindelijk zelf wat je doet. Of je luistert naar die
voorlichting of je denkt dat je het beter weet. Dat is geen beperking van de
vrijheid. Waar we over praten bij dit artikel, waar het om gaat is het
op.verpen van financiele drempels om een opleiding te volgen. En dan is het
eigenlijk vanuit liberaal oogpunt volstrekt van de zotte om een lagere drempel
te maken voor opleidingen waaraan naatschappelijk behoefte is. Want hoe is
het dan mijnheer de voorzitter als er naatschappelijk behoefte is aan die
opleiding dan is betrokkene ook al verzekerd van een hoger salaris ter zijner
tijd. Want als die behoefte er is dan zal die volgens het narkt:rrechnis:rre wat
wij aanhangen ook verzekerd zijn van een behoorlijk inkomen. Dan 'WOrdt in
feite iemand dubbel gepremieerd terwijl daarentegen iem:md die in dat opzicht
dan een opleiding volgt waaraan minder naatschappelijke behoefte is dubbel

'WOrdt gestraft. Dat lijkt :ree een heel rare invulling van de indivuduele
ontplooing. Ik denk dat het zo rroet zijn als iem:md inderdaad een dure
opleiding volgt dat je hem daar best de kosten voor in rekening nag brengen.
Dat is het profijtbeginsel, naar dat dan ongeacht zoiets vaags als naatschappelijke behoefte wat er in feite toe leidt dat we :I;Olitiek gaan uit::maken wat
:rrensen al of niet kunnen gaan studeren. Want de financiele drempel is voor
sonmige mansen een absolute drempel. En die weg rroeten we niet opgaan.
Bakhoven.
Mevrouw de voorzitter er is verschillendenalen hier gezegd dat het onverantwoorc
is om aan de hand van planning beperkingen op te leggen tot het aantal studenten.
Ik kan dat wel voorstellen want voor sarrmige zaken kunnen we heel rroeilijk in
de toekomst kijken, naar niet voor alle zaken. Als we nou gaan kijken hoe
bijvoorbeeld de opleiding, hogere beroepsopleiding van een leraar eruit ziet
en we zien de grote stijgingen van het aantal leraren die af gaan studeren dus
eigenlijk de hele stock aan docenten nou dan weten we dat daarvan de helft strakf
in het jaar 2000 of zoiets dergelijks gegarandeerd geen baan vindt in het
onde:rwijs.
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We zien hetzelfde verschijnsel bij Iredici. Als dat doorgroeit nou dan kunnen
we het net de kosten van de gezondheidszorg wel vergeten want als die artsen
werkelijk een baan zouden krijgen en dat zijn buitengewoon dure opleidingen
dat is eigenlijk een pure verspilling en ik denk dat de belastingbetaler zo'n
verspilling zich niet neer wil laten welgevallen. En ik denk dus dat we niet
rroeten zeggen in het algeneen we gaan nou die hele hogere onderwijs plannen.
Maar

die uitzonderingen zoals net dure rredische opleidingen zoals leraren-

opleidingen daar rroeten we gewoon toch zeggen daar rroet een grens aan zijn
maar natuurlijk een heel ruiree grans.
Ik denk dat het heel duidelijk is.
M=vrouw de voorzitter los van alles wat er gezegd is denk ik dat wij die
partij proberen te zijn waarin de reensen zelf dingen kunnen beslissen terwijl
rrondigheid van burgers een hoge waardering heeft dat je net voorlichting
kunt volstaan. Ik denk dat het gewoon tegen alle liberale beginselen is
wanneer je al te veel remren en zeker financiele remren gaat inbouwen bij
het volgen van bij het kiezen van een vervolgopleiding. Het rroet niet, het kan
niet. IDs nog even van de noodzaak van planning voor sarrmige studierichtingen
denk ik dat je gewoon de reensen door die voorlichting ervan rroet overtuigen
dat het niet verstandig is om een bepaalde studie te kiezen om ze tegen te
houden zeker op fincncieel gebieden en dat is al diverse nalen gezegd, ma.ar
ik wil er nogrnaals een keer op wijzen is niet liberaal in mijn ogen.

Mevrouw den Ou:ien, en dan krijgt de heer het Hart als laatste het 'WOOrd en stemreen wij.
Ja rrevrouw de voorzitter het voorstel van de conmissie op punt 765 is buitengewoon zorgvuldig geformuleerd. Daari- rroet de nadruk dan ook vallen op dat
en ook in de t.oekanst waarschijnlijk geen behoefte aan zal bestaan.
Dat betekent dat er heel voorzichtig nee omgesprongen wordt. Alle liberale
uitgangspunten ten spijt denk ik dat we hier ons toch rroeten realiseren dat
het gaat om gerreenschapsgelden die in een bepaalde sektor van het onderwijs
gestopt worden en nou kun je dus tot in het oneindige rrensen laten kiezen voor
wat ze aardig virrlen ma.ar dat betekent wel dat dan andere sektoren in het
onderwijs of andere naatschappelijke sektoren daarvoor op rroeten draaien.
En dat is ook de reden geweest waaran de fraktie in de tweede kamer net een

12-tal ran:lvoo:rwaarden die allenaal getoetst rroeten worden akkoord is gegaan
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met een inschrijvingsbeperking op basis van dat arbeidsmarktkriteritml en
ik denk dat we ook in de nabije toekanst gezien de schaarse middelen daar

niet onderuit kunnen.
Nee nu de voorzitter van de cx:mnissie. Ik denk dat we nu ruim aan alle
kanten de rrogelijkheid hebben gehad. En anders geef ik de rrogelijkheid voor
een derde instantie.
De heer de Hart.
Voorzitter ik kan heel kort zijn. Het betoog van mijnheer Bakhoven en het
betoog van zrevrouw den Ouden dat sluit heel goed aan op de benadering van de
cammissie daar laat ik het bij.

Ik breng het in stenming. Dan breng ik eerst in sterrming am::lat dat een vervanging
betekent punt 2 van 765 dus van de afdeling OJsterhout. Ja dat daar geen
verwarring over bestaat.
Mevrouw de voorzitter dat lijkt mij procedureel onjuist. Het neest verstrekkende
arrenderrent noet het eerst in stenming worden gebracht dat is schrappen.
Ja maar als je niks neer hebt kun je ook niet vervangen lijkt ne. 765 de
afdeling het arcenderrent van Arnhem wordt in stemming gebracht. Wit voor, tegen.
Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Aangenorren.

Het is dus nu geschrapt.

Je kunt je nu afvragen of u de tekst van de afdeling OJsterhout daarvoor in
de plaats wilt hebben dus dat breng ik nu in stenming. Het arrendenent van
OJsterhout. Wit voor. Nee maar kijk eens er is uitgebreid over gepraat. Wat er
niet zreer is kan ook niet vervangen worden. Daarom wilde ik straks de orrgekeerde

volgorde, maar niemand de rrogelijkheid onthouden. Want dan geschrapt is geschrapt
en is helemaal geen punt neer. Verworpen de hele handel. 765a dan wat aanbevolen
is zou ik u willen vragen kunt u dat zo ovemenen. Ja. en 765b ook een nieuw
punt.
Ja dat wordt aanbevolen dat punt maar ik heb daar toch wel twijfels bij want
de ondercentrale de vlietlanden wil het bijverdienen beperken tot het bijstandsniveau. Daar kant dan in de praktijk op neer dat voor studenten in het hoger
onderwijs je nauwelijks neer of niet neer zou kunnen bijverdienen. Maar ik kan
ne ergens voorstellen dat het arrenderrent ingegeven is om te voorkonen dat
door bijverdienen er studievertraging optreedt. Maar dat punt wordt op een
heel andere manier geregeld narrelijk door de regeling omtrent de inschrijvings-
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duurbeperking. Dus het is in dat verband overbodig. En niet erg liberaal.
De h-er de Hart

nog iets aan toevoegen.

Nee voorzitter.
~vrouw

den OUden en dan st.eil'lren wij denk ik.

Ja rrevrouw de voorzitter als je dit in je prognrma gaat opnerren en je neemt
in aanmerking dat in de nieuwe voorstellen voor de studiefinanciering bijverdienen wordt toegestaan dan open je daa.nree de weg om bijvoorbeeld de basisbeurs op een gegeven :m:m:mt op het bijstandsniveau te laten eindigen. Dat is
iets waar we ons altijd tegen verzet hebben.
Mevrouw de voorzitter-Piet- Ik zou graag enige woorden ten gunste van het arrendement willen uitspreken.
het is aanbevolen door de comnissie, naar ga uw gang.
Het is rret narre zo dat ook voor het nieuwe systeem wat besproken wordt tegenwoordig het bij te verdienen bedrag uiterst beperkt is en er wordt neestal
ook gekort op de studiebeurs tot een studiebeursniveau. Want rrensen die zelf
de verantwoordelijkheid willen nemen voor een deel van hun bestaan en toch
ag.oeg tijd willen vin:ien om te kunnen studeren dan kam je terecht in de sektor
van de deeltijdbanen en dergelijke dingen. De geringe ruilnte die daar in dat
nieuwe voorstel ook in de nieuwe voorstellen ligt voor het bijverdienen zorgt
ervoor dat er een uiterst beperkte keuze aan banen in deze is en verruilning
tot het bijstandsniveau minstens tot het bijstandsniveau overigens naar in
ieder geval tot het bijstandsniveau is noodzakelijk.
De heer de Hart.

Eens rret het advies.

Eens rret het advies gegeven door de oonmissie. Ik breng het in stemning.

Ja nog een reaktie op datgene wat die mijnheer daarnet zei. Dat klopt niet
in de nieuwe sitautie. Dat is feitelijk onjuist. Hij noet niet fiscale
financiele zaken door elkaar halen door een absolute zin uit te spreken.
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Wat in de praktijk erop neerkamt dat je helemaal niet neer kan bijverdienen.
Stenmen. Ik breng in stemming 765b nieuw punt. Alles voor, alles tegen. Is
aangenaren. 766 van de afdeling Apeldoorn wordt ontraden. Vraagt Apeldoorn
daar nog toelichting op. Dan breng ik het in sterrming. Alles voor, tegen+
Het is ve:rworpen. En dan 769 den Haag.
Ja we hebben ons laten overtuigen door de conmissie zeker in sarrenhang net
wat we gezegd hebben bij 738. Het m:rrkt:rrechanisrre gaat voor dus we trekken
ons punt in.
Dank u wel. Daa.nree is het onderwijs gedaan. De heer Karrminga zou het weer
overn.enen.
Het hoofdstuk 8 welzijn en gezondheid. Het eerste arrenderrent is een nieuw
punt van de koepelcamri.ssie welzijn en dat nieuwe punt wordt ontraden door
de conmissie. Is er iemand die het nieuwe punt wil verdedigen. Niet.
Mijnheer Zijlemans wilt u er iets over zeggen
Nee dank u wel. Het punt is dat er alleen maar dingen worden toegevoegd
zonder inhoudelijkheid.
Stenmen. Alle kaarten voor, tegen. Het is ve:rworpen. Het volgende nieuwe punt
van de koepelccmnissie welzijn wordt ook ontraden.
Dat ligt in het verlengde van het vorige.
Dan kunnen we daar ook over stemren. Alle stemren voor, tegen. Is ook ve:rv.JOrpen.
Punt 805 het arrendem:mt 1822 wordt aanbevolen.
Wij achten dat gewoon een tekstuele verbetering.
Vemand die daar iets over zeggen wil. Dan is dat overgenaren. 805a nieuw punt
wordt ontraden.
Dijkstal.
Ik vind het te begrijpen dat de conmissie verwezen heeft naar de algemene
decentralisatiepunt. Niettemin speelt er hierbij het welzijnswerk wel een
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hele s:pecifieke problenatiek. Na de kaderwet s:pecifiek welzijn is er een :poging
gedaan om nou eindelijk het welzijnswerk naar de gerreentes te decentraliseren.
En dankzij de houding van partij van de arbeid en CDA. in de karrer is dat niet

gelukt en ligt er nu een welzijnswet bij de ka!rer. Ik denk dat het :politiek
van groot belang is dat de WD toch op dat s:pecifieke punt een uitspraak doet.
Niet alleen voor dit jaar maar ook voor het eind van de volgende kabinetsperiode cmiat dan weer die discussie in de ka!rer aan de orde zal karen.
Dus ik doe een aanbeveling om het arrenderrent wel over te nerren.

Dank u wel. Ierrand anders nog van u. Niemand.
Mijnheer ..... .
Ik kan rre zeker nu dit wordt afgezet tegen het al of niet afvoeren van die
welzijnswet zeer wel hervinden. Er was geen inhoudelijk verschil van rrening
maar een kwestie van de tekst zo be:perkt rrogelijk te houden. Goed.
Goed zo dan kunnen we dat overnerren. Nierrand daar bezwaar tegen dank u wel.

806 van de afdeling Voorschoten dat wordt aanbevolen. Nierrand die daar iets
over zeggen wil. Dan is dat overgenaren. 807 de ondercentrale Goeree
OVerflakkee en de afdeling Rotterdam. Beide arrenderrenten worden ontraden.
Voorzitter zou ik daar op voorhand even iets over rrogen zeggen. Het zou wenselijk
zij:J<t wanneer we qua behandeling om het arrenderrent van 807 te behandelen rret 817.
Op dat punt heeft het narrelijk betrekking. Dat betreft dan rret narre het arren-

derrent van de ondercentrale Goeree OVerflakkee. Dat zou betekenen dat op dit
punt dan alleen de afdeling Rotterdam in het arrendement zou blijven.
Goed dan gaan we Goeree OVerflakkee overhevelen naar 817. Akkoord allemaal.

Dan mijnheer van Duin over Rotterdam.
Voorzitter een ziekenhuis is naar ons oordeel niet primair een ins ti tuut om
de geneeskunde te leren, maar het is primair een ins ti tuut om die geneeskunde
toe te passen. En dat geldt ook voor academische ziekenhuizen. Academische
ziekenhuizen zijn dan primair dus instellingen voor volksgezondheid en niet
primair instellingen voor onderwijs. En als dan de comnissie daarbij zegt
van we ontraden dat want het lost niks op dan zijn we het ook da.anree niet eens
want het geeft tenminste dan nog een aanzet tot een oplossing.
Dank u wel. s errand anders uit de vergadering.
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Mijnheer Zijlemans
Ja en dan kant mijn vraag terug wat lost dit nou precies op. U kunt
wel zeggen dat het een oplossing geeft of een aanzet maar als u er niet
bijvertelt wat het oplost dan zijn we nog precies even ver.
ZOals bekend is er al tijden lang een discussie gaande over het onder een
parapluie brengen van de ziekenhuizen. Erzijn verschillende depa.rterrenten
hierbij bet.rdgken. Daar kan je daar ook een depa.rtenent bij betrekken. Die
heeft dan zicht op alles en ik denk dat dat veel duidelijker is. Maar hoe je
dat precies gaat doen en welke invulling je eraan gaat geven in de zin
van hoe de financieringsstroom exact zullen lopen dat is daarbij niet opgelost.
Maar wel dat je het onder een parapluie brengt. Dus die richting is dan

aangegeven.
Ja u geeft een richting aan zonder oplossing en dan rroet je niet zo ver gaan
an dat in een verkiezingsprogranma vast te leggen.
Dan gaan we over tot de stemning. Alle kaarten voor het am:mderrent van Rotterdam
Alle kaarten tegen. Het is

ve~rpen.

808 Uithoorn. En de conmissie volks-

gezondheid. Volksgezondheid 'WOrdt aanbevolen Uithoorn ontraden.
Mevrouw Karrg;:>.
Voorzitter zou ik misschien even een toelichting nogen vragen op het advies
van de ccmnissie. Die zegt narcelijk bij de a::mnissie volksgezondheid als
advies een juist standpunt. Het zal betekenen en daar is dan ook mijn vraag
dat u het liberale principe van vrije vestiging los laat. We hebben dacht
ik altijd wel gepleit dat in scmnige gebieden m:m tot een vestigingsbeleid
zou kunnen kanen. Maar totnutoe niet. Op een algenene maatregel van bestuur
die natuurlijk dan in feite voor iedereen zou gelden en een zeer regide uitwerking heeft. Dus graag een toelichting op het standpunt dat het een juist
standpunt zou zijn.
Mijnheer Zijlemans.
Ik denk dat het am:mdem:mt van de ccmnissie volksgezondheid aangeeft dat er
en dat is ook al in de tekst verwezenlijkt dat een vestigingsbeleid in ieder
geval niet een zaak kan zijn uitsluitend van de ziekenfondsen ter plaatse.
Je kunt dat feitelijk narcelijk op het ogenblik via hun contractuele regelingen
sterke mate beinvloeden. Zozeer dat je van een feitelijk vestigingsbeleid
spreekt. Als het dus loopt via de overheid dan betekent dat inderdaad bij
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algenene maatregel van bestuur dat :rroet niet zodanig geinterpreteerd worden
dat je op rijksniveau precies zou aangeven in welke geneente, welke plaats
in Nederland hoeveel beroepsbeoefenaren daar precies zijn. Ik denk dat je
dan inderdaad op de verkeerde weg bent. Maar in het anendenent van de conmissie

volksgezorrlheid laat ook alle ruimte om ook daar de eingenstandige verantwoordelijkheid van de lagere organen in stand te houden.
Mijn naam is Lange ik ben voorzitter van de conmissie volksgezondheid.
Het is duidelijk dat wij hier rret dit anendenent beoogd hebben om uitvoering
te geven aan een deel van de wet voorzieningen gezondheidszorg die door
een liberale staatssecretaris toen bij de kaners ingeloodst is. De proeven
die wij hebben kunnen rreemaken nu van een algenene rraatregel van bestuur
vestigingen van praktijkomvang huisartsen wijst er op dat daar toch nog
voldoende ruimte in aanwezig is om de beroepsbeoefenaren op plaatselijk
niveau die rrogelijkheden te geven om zelf ook een en ander te regelen. Bovendien
sihet zo dat daar ook heel duidelijk wordt beoogd om de honorering van die
beroepsbeoefenaren uit collectieve middelen an dat als een sanktierrogelijkheid
te gaan gebruiken. Een andere ruimte is in deze anvb ook aanwezig. Dus als
deze rrag gelden als een voorbeeld voor andere beroepsbeoefenaars geldenden
amvb dan is de ccmni.ssie volksgezondheid hierover redelijk tevreden.
Iemand anders nog in tweede instantie. Niet dan tenslotte mijnheer Zijlemans.
Nou ik dacht dat ik rra:ie in het antwoord van rrevrouw I<arrp aardig had aangegeven
hoe de conmissie terzake dacht.
Goed kunnen we overgaan tot de stemning over 808.1 alle kaarten voor, tegen.

Het is verworpen en het punt van de carmissie volksgezondheid wordt overgenorren.
809 de afdeling Alrersfoort wil de laatste drie zinnen schrappen. Dat wordt
ontraden.
De Jonge afdeling Airersfoor en kanercentrale Utrecht.

Ik wil een korte toelichting geven. De reden waarom de conmissie het arrenderrent
ontraadt slaat naar mijn gevoel niet op de reden waarom het arrendement wordt
voorgesteld. Die zijn dan ook als volgt. In het aangegeven voorstel wordt de
verzekerde gestraft voor slecht beleid van de lijn van zijn ziekenfonds. Dat
is in de rrening van de afdeling Alrersfoort onjuist. In de tweede plaats het
aangegeven voorstel zoals het nu zou luiden leidt tot verschillende premies
voor hetzelfde voorzieningenpakket.
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En we denken dat het een liberaal beginsel is om de kosten van een voorziening

voor elke burger gelijk te laten zijn. En dan dus zijn die laatste drie
zinnen inacceptabel. Het antwoord van de conmissie luidt en daar zijn we het
op zichzelf volstrekt rree eens, maar het slaat er alleen niet op het toedelen
van draagbare risico 1 s is juist een liberaal principe. Maar daar slaat het
airendement niet op. Dus ik pleit voor aanneming van het amend.errent.
Dank u wel. Mijnheer Lange.
Voorzitter er is iets fout gegaan vanuit de conmissie volksgezondheid.
Het arrenderrent wat door de conmissie volksgezondheid onder 811 ingediend is
en door de conmissie ve:J::W)rpen is bedoeld geweest als een arrendenent op 809.
Nou is het procedureel niet rreer rrogelijk om daar wijziging in aan te brengen
maar het betekent wel dat ik in de geest van de conmissie spreek wanneer
ik nu steun zou willen verlenen aan het amendenent ingediend door de afdeling
Anersfoort. Het streeksgewijs verschillende kosten uitdrukking te laten
kareen in hoogte van premies lijkt mij volledig in strijd rret de spreiding
van risico 1 s over het hele land waardoor dus premiehoogtes zodanig verschillend
z ijn dat rrensen die in een wat ongunstige arbeidsomstandigheden en VJOC>ncxnstandigheden leven en dus een beroep rroeten doen op voorzieningen voor gezondheidszorg
daar voorop nog eens een keer extra gestraft "WOrden rret hoge premies lijkt

mij in een land als Nederland rret 14 miljoen inwoners een te vergaande regionalisatie in decentralisatie van de financiering van de eorg.
Maar rren is bereid om nu 811 in behandeling te nemen.

Als op een gegeven rrorrent dat "WOrdt voorgesteld waar ik overigens inhoudelijk
geen bezwaren tegen heb, want bij het lezen van de tekst kwam ik ook tot de
c onclusie dat dit wel noest slaan op 809 wat bij 811 wordt beweerd vraag ik
wel op een gegeven rrorcent de voorzitter van de ccmn:i..ssie volksgezondheid
wat bedoeld 'WOrdt rret de laatste zin van dat amendement. Ik heb net precies
het tegenovergestelde horen beweren en ik begrijp het niet helemaal.
Indien in bepaalde regio 1 s en dan praat ik eventjes zonder een discussie te
willen aangan over wat een regio precies is indien in bepaalde regio 1 s door
het beleid wat in die regio gevoerd is door de ziekenfondsen, partikuliere
ziektekostenverzekeraars en de verstrekkers van zorg op een gegeven ogenblik
de consunptie van die zorg lager is of goedkoper is dan dient de bevolking
in die regio daar profijt van te kunnen hebben.
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Ja dat betekent dus wel een differentie op een gegeven norcent van premies.
Ik wil daar ook neteen op toegaan op het andere oprerkingen die hier zijn
gemaakt terzake door de afdeling Arrersfoort.
Even voor de goede orde. Wij behandelen nu het anend.errent 1428 van de conmissie
volksgezondheid als een al ternatief voor de tekst van de conmissie concept
verkiezingsprograrrma voor 809 . En op 809 heeft Airersfoort een anen.derrent
ingediend en 811 in relatie tot uw anen.derrent wordt door u overgenarren.
Begrijp ik dat goed.
Ik denk dat de tekst van 811 niet wezenlijk in strijd is :rret hetgene wat onder
809 is verstaan. Het is wellicht wat zuiverder gefo:rrruleerd. Dus wat dat
betreft kunnen wij daar als conmissie wel vrede nee hebben, maar dan gaat het
nog wel over de laatste drie zinnen zoals die in de oorspronkelijke tekst stonder
Maar dan vraag ik nu aan Alrersfoort of Alrersfoort kan instemren :rret de tekst zo

als die door de conmissie in 1428 is ingediend. Want als dat het geval is
dan hoeven we er niet :rreer over te praten. De tekst van 811 conmissie volks-

gezondheid 1428. Als u da.anree instemt.
Voorzitter die dekt natuurlijk de bedoeling van het ingediende arrendenent door
de afdeling .Aioorsfoort, maar ten dele dat is het probleem. Ik ben het op
zichzelf net de laatste zin van het anend.errent 811 eens, maar ik ben het nog
niet helemaal :rret nezelf eens of da.arrree alle zinnen die wij wilden schrappen
uit 809 ook ondervangen zijn. Laat ne dan

nou even goed bezinnen. Of is het

de bedoeling dat 809 nu helemaal verdwijnt.
809 verdwijnt het arrenderrent van Alrersfoort verdwijnt en het arrenderrent 1428
dat in het prograrrma staat voor punt 811 kamt voor 809 en het arrend.errent van
Alrersfoort in de plaats.
Is het niet veel m:.:>eite om als het hele artikel 809 verdwijnt om dan ook het
arrendenent in te trekken. Dat zal u dan logisch voorkOIIen.
Ja dat gebeurt dan.
Dus 809 verdwijnt dan verdwijnt ook het arrendenent.

Juist ja.
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een ander element nanelijk het elerrent van een
ander prenû.esysteem. Niet alleen naar inkorren naar ook naar risico en ik
denk dat dat toch een systeem is wat heel goed is oorlat je à.a.a.rmee herkenbaarheid
krijgt naar de verzekerde zelf toe en daardoor een systeem krijgt wat inderdaad

Er zit in 809 trouwens nog

beter begrepen en beter kan reguleren. Dus ik was erg blij eigenlijk dat het
hier in dit artikel 809 werd opgenorren. En dat dreigt nu even te verdwijnen
in de discussie of regioverschillen anderszins rroeten worden benaderd.
Maar als het daar allemaal over eens zijn kan dat redaktioneel worden rreegenorren.

Dus vandaar dat ik dat deel graag en dat is ook vanuit allerlei zijden van het

verzekeringsbedrijf bepleit.
Welke zinsnede bedoelt u precies.
De zinsnede dat de premiestelling van de verplichte ziekenfondsverzekering
dient te worden gewijzigd in een vast bedrag per verzekerde en een procentueel
gedeelte van zijn totale inkorren. Dus dat geeft een nieuw en veel beter
premiesysteem weer dan we hadden. En dat zou ik van harte willen aanbevelen.
Dus dat elerrent zou ik niet graag willen laten verdwijnen in de andere discussie.

Akkoord ma.ar Arrersfoort wilde dat juist weghebben. Maar mijnheer de Jonge gaat
u er nu rree akkoord dat dat blijft staan. Deze zin dat die wordt opgenaren
in 811.
Die twee laatste zinnen daar hebben we het dan nu over dat is de premiestelling
of die dan nu rret dat vaste en dat procentuele gedeelte rroet zijn. Ik rroet
zeggen voor een verkiezingsprogranna vind ik dat persoonlijk, naar nu praat ik
even voor m=zelf een te gedetailleerde invulling. Ik kan rre best voorstellen
als de cammissie dat bijzonder wenselijk vindt dan wil de afdeling Airersfoert
dan denk ik dat ik in de gesst spreek om dat wel te accepteren. M=t nane belang-

rijk was het in de contekst rret de eerste zin die streeksgewijze verschillen
dat die landelijk niet eruit noesten korren, naar dat is nu opgevangen door een
betere fonrulering dat die wel tot uiting nogen konen in zoverre die het gevolg
zijn van een goed beleid en dat is een verrijking.
Mag ik dan de discussie proberen rret de oprerking. Ja mijnheer lange desnoods.
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Voorzitter de bedoeling van het amendement 811 wat dus op 809 op toepassing
is is nu juist in deze gedetailleenie wijze een toekomstige VVDfraktie te
binden in iedere discussie die gaat ontstaan over een stelselwijziging. Want
er zijn nog talloze nogelijkheden om tot een aanvaardbare stelselwijziging
te karen.
We spreken dus nu over de ene zin uit 809 of die moet 'WOiden overgenaren in
811 ja of nee. Mijnheer Lange is tegen. Arrersfoort wil zich er desnoods bij
neerleggen.
Mevrouw Kamp.
Nou ik zou het voorstel van de heer Lange willen ondersteunen om::lat nu in de
huidige tekst staat dat het gaat dan het procentuele gedeelte over het totale
inkaren. Dat zou betekenen dat we dan bij wijze van spreken bijna uitspreken
dat geen ziekenfondgrens rreer hebben. Dus ik denk dat de gedachte om rree te
nemen en dan zou ik redaktioneel iets noeten vinden of die premiestelling
anders moet prilna, maar de letterlijke tekst nu niet overnemen want dan brengen
we ons zelf in gigantische problemen.
Dan denk ik dat we wel kunnen gaan stermen over die ene zin. Dus we nemen 811
over. 811 kant in de plaats van 809 en de vraag is of de zin vanaf de premie
stelling tot en rret zijn totale inkaren noet 'WOrden veiWerkt of niet. Voor de
conmissie hoeft het niet geloof ik
Nou we hebben het oorspronkelijk geschreven.
De ccmnissie vindt van wel. Mijnheer Lange en rrevrouw Kamp vinden van niet.

Dan gaan we sterrmen. Alle kaarten voor de zin. Alle kaarten tegen. Weg zijn.
Dan gaan we nu terug naar 810 de afdeling I.eeuwarden en de ccmnissie volksgezondheid. Beide woroen ontraden. iemand uit Leeuwarden of iemand van de cammissie.
Mijnheer Lange.
Voorzitter de conmissie volksgezondheid is er geen voorstander van om uitvoering
te geven aan 810 om:lat daarrree naar de rrening van de conmissie alweer een
ze-fstandig en onafhankelijk instituut in het leven geroepen 'WOrdt. De ccmnissie
is wel een voorstander ervan dat de toetsing plaats dient te vinden op effectiviteit en ook efficiency natuurlijk van de gezondheidszorg maar dat dat
eigenlijk betekent dat de daarvoor door wetgeving in het leven geroepen organen
z oals ziekenfondsraad en zoals het centraal orgaan tarieven gezondheidszorg
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dat die nu maar eens eindelijk gewezen
die ook rroeten

~:rden

~rden

op hun wettelijke taken en dat

uitgevoerd. En wij denken dat ziekenfondsraad en COTr

niet nog eens een keertje voor de voeten gelopen rroeten 'WOrden door een apart
opnieuw in te stellen orgaan wat deze toetsing ter hand neemt.
Dank u wel. Iemand anders uit de· vergadering

Mevrouw Karrp.
Ik

~u

de vergadering ook adviseren om het advies van leeuwamen te volgen.

Geen nieuw instituut wat ook de heer Lange zegt wij waren voorstander van een
studie naar aanleiding van de ooremissie Wagner over het onderwijs om dat ook
te doen in volksgezondheid dat is natuurlijk heel wat anders want een studie
is tijdelijk, maar hier gaan we nieuwe orgaan in het leven roepen naast de
b

estaande.

U pleit voor 5chrappen. Mijnheer Lange pleit voor zijn formulering.
En mijnheer Zijlemans

Ja voorzitter deze discussie overhorend rroet ik inderdaad maar een overweging
geven dat het wellicht beter is om de tekst van de conmissie volksgezondheid
te volgen. Ik zou in dit geval de zaak cm de doelmatigheid en de efficiency
verder te bevo:rderen dat het toch

~rdt

weergegeven in het verkiezingsprograi}l

niet willen laten vervallen in het totaal.
Dat is toch prachtig mijnheer Lange.
Ik zou doeltreffendheid en doelmatigheid in die tekst willen opnem:m dan. Dat
is ook het advies van de oommissie in deze.
Goed dat is een tekstuele wijziging redaktioneel daarover knikte de heer

Zijlemans. Dan kunnen we st.eimen over I.eeuwarden, het volledig vervallen.
Alle kaarten voor vervallen, alle kaarten tegen. Dat is ve:rworpen. Dan
820 conmissie volksgezondheid, dat

~:rdt

inmiddels overgenarren door de

conmissie. Als niemand daar bezwaar tegen heeft dan kunnen we dat als zo
afgehandeld beschouwen. Dank u wel. 810a is Zaanstad dat 'WOrdt ontraden.
Iemand uit Zaanstad cm het toe te lichten. Niemand. COlmentaar is duidelijk
denk ik. We kunnen wel gaan stermen. Alle kaarten voor Zaanstad, alle kaarten
tegen. Het is ve:rworpen. Dan zijn we oorlat we 811 gehad hebben bij 812
afdeling Doetinchem ~:rdt aanbevolen.
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Niemand die er iets over zeggen wil.
Wat mij wat verbaasd is dat 812 er nog in staat oorlat het net geregeld is.
Het is door de tweede kaner helenaal geregeld dus 812 kan eigenlijk vervallen
want het vrijwillig ziekenfonds is opgeheven. Er zijn alle regelingen alle
wettelijke maatregelen genonen. Dus ik denk dat het hele 812 kan vervallen.
Ten aanzien van datgene wat Ibetinchem stelt is dat al lang en al lang

geregeld door het partikulier verzekeringsbedrijf dus ook daar is geen enkel
probleem. Iedereen kan naar het partikulier verzekeringsbedrijf als hij
het ziekenfonds rroet verlaten. Dus het verplichte ziekenfonds. Dus ik denk
dat 812 helanaal kan vervallen.
Ja destijds was de tekst mij ingegeven door de inspiratie van een aantal
verontruste karrerleden die niet de vooruitstrevendheid inschatten die nou
aan de dag zou worden gelegd.
Goed dan kan 812 en dan handelen wij in de geest van de heer Meijeran.
813 wordt aanbevolen bij acceptatie van 1425. En 1425 dat is overgel'lOIIEn
van de c:x::mnissie volksgezondheid en dat is nu dus ook aanbevolen. Het kan
nu worden overgel'lOIIEn daar is iedereen gelukkig rree. Dank u wel.
814 de tekst van de ccmnissie volksgezondheid wordt overgenorren oorlat het een
betere tekst is. Maar Haren wordt ontraden en dat van de koepela::mnissie
welzijn wordt weer aanbevolen. Iemand die kijk eens aan daar is Haren.
Ja ik wilde eigenlijk het volgende zeggen. Ik heb de indruk dat het begrip
dagbehandeling niet helenaal duidelijk is. Dit is echt niet een begrip wat
zomaar uit de lucht kant vallen. Het wordt toch al enige tijd gehanteerd,
het wordt landelijk eigenlijk al heel sterk gepropageerd vanwege de grote
kostenbesparing. Het houdt in dat er dus zoveel nogelijk poliklinisch behandeld
wordt en dat alles waar nogelijk dus ook de dag zelf nog naar huis gaat.
De patient en dat die niet in het ziekenhuis wordt opgenorren. En ik denk dat

dat dus op grond daarvan vanwege het kostenbesparende overwegingen niet
slecht zou zijn om een dergelijk punt in het p:rograrrma op te nerren.
Dank u wel. Mijnheer Lange.

Voorzitter dagbehandeling in algenene ziekenhuizen is nog geen erkende verstrekking op grond van ziekenfondswet. Er is wel een tarief voor, maar ik ben
van m:ming dat het hier gaat om een bekorting van een verder verblijf in

Band

11

Blad 229
algenene ziekenhuizen. Een cpnarre gedurende een dag zonder dat daar een nacht
aan gekoppeld is valt heel duidelijk onder hetgeen door de conmissie wordt

voorgesteld in een tekst. Daar waar dus educatie besta-t voor verder verblijf in ,
een ziekenhuis en dat door cmstandigheden en door de wens van een verzekerde
niet gewenst is is het nogelijk om die zorg thuis te krijgen. En voor een
groot aantal indicaties is er op dit IIDIIent al de nogelijkheid aangeboden
en zelfs min of neer een andere nogelijkheid

uitgesloten om de hulp die ze

nodig hebben gedurende een dag te krijgen zonder dat daar verdere verpleging
op volgt. Dus het zit .i.rrpliciet in het vorige gedachte.
Ik ben het net de heer Lange volstrekt eens. Het is impliciet ve:r:werkt in
de canplete tekst en het arrenderrent van de afdeling Haren is zo kort om de
bocht dat je dan inderdaad talrijke vraagtekens gaat krijgen en daardoor
onduidelijkheden schept.
Dus u hebt niet het gevoel dat deze tenn opgenonen noet worden als zijnde

een tenn die toch steeds neer gehanteerd wordt.
Nee het is een heel specifieke uitkanst van een proces wat veel groter is
het is narrelijk een totaalrpoces van inderdaad verkorting van verplegingsduur
het op een gegeven rrarrent thuis kunnen verplegen, verzorgen van rrensen alsrrede
het beperken van kosten. En al deze elerrenten zijn elders in de tekst terug
te vinden.
Het ziekhuisinsti tuut hanteert het begrip toch ook.
Kunnen we overgaan tot de stenming van het arrenderrent van de afdeling Haren.
Alle kaarten voor, alle kaarten tegen. Het is verworpen. '!Wee andere arrendenenter
zijn overgenairen. 815 Oud-Beijerland wordt ontraden. Kunnen we over gaan
stemren. Alle kaarten voor, tegen. Het is verworpen. De koepelconmissie welzijn
816 wil het helemaal schrappen dat pnnt 816 maar dat wordt ontraden. Iemand die
charover het woord wil voeren. Kunnen we wel gaan stemren. Alle kaarten voonn
tegen. Het is verworpen. Kariercentrale Limburg heeft een nieuw pnnt bedacht
IlE.ar het wordt ontraden onrlat het niet duidelijk is waarom dit voor de zelfstandige werkers in de gezondheidszorg zou noeten gelden.
Schut karrercentrale Llirburg. Huisartsen noeten voor fondspatieneten niet alleen
een abon.n.enentensysteem hebben,

IlE.ar

een gerrengd abonnerrentensysteern. Dat wil

zeggen een abonnerrent voor de no:rmale verrichtingen en een vergoeding voor de
extra verrichtingen zoals bijvoorbeeld het verrichten van hechtingen van
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kleine wonden. Dit zou een prikkel zijn voor de huisarts cm zelfstandig iets
meer aan de gezondheidszorg te doen en het zal een ontlasting zijn van het
verwijzen naar de tweede lijnsgezondheidszorg.
Ik ben het inhoudelijk volstrekt net nevrouw Schut eens. Alleen het punt
zoals dat door de kairercentrale Li.IIDurg in de tekst naar voren is gebracht
geeft deze duidelijkheid niet onmiddellijk, die ze nu geschapen heeft.
Daarentegen in artikel 816 van het program kunt u de elementen die tot
een dergelijk systeem leiden allemaal terugvinden. Daar is aangegeven
dat degene die feitelijke beslissingen neemt ten aanzien van alle rrogelijke
zaken ook er belang bij noet houden cm de kosten te beperken.En dat ilrpliceert
inderdaad dat je daar net narre op dat punt waar ik nensen beslissingen nemen
moot gaan kijken hoe dat dan werkt. En noet corrigeren eventueel middels
~tariefstellingen.

U weet dat dit punt al rreerdere keren in discussie is genarren door de VNZ
de overkoepeling van de ziekenfondsen en van het klos. Vindt u dan duidelijk
genoeg in punt 816.
Mevrouw Karcp.
Nou ik zou toch Linburg iets willen ondersteunen dan waar rrogelijk het voorstel
willen doen dat we iets redaktioneel kunnen toevoegen dan aan 816 arrlat
inhoudelijk het niet helemaal uit 816 kunt lezen. Mevrouw bedoelt natuurlijk
dat het systeem van abonnerrenten iets veranderd noet worden. En daar staat
natuurlijk nog niet totaal in 816 dus we zouden misschien net elkaar iets
noeten vinden in de redaktionele zin. Qrrlat een punt van verschil is.
Daar

is mijnheer Zijlemms het ook nee eens.

Mijnheer de Jong.
Ja voorzitter punt 816 wijst veel neer in de richting van de specialistentarieven. Er kamt een nieuwe techniek een nieuwe verrichting in een specialisrre
daar wordt een tarief voor vastgesteld en zo gaandeweg wordt die verrichting

meer en neer gedaan en die wordt verder dan gedelegeerd aan een assistente of
aan een laborante naar dat hoge tarief voor die specilistische deskundigheid
blijft er jaar op jaar inzitten. En 816 probeert dat in de goede richting te
sturen. Voor wat amendement Lirrburg juist slaat op die huisarts. Die huissrtsen een prikkel wil geven om nou niet alles door te verwijzen waar een
klein pietsie techniek en een beetje doewerk aante pas komt.
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Dat lijkt :rre bijzonder nuttig.
Goed ik denk dat we het er over eens kunt zijn mijnheer lange.

Toevoegen voorzitter, het is nuttig an dat te doen. Ik wil er wel op wijzen
dat de vereniging nederlandse ziekenfondsen al ver gevorderd is :rret het
ontwikkelen van een systeem waarbij een corribinatie hebt van het abonnenentshonorarium plus een verrichtingstarief voor huisartsen. Of dat haalbaar is
dat is nog maar de vraag straks, maar het is zeer zeker niet zo dat 816
alleen maar voor specialisten geldt. Want het is natuurlijk ook het honorarium
tarief waarin heel nauwkeurig beschreven is welke onderdelen van het werk van
de hihisarts op abonnenentssyteem gehonoreerd "WOrdt.
U gaat er zo :rree akkoord :rrevrouw Schut.

Prima ja.

Fijn dan is het redaktioneel zal het verwerkt "WOrden in 816.
817 afdeling Apeldoorn 'WOrdt ontraden.
Misschien mag ik even weten waaran u het ontraadt. Is dat onrlat er inmiddels
een akkoom is in die richting het afst:enmen van het aantal beroepsbeoefenaars
op het aantal patienten. In dat geval ben ik bereid om het anEI1derrent in te
trekken.
Boennan afdeling Hengelo.
Ik zou het arrenderrent zoals het hier ligt graag van harte willen ondersteunen.
De

oorspronkelijke tekst in ons verkiezingsprograrma zoals die er nu ligt

is een aantasting van het markt::rrechnisrre. Vraag en aanbod ook in het :rredische
marktnechnisrre dienen te 'WOrden gehandhaafd. Alleen wanneer we dat doe zullen
de kosten van de gezondheidszorg binnen de perken kunnen blijven. Al jaren
is er in de :rredische wereld een beperking aan de instroom en is er een schaarste
aan :rredici. We kunnen alleen maar wanneer nu die schaarse wordt opgeheven
het marktnechnisrre vrijlaten en da.arnee ook de prijsvonning op de :rredische
markt vrijlaten. Ik zou ervoor willen pleiten het marktnechnisrre hier onverkort in werking te laten en het anEI1derrent aan te nenen.
Wil:rrer.
Even een praktisch punt vooraf als op een gegeven norrent een afdeling zegt ik
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trek een punt in
Nee dat heb ik nog niet gezegd.
Nee maar eveneen praktisch punt stel dat kan dan een andere afdeling die een

soortgelijk arrenderrent heeft ingediend maar wat dus om dat is weggeschoven
n aar een andere afdeling het toch VIE!er terugclai.Iren.
Ja we zijn bezig an een zo goed nogelijk verkiezingsprograrrma. te maken.
Leuk om dat te onthouden. Wat betreft 817 die tweede zin die vonden wij in
den Haag nogal dubbelzinnig. Aan de ene kant kurmen wij ons indenken van
afstelrm:m op de behoefte dat rren zegt dat bijvoorbeeld in bepaalde wijken
of dorpen niet alle artsen gaan zitten en in andere wijken nou net helemaal
niet dat rren dan iets tracht te regelen. Aan de andere kant en dan denken
we zeker aan specialisten dan vinden wij dat de rpincipiele vrijheden, de
vrijheden van keuze en de vrijheden van vestigingskeuze overeind rroet
blijven staan en dat is de reden om dat arrenderrent hebben ingediend en in
dit geval Apeldoorn van harte ondersteliDen .
.M8vrouw de Leve.
Voorzitter ik 'WOU info:r::natie over een gebied waar ik niks van af weet en als
de carrmissie dit ontraadt hoerroet ik daar tegenover zien de vestiging van
wat tegenwoordig heet vrije artsen. Is dat inbegrepen in een dergelijke
ontrading of niet.
<bk een interesaante vraag. .M8vrouw Kanp.
Ik 'WOU de vergadering wijzen dat ze nou konsekwent rroet zijn. Ze heeft zojuist

geaccepteerd dat er een algeneen vestigingsbeleid komt. Een algerrene maatregel

van bestuur. De konsekwentles daarvan dat u dan niet kan aanvaarden het
arcenderrent Apeldoorn want dat regelt instrcx:>mbeperking, dat rroet dan. Dat hebt
u zojuist aanvaard en dan kurmen we niet neer ook om de kosten van de gezondheidszorg te laten stijgen konstant dat hebt u zojuist gezegd dan kan er geen
vrije instroom meer zijn.
Dat klinkt logisch.
Huibers.
Ik wou u nog even wijzen dat 807 hier behandeld zou 'WOrden en dat geeft narcelijk
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ook een iets betere regulering aan. Want ik denk dat de regulering teveel
de bescherming voor de zittende arts zou kunnen betekenen. Als dat het geval
is zou Apeldoorn gelijk hebben want je :rroet een zekere verrullning rraar binnen
bij 807 dus van Goeree geeft inderdaad aan dat je ook voor de zittende wat
wil gaan reguleren zodat je een redelijke verdeling krijgt. En ik denk inderdaad dat er gereguleerd :rroet 'WOrden arrrlat de gezondheidszorg geheel overlaten
aan het rrarktmechnisme is ook niet precies wat wij ons daarvan voorstellen.
Prirra.

Mijnheer SWart.
Ja mijnheer de voorzitter er is een heel beroerrrl liberaal boekwerk the road
to slavernij en daarin 'WOrdt heel treffend beschreven hoe het eerunaal beginnen
m et plannen op een bepaald terrein ertoe leidt dat je niet neer op een goed
:rrarrent zegt nou tot hier plannen we en verder laten we het vrij, rraar elke
keer weer neer :rroet gaan plannen om inderdaad toch die zaak te kunnen blijven
sturen ardat natuurlijk rrensen toch altijd weer in hun vrijheid andere
dingen gaan doen dan je bedacht hebt en dat je zo inderdaad eindigt in een
sam:mleviruJ waar alles 'WOrdt gepland. En als je de redenering rondam deze
bepaling de instroom van beroepsbeoefenaren :rroet 'WOrden op de behoefte goed
volg dan is het in feite zo dat we zijn begonnen net een aantal dingen te
plannen van de beschikbaarheid van voorzieningen en dat we willen gaan plannen
bij de opleiding :rroeten we ook de instroom rraar gaan plannen. Ik vraag ne af
of het nou verstandig is om als liberale partij steeds verder die weg rraar nee
te wandelen reet de andere partijen. Ik denk dat het juist goed zou zijn om in
die richting veel neer te gaan kijken naar de rrogelijkheden die het rrarktmechni~
biedt. Ik begrijp best dat dat niet ongenuanceerd en botweg rraar kan 'WOrden
toegepast, rraar ik denk dat het heel vreem:l is dat waar je op dit rmtent ziet
dat er bij notabene linkse partijen een discussie is begonnen over de wenselijkheid van toepassing van het rrarktmechnisme wij als WD toch officieel zouden
afzweren in ons progranma door te zeggen van nee we :rroeten die instroom gaan
afstemren op de behoefte. Ik denk dat als je het rrarktmechnisme goed weet te
hanteren. Als je er misschien een aantal waarborgen inbouwt dat zaken niet
uit de hand lopen je dan veel neer tegerroet komt aan de vrije keuze van artsen
aan de ene kant en de vrije keuze van ik zal rraar zeggen het ondernemen, de
vrijheid van ondernemen waar we ook weleens voor hebben gepleit aan de andere
kant. En dan denk ik dat z'n bepalingop de instroom :rroet 'WOrden afgesterrrl een
heel ongelukkige is. En dan zou ik het axrenderrent van Apeldoorn willen ondersteunen.
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Ginjaars.
Voorzitter mag ik een kleine oprerking maken bij deze discussie. Het is een
discussie die al jaren

~t

in allerlei niveaus. Ik denk dat er goed in de

gaten gehouden noeten worden twee dingen. In de eerste plaats is het zo dat
artsen kleine zelfstandigen zijn. Zo beschouwen we ze ook allenaal en zo
funktioneren ze allemaal. Het feit is alleen dat ze niet kleine zelfstandigen
zijn in de gebruikelijke zin van het woord, want hun inkorren betrekken zij
vanuit de collectieve middelen en niet vanuit de vrije markt. En daar zit
een enonn spanningsveld. Want aan de ene kant gunnen we graag die artsen in
welke vonn dan ook die positie van kleine zelfstandige, maar aan de andere
kant blijven we ophikken tegen het feit dat zij beslag leggen op collectieve
m iddelen. En die collectieve middelen willen we cmlaag brengen. Daar zit een
enonn spanningsveld en de discussie van nu bewijst naar mijn gevoel weer dat
we dat spanningsveld in feite niet willen herkennen en erkennen. En zolang
we dat niet doen voorzitter zal deze discussie blijven woeden hoe dan ook.
En welke uitspraken er ook in het verkiezingsprogranma korren ik denk dat

die discussie daa.rmee bepaald niet opgelost zal zijn. Mag ik een heel si.rrpel
voorbeeld geven. Er wordt vaak gezegd wij rrogen geen artsen opleiden voor
de WW. Ik denk dat dat juist is. Es wordt vaak gezegd en dat houdt dan in
beperking van de instroom van studenten naar Iredische fakulteiten. Aan de
andere kant noet je iedereen toch ook laten studeren. Dan wordt er vaak
gezegd laat nou die artsen maar rustig studeren want naarmate er rreer artsen
korren kunnen ze korter werken en dan kunnen zij niet die zware werkbelasting
hebben waaraan ze nu bloot staan van 60-70-80 uur per week. Het feit is wel
dat dat op hetzelfde m::m:mt bepaalde disciplines als een close shop funktioneren binnen het artsenverband. Het feit is wel dat naarmate er rreer artsen
karen de voorzieningen daardoor niet zullen minder worden, maar in tegendeel
elke arts die binnen komt zal streven naar zo goed rrogelijke kwaliteit van
zijn pallentenzorg hetgeen dan weer op zichzelf kan leiden tot opdrijven van
de koste. Kortom er zitten een aantal vicieuze cirkels in. Nogrnaals ik denk
dat je het probleem niet oplost. Ik zou feitelijk de vergadering in overweging willen geven om deze discussie ook in ander verband nog maar eens er
voor te zetten en voor het overige de voorstellen van de cammissie te accepteren ondat zij toch weer een kleine bijdrage tot de rreningsvonning zijn.
Een rreningsvonn die uiteindelijk over een aantal jaren wel tot een oplossing

zal leiden maar niet nu.
Even de heer Lange.
Voorzitter ik ben het van harte eens rret wat de heer Ginjaars gezegd heeft.
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Ik wil er een paar dingen aan toevoegen. Het is natuurlijk plezierig cm te
luisten naar een zoet gevoiced geluid van narkt:rrechnisne maar de gezondheid-zorg gehoorzaamt niet aan de wetten van het narkt:rrechnisne. De aanbieder
van de zorg is in staat cm de consl.li'Ceilt ervan te overtuigen dat zijn produkt
noodzakelijk is. En de consurrent is niet in staat om te beoordelen of de
omvang en de aard van het produkt dat hij van dez eaanbieder rroet kopen
of die dat nou werkelijk ook nodig heeft. Zover zijn we nog niet in Nederland.
En ik denk dat we zover ook nooit zullen korren gelet op de stor:ma.chtige rredisch

technische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Het zal dus altijd zo blijven
dat dat rnarkt:rrechanisne waar we het steeds hier over hebben voor de gezondheidszorg niet geldt. Dat is een ding. Dus praten over een vrije narkt in de
gezondheidszorg kan niet. cmlat de aanbieder al tijd wint. '!Weede punt is
dat we leven nu al een jaar of tien-13 net een wet ziekenhuisvoorzieningen
die heel lacuneus v.ordt uitgevoerd maar die zal toch eens een keertje al dan
niet om opgaande in de wet voorziening in gezondheidszorg leiden tot een
dwangnatige herstructurering van de volksgezondheid in ons land. Dat betekent
dat de capaciteit gepland v.ordt. Dat betekent tevens dat alle specialisten
plaatsen in ons land gepland zijn. Dat is gevo::>n een feit waar we nee hebben
leren leven. Toen onze liberale staatssecretaris deze wet door de kaners
heen loodsten. Dat betekent dus dat er op grond van kri teria en ik geef
direkt toe dat die kriteria natuurlijk dat die amendabel zijn dat die
aangepast kurmen v.orden. Op dit m::m:mt al reeds vrij duidelijk zicht is
op de nominatieve behoefte aan nedische beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Een van de kriteria die natuurlijk een belangrijke rol spelen in het
bepalen van die behoefte is 807 het arrendenent van de ondercentrale Goeree.
Dat is niet anders dan een kri teritnn het nor:ma.liseren van de arbeidsduur.
Dus ik zou ten sterkste ontraden cm blind te gaan varen op een narkt:rrechnisne

wat hier niet werkt en ik zou hoe onliberaal het ook moge klinken toch willen
pleiten voor regelegeving net betrekking tot instronen en werken van beroepsbeoefenaar.
Dank u wel. Mijnheer Boer:ma.n, maar u bent al geweest.

Niet voor de tweede tennijn voorzitter.
Nee maar die hebben we ook eigenlijk nog niet. U nog mijnheer Zijlemans.
Goed dan tweede tennijn. Kort.

Band

12

Blad 236

Boeman.
Ik zou nogmaals een pleidooi willen houden voor het feit dat het marktrrechanisrre
hier wel degelijk geldt. Het geldt hier om de heel eenvoudige reden dat een
groter aanbod van Iredici betekent een lagere prijsvorming op de markt en
betekent ook een hogere kwaliteit van de rredici als zodanig. Ik denk dat
dat een heel belangrijk punt is. Daar rroeten

"iN'e

niet OOiheen gaan. Het is

niet een punt waarvan we zomaar kunnen zeggen in de gezondheidszorg
geldt dat nechnanisrre niet. Het geldt overal in de maatschappij waar
aanbod is van een bepaalde discipline en waar vraag is naar een bepaalde

discipline.
Ja ik wil drie dingen zeggen. In de eerste plaats onderken ik ook volledig hetgeen wat mijnheer Ginjaars net heeft gezegd. In de tweede plaats denk ik dat
als je de zaak helemaal neutraal wil laten dan zou je de laatste zin van 817
de instrcx:m van beroepsbeoefenaren enz. helemaal weg rroeten laten. Dan heb je
iets neutraals. Doe je het zo zoals het in de oorsp:ronkelijke tekst stond dan
ga je gewoon op de afstenming af. Ga je het helanaal vrijlaten dan heb je
precies het tegenovergestelde. Een middenweg is er denk ik heel erg rroeilijk.
En daar kant nog bij dat als je precies gaat doen wat mijnheer Swart net

voorstelde je gaat weer een heleboel andere reglenenten er op los laten
dan rroet je dan ga je net zo hard reguleren alleen een beetje de andere kant
op. Gezien nu de akkoorden die er zijn bereikt in de p:>litiek in de tweede
kairer, de voorstellen van de staatssecretaris denk ik dat het misschien het

verstandigste is hoewel ik nu dus tegen mijn eigen arrenderrent een klein beetje
sta te praten dat wij deze zaak uiterst voorzichtig in ons verkiezingsp:rogramra

zetten en dat we daardoor geen dingen die je net rroei te net heel gemaakt zijn
opnieuw kaport gan maken.
Kunnen we nu misschien gaan stemren mijnheer SWart.
Nou ik ben het helemaal eens net mijnheer Ginjaars die zegt dat die discussie
nog lang niet afgelopen is. Ik denk alleen dat wij toch enige rrate rroeten
aangeven welke richting wij die ontwikkelingen in de gezondheidszorg zouden
willen zien gaan. Dan kun je toch nog twee kanten opgaan. Je kunt de kant
opgaan van ja we zijn aan het plannen en we gaan steeds verder net plannen.
Of de kant opgaan van

"iN'e

zijn nu aan het plannen en we p:roberen langzanerhand

toch wat neer marktelelerrentenerin te brengen. En in dat laatste kan ik me

voorstellen dat je dan toch voor Apeldoorn stemt zonder dat dat betekent dat
je dus neteen helemaal niks meer kunt plannen en alles overlaat aan de vrije
markt.
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Want dat staat er allenaal niet. Je schrapt alleen

IIE.a.r

een zin,

Apeldcx::>rn is niet voorzichtig. Goed ik denk dat we wel over kunnen gaan tot de
sterrming.
Zijlemans.
Ik wil toch nog zeer uitdrukkelijk verklaren dat hier op het ogenblik uitgegaan wordt van een vrij norrrale marktsituatie. Het is zo als u bij een

dokter komt en de man tegen u zegt op dat :rrorrent kijk eens u doet er verstandig
aan cm die en die zaken bij het ziekenhuis te gaan halen dan is er geen patient
die dat niet doet. Dat betekent in feite dat je in die situatie kunt zeggen
dat de aanbièder van diensten het collectief dan in dat geval het hele systeem
in feite bepalend is voor de vraag in zeer sterke mate. En indien je dus niet
de maatschappelijke behoefte als uitgangspunt kiest wie op een gegeven norrent
daar gaan werken maar je laat het conpleet vrij aan het marktgebeuren dan heb
je een schijnmarkt op dat :rrorrent die alleen maar disfunktioneert en daar
zou ik ernstige bezwaren tegen hebben.
We gaan nu over tot de sterrming.
M=ijeran.
Een vraag over die stemn:i..ng voorzitter. Is de corrmissi

bereid om de tweede zin

te schrappen confonn de suggestie die Apeldoorn deed. Dan hoeven we over
Apeldoorn niet te st:enm:m en dan is het probleem opgelost.
Nee de commissie heeft een tamelijk duidelijk punt ingebracht waar een uitgebrei~
discussie over heeft plaats gevonden en ik heb niet begrepen dat een van de
conmissieleden in welke vonn dan ook heeft gezegd dat het zou noeten worden
ingetrokken.
We gaan stenreen over Apeldoorn en over Goeree. Eerst over Goeree dat was het
amendenent 2674 en het werd ontraden door de conmissie. Alle kaarten voor
Goeree. Alle kaarten tegen. Verworpen. Dan het alternatief van Apeldoorn.880.
Alle kaarten voor, tegen. Verworpen. 819 dat is de afdeling Groningen wordt
aanbevolen. Iemancl daar iets over zeggen.
Voorzitter ik vraa.g me altijd af hoe je zo'n beleid gaat voeren dat ont:rroedigingsbeleid. Ik vind zo'n toevoeging toch niet zo'n gelsaagde zin. 819
zei u toch. Ont:rroedigingsbeleid als ik kijk bijvoorbeeld naar het roken
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aan de ene kant stimuleert de overheid het vanwege de belastingcenten en aan
de andere kant gaan we een ont::noeidingsbeleid voeren. Ik vind dat toch een
heel noeilijk iets in vage zin.
Nee u hebt het niet helemaal denk ik correct gelezen. Er staat 2 elerrenten
in die zin. De overheid voert een aktief ont:noedigingsbeleid ten aanzien
van het alcoholgebruik. En daarvan is het dus niet zo op een gegeven I'COlrent

dat het exact is zoals het op het ogenblik is want dat kan gedaan worden
bijvoorbeeld er zijn een aantal landen waarbij het bevorderen van het alcohol
gebruik door reclames aan banden is gelegd. En het gaat h-t roken in openbare
ruimte tegen.
Voorzitter ik had het wel goed begrepen naar ook het ont:rroedigingsbeleid
ten aanzien van alcohol leek me een heel noeilijke zaak en heel noeilijk
om concreet te maken en vandaar dat de toevoeging op het wat vaag vond.

Dank u wel

mevrouw Jonker. Mijnheer Renjo.

Voorzitter de ccmnissie heeft op een zeer genuanceerde manier in het verkiezingsprograrrma. dit grote probleem aangegeven. Een zaak waar ik groot respect voor
heb om:iat het een heel noeilijk probleem is. Het is jamrrer wanneer de diep
doordachte fonruleringen zoals ze in het verkiezingsprograrrma zijn aangegeven
nu veel minder genuanceerd zouden kunnen gaan worden uitgelegd wannneer het
voorstel van Groningen "M:)rdt overgenonen. Het lijkt mij verstandig voorzitter
wanneer we vanuit onze eigen filosofie redeneren dat we het oorspronkelijke
concept zoals door de verkiezingsprograrrmaccmnissie ontworpen accepteren
<Xlder overname van de zaak uit Groningen.
Ik denk dat mijnheer Zijlerrans nauwelijks een krachtiger pleidooi zou kunnen

houden en we kunnen wel overgaan tot de sterrming. Alle kaarten voor Groningen
alle kaarten tegen. Het is verworpen. 820 dat is het amenderrent van de ondercentrale Goeree OVerflakkee het "M:)rdt ontraden. Is er ierrand die het wil
toelichten. Niet. Ik denk dat de argurrentatie van de zaak erg duidelijk is.
We kunnen meteen gaan sterclren. Alle kaarten voor, tegen. Is verworpen.
De comnissie volksgezondheid heeft een amenderrent dat wordt aanbevolen door

de ccmnissie andat het een verbeterde tekst betekent. Nierrand daarover het
woord.
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Mevrouw Karrp.
Ik zou juist daar de vraag willen hebben in hoeverre dat een verbetering of
dat juist niet betekent dat fundarrentele aantasting van het recht van de
patient om dat zelf te bepalen. U voegt al dan niet een tussenpersoon.
Dus ik vind het een verzwakking van de oorspronkelijke tekst die er
stond.
Er staat al dan niet, dat is een keuzerrogelijkheid van de patient.

Wel of niet dan zelf of iemand anders te laten gaan kijken.
Goed gaan we even stermen. Mijnheer Swart wil er nog iets over zeggen.

Voorzitter als de cammissie nou knikt, dan kan de cammissie misschien
in de redaktie duidelijk maken dat het een keuze is van de patient en niet
een keus is van de arts zo kun je het ook uitleggen.
Akkoord. Ik denk dat dat een redaktioneel juiste afweging is.
Goed :mevrouw Karrp is het er ook nee eens. Dan hoeven we niet te stermren

en dan sluit ik de beraadslagingen over het volksgezonheidshoofdstuk af.
Ik schors de vergadering.
De vergadering is heropend. Wij zijn aangekc:nen bij het bejaardenbeleid.
En op het artikel 823 is een arrendement binnen gekorren van de kareercentrale

Haarlem. Anerrlenent 2804 dat wordt aanbevolen hoewel de inhoud al gedekt
wordt door de tweede zin. Niemand die daar iets over zeggen wil. Dank u wel
dan stellen we dat zo vast. Het artikel 824 karrercentrale Rotterdam heeft een
arremenent ingediend, het wordt ontraden. Mijnheer van Tets.
Mijnheer de voorzitter het arremerrent van Rotterdam voegt twee elenenten toe
aan het artikel zoals het er stond. In de eerste plaats needoen aan de
inspraak in bejaardenvoorzieningen. Het gaat niet alleen om pensieoenfondsen.
Bestuur van pensioenfondsen beiroeien zich in tegenstelling tot wat rren vaak
denkt weinig net pensioenregelingen en veel net beleggingen. Maar die eigen
voorzieningen voor bejaarden daar is die inspraak veel belangrijker. Dat is
de eerste toevoeging. Tweede plaats voegde toe het woord paritaire. Dat is
een wat gevoelig punt oorlat er ligt bij de tweede karrer een wetsontwerp van
de heer Niepels wat deze zaak wil oplossen door gewoon aan de werknemers
vertegenwoordigers een vertegenwoordiger van de gepensioneerde bejaarden
toe te voegen.
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Daa.rnee zou de paritaire structuur worden doorbroken. Ik denk niet dat dat
gewenst is. Ik denk dat dat zelfs zeer gevaarlijk is net narre voor goede
:pensioenregelingen waar werkgevers een zekere garantie geven voor het op :peil
houden daarvan en wat ze niet zullen en kunnen en willen blijven doen
wanneer de rrogelijkheid bestaat dat zo'n bestuur net die centen en dat zijn
grote bedragen bijvoorbeeld dus aan Schaefer te geven om nog eens extra een
huursubsidie te creëren. Dus ik denk dat het handhaven van het 'WOOrd
paritaire

het plaatsen van het woord paritaire ook zeer belangrijk is

in deze contekst.
Iem:md anders uit de vergadering. Mijnheer Zijlem:ms.
Ik begrijp dat u net nane onder het laatste punt onder handhaving van de
paritaire structuur.
Ja ui teraard en de tekst van Rotterdam voorziet daarin want die zegt paritaire
besturen van bedrijfs:pensioenfondsen.
Goed ik denk dat we dan toch redaktioneel misschien de zaken volstrekt duide-

lijk rroeten gaan stellen want dat die ccmnissie die bevoegdheid neekrijgt
hebben we er inhoudelijk geen bezwaren tegen het amenderrent zoals er op die
wijze rroet worden verstaan, maar dat is narrelijk niet uit de tekst te halen.
Het zou ook narrelijk kunnen zijn dat de bejaarden er paritair in noesten zitten
en daar waren we bepaald tegen.
Eens over dat redaktionele prachtig. Dan beschouwen we het als ingetrokken.
En het wordt verwerkt.

Is niet gelijkwaardig. De wet heeft daar een uitvoerige fo:rmule voor dat het
aantal vertegenwoordigers van werknerrerszijde ten minste gelijk rroet zijn aan
het aantal van werkgeverszijde.
Ja maar we kunnen het wel zo oplossen dat in het verkiezingsprograrrna tussen
haakjes wordt gezet zie woordenboek. Nieuwe uitgave. 824a wordt aanbevolen.
Niemand daar problaren nee. 825 het amenderrent van de afdeling Delft wordt
aanbevolen maar dat wat de koe:pelccmnissie welzijn zegt dat zou worden ontraden.
Iem:md over het tweeà.e gedeelte. Niem:md dan kunnen we tot de sterrming overgaan arrlat het dan wel duidelijk zal zijn. Alle kaarten voor het arrenderrent.

Alle kaarten tegen. Het is verworpen.
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825a nieuw punt van de karrercentrale Friesland.
Mevrouw Kamp.
Zou ik rrogen vragen of de redaktieCOillilissie voor het woord bejaarden dat
hoofdstuk hebben we afgesloten enree zou kunnen instemrerl als we in het hele
programna het woo:rd ouderen nenen.
Ik denk dat niemand daar bezwaar tegen heeft.
Meijeran.
Ik dacht dat er al een desbetreffend arrendenent redaktioneel was overgenorren.
Ik weet zelf niet of ik oud of bejaard ben maar ik ben er wel voor het
te wijzigen.
Nou volgens mij bent u behoorlijk bij de tijd. Friesland. Dat zijn -e bij
de gehandicapten gekanen. Niemand daar een probleem nee net het aanbevelen.
Overgenoman. De afdeling Cbsterhout heeft het arrenderrent op 828 maar het 'VK)rdt
ontraden. Iemand uit Cbsterhout of iemand anders.
Schaap uit Cbsterhout.
Oosterhout vindt dat naast permanente scholing van profressionele opvoeders
en gezondheidsfunktionarissen voor gehandicapten daar dient een coördinatie
van een werk wel degelijk plaats te vinden. Praktische ervaring wijzen
er helaas op dat vele instanties onafhankelijk van elkaar werken en langs
elkaar werken. Wat de hulp van een gehandicapte niet ten goede komt. Dit is
een zeer hoge prijs. Bijkarend nadeel de kosten van hulp zijn hoger in de
huidige situatie dan nodig.
Iemand anders . De COillilissie.
Op zich is betere COÖ:rdinatie al tijd te wensen. Misschien zelfs op dit punt

wel specifiek rreer alleen wat nou precies wat gecoördineerd wordt en op welke
wijze dat staat er in de verste verte niet bij. Dat kan trouwens ook niet in
dit soort programna' s. In zijn algerreenheid rroet ook geconstateerd 'VK)rden
dat het een coördinatie van hulpverlening op zich al een behoorlijk kostenverhogende faktor ook kan zijn. Het is de vraag in hoeverre je daar doorlopend
nee verder rroet gaan. Er zijn vele hulpverleners die dagenlang niets anders
neer doen dan te zitten coördineren en het is de vraag hoever je er uiteindelijk
nee komt. CX>k dat geluid hoor je.
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Dat zal dan ook wel waar zijn. Het gaat mij er cm dat dus die langs elkaar
werkende instanties dat dat dus niet ten goede kant aan de patient zelf.
Daarcm virrl.en we dus als je dus je professionele opvoeders en gezondheids-

funk.tionarissen zelf schoolt dat je dan het andere aspect niet noet
vergeten dat ze open noeten staan voor de taak die ze allemaal verrichten
en niet dus geco··ordineerd noet worden.
Dank u wel. Ik denk dat het wel duidelijk is. De conmissie ontraadt het we gaan
over tot de stemning. Alle kaarten voor Oosterhout, alle kaarten tegen.
Even opnieuw per kleur. Witte kaarten voor, tegen. Blauw voor, tegen.
Oranje voor,

tegen.~derheid

is tegen, verworpen. Dan zijn we bij 830

Zuidhorn wil schrappen dat de VVD ervoor is dat het aantal rrensen :rret een
licharrelijke gebreken in de korrende jaren zal toenerren. Iemand uit Zuidhorn.
Voorzi tter-Kooilnan- Ik zou graag een toelichting van de conmissie willen
hebben waarcm :rren dit deze regel wil laten staan en waarop :rren baseert dat
het aantal :rrensen :rret een handicap zal toenemen in de karende jaren.
Er bestaat een tendens op het ogenblik binnen de nederlandse bevolking tot

vergrij zing en dat leidt automatisch tot het aantal :rrensen wat een handicap
heeft.Alleen handicap dat is natuurlijk de vraag in hoeverre je dat formuleert
en dan kam je bij de definitievraag terecht. Ma.ar als je rapporten volgt
zoals gehandicapten welgeteld van een aantal jaren geleden dan zou je
binnen die categorie absoluut een toenarre krijgen van een aantal :rrensen :rret
een gebrek zei het misschien niet dat het daninant is.
Ma.ar ik denk dat we elkaar heel snel kunnen vinden als de zin iets anders

wordt geredigeerd.
:rreijeran.
Ik dacht voorzitter dat je die zin toch beter kunt schrappen want ook als het
niet zou toenemen dan moet de rest blijven staan en nu lijkt het net alsof de
andere voorzieningen die je verbeteren wil afhankelijk zouden zijn van het
feit of een wat oudere al dan niet autanatisch ook nog gehandicapt raken.
Als je die zin mist dan wordt wat er blijft staan sterker.
Gelet het indrukwekkende betoog van de heer Meijeran heb ik daar geen bezwaar
tegen.
Akkoord wordt overgenaren.
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Zuidhorn krijgt Z1Jn zin en mijnheer Meijeran natuurlijk.
831 dat is van de werkgroep gehandicaptenbeleid maar het wordt ontraden.

Is er iemand die het wil toelichten of verdedigen.
/a mijnheer de voorzitter ik ben narrens de carrmissie gehandicaptenbeleid.
Wij dachten dat in het in dit voorstel eigenlijk tot uitdrukking gebracht
wordt dat er neer gecoördineerd beleid rroet karen tussen de diverse wetten.
Het is ruurelijk zo dat in de zin van het gehandicaptenbeleid deze wetten
een heel belangrijke rol spelen.
Dank u wel. Iemand anders. Niet.
De

heer Zijlemans.

Die wet staat er al bij genoerrrl en is daar ook bij genoerrrl als een onmisbare
schakel.
Ik neem aan dat u het dus overneemt.
Nee u hebt bij het arrenderrent iets toegevoegd. U hebt ruurelijk toegevoegd

aparte scholingsma.atregelen dat is een apart objekt in het geheel en dat
is toegevoegd niet die 'V..let. .Ma.ar die wet op zich geeft al de nogelijkheid
voor die scholingsma.atregelen. Dus wij von:len het overl:xxiig, maar dat
was dus de zaak ante proberen zo kort en krachtig nogelijk te schrijven.
Ingetrokken. 832 afdeling Oosterhout wil iets toevoegen.
Voorzitter u zegt het gaat hier om aanpassing van woningen voor gehandicapten
zonder of :root weinig kosten. Hetoosterhoutse arrenderrent wil hier ook niet
aan tornen. Echter het gaat om de extra verbouwingskosten dat er in vele

gevallen de eenvoudige aanpssingen niet toereikend zijn. Het totaalbedrag van de~
aanpassingen en ik :rooen dat die in de buurt zitten van de dertigduizend
gulden per woning zijn aan een :ma.xim.lm gebonden en dit :ma.xim.lm dient regelrnatig
aan de realiteit te worden getoetst.
Mijnheer Zijlernans.
Wat u nu stelt is iets heel anders dan wat er stond. Nou u zegt er stond uin
uw arrendarent de wettelijk vastgestelde enz. en dat zou in die tekst niet kunnen
alg: uspreekt over die gevallen waar extra kosten nodig zijn zouden de bedragen
oeten v.mrden aangepast is dat wezenlijk iets anders dan het airEndereent wat
u indiende.
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Dan kunnen we wel overgaan tot de sterrming denk ik.
Wat staat er dan volgens u in ons arrendement.

Er staat hier nu letterlijk de hiervoor wettelijk vastgestelde bedragen voor
vergoeding van extra bouwkosten. En dat hiervoor zou dan terug noeten slaan
naar de rest van het artikel en dat gaat juist over die bouwkosten neerkosten
die er misschien zouden kunnen ontstaan, het hoeft niet eens veel te zijn dat
zijn hele kleine bedragen in verhotrling tot de bouw van VJOningen en dat zou
dus in algemene maatregel noeten VJOrden opgevangen. Narrelijk binnen de voorschriften die gelden terzake van die voorziening. Maar dat zijn geen
specifieke voorzieningen. Dus het sluit nier op elk-ar aan,
Het is misschien niet helana.al juist gesteld, we trekken het arrenderrent in.
Prima. Dan zijn we bij punt 833 dat is een voorstel van de werkgroep gehandicapte
beleid. Wilt u het nog toelichten
Geen toelichting voorzitter.
Geen toelichting het VJOrdt ontraden. Ik den- dat we over kunnen gaan tot de
sterrming. Alle kaarten voor, tegen. Venvorpen. Dan zijn we bij het nieuwe
punt van de werkgroep gehandicaptenbeleid. 836a dat VJOrdt aanbevolen.
Niemand die daarover iets wil zeggen.
Ja voorzitter ik wilde er wat over zeggen. Ik wilde graag wat toelichting over
die verstrekking van geldelijke doeluitkeringen in hoeverre dat uitkeringen
zijn voor gehandicapten of hoe dit gezien VJOrdt. Want als het bij het inkc:men
opgeteld VJOrdt van gehandicapten dan krijg je dus dat er een verschil is
bij gehandicapten die hele zware finan-ciering nodig hebben voor bepaalde
ombouw in hun huis of wat dan (X)k en arrlere gehandicapte die minder nodig
hebben. caa.r dan zou je diegene die meer nodig hebben tekort kOI'!en. Dus ik
wilde graag wat toelichting .over die geldelijk uitkering.
Ik denk dat die geldelijke doeluitkering inderdaad noet oplopen naanrate van
het feitelijk last hebben van die harrlicap en de maatregelen die dienomtrent
getroffen noeten worden. '!hans is het vaak zo dat in natura VJOrdt uitgekeerd
en er bepaalde V(X)rzieningen VJOrden verstrekt. In dit geval VJOrdt gedacht
aan het feit dat je zou rroeten kijken naar een systeem waarbij op een gegeven
Il'Oirent geld VJOnit verstrekt en de gehandicapten zelf de keuzerrogelijkheid
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heeft op welke wijze het verder wordt uitgevoerd. Daar is het verschil dan in.
Dan betekent het in feite een vergroting van de zeggenschap van de gehandicapten
en daar zijn we het dacht allemaal wel over eens.
Dan wil ik. er toch nog aan toevoegen dat die zeggenschap dan wel vergroot
kan worden maar dat het toch niet altijd opvangt de grote behoefte die
er is aan geldelijke middelen in sornnige gevallen.
Ik denk dat u nooit op een gegeven ll'OITEilt met een systeem wat nogelijkheden
extra biedt en een ander systeem in dit geval compleet dus meteen zou
kunnen vervangeJ;l.
Maar het systeem zoals het er nu is is toch goed.

Daar denken met narre de mensen van de werkgroep gehandicaptenbeleid minder
over en ik. denk dat ze dat terecht denken. Ik denk waar je een rrogelijkheid
hebt om het systeem in de financiering te laten lopen via de mensen die het
rechtstreeks betreft dat zijn de gehandicapten dat dat op zich beter is.
Maar op het m::mant dat de gehandicapten dan toch extra middelen nodig hebben

hoe wilt u dat dan opvangen.
Ik zal trachten het oog met een enkel woord duidelijk te naken. Er kan een
differentiatie zijn in de behoefte bij die gehandicapten naar dat wordt ook
hier niet ontkend.
Wordt overgenaren. Dan 837 de afdeling Naarden dat wordt ontraden. Geen
toelichting dan kunnen we overgaan tot de stelling. Alle kaarten voor, tegen.
Het is verworpen. 838 afdeling Middelburg tweede zin vervalt. Wordt ontraden.
Is er iemand die het wil toelichten. Niet dan kunnen we overgaan tot de stamning.
Alle kaarten voor, tegen. Verworpen. 839 de afdeling Doetinchem en de groep
Nederland. De afdeling Doetinchem 573 verworpen groep kederland aanbevolen.
Ierran:i van de afdeling Doetinchem of iemand anders die het wil verdedigen.
Niet kunnen we dat punt in sterrming brengen. Alle kaarten voor, tegen het is
verworpen. Groep Nederland wordt aanbevolen. Daar stemt u mee in. Ja zie ik.
dan wordt dat overgenanen. 841 afdeling Arnhem wordt ontraden om drie redenen.

ZOals u ziet. Iemand uit Arnhem of iemand anders die het wil toelichten.
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Niet dankurmen we overgaan tot de stenming. Alle kaarten voor, tegen.
Verworpen. 843 afdeling Groningen wat is de tijdelijke werkingsduur.
En de afdeling Apeldoorn. Mevrouw Jonker licht toe.

Voorzitter het lijkt ons zeer welpassend in het liberaal passend in het
liberaal kunstbeleid om startende beeldende kunstenaars een tijdelijke
financiele ondersteuning te geven van bijvoorbeeld 5 jaar. In die periode
kan blijken of zij zich een }X)Sitie op de kunstmarkt kunnen ve:r:werven en
zodoende als beelden kunstenaar recht van bestaan hebben. Of een rrogelijkheid
van bestaan. Parallel hiernee rret beginnende ondernerrers is zeer wel te leggen.
Zoals in het voorgestelde artikel d.arrweg te stellen de BKRregeling wordt afgeschl
lijkt ons veel te vergaan in dit stadium. Dus die tijdelijke werkingsduur
geldt per kunstenaar als overbruggingsperiode naar zelfstandig bestaan van
hun kunstenaarschap.
Dank u wel. Ook over dit punt.
Apeldoorn.
Ja over punt 2 dan hoewel ik het wel een beetje eens ben rret rrevrouw uit
Groningen. Wij denken ook dat je afdaalt tot een bedenkelijk niveau wanneer
je niet gaat zoeken naar een regeling die dient als een soort kredietoverburgging voor kunstenaars bij wie op een gegeven rrorrent de opdrachtenstrocm
tijdelijk wat rninderwordt. Er noet ook een zekere continuiteit zitten in het
werk van die kunstenaars. De BKR is daar een regeling voor of althans was
dat van oorsprong en wij stellen dan ook voor om de passage zodanig aan te
passen dat sprake is van een zekere restauratie van de BKR. U ma.g hem wat mij
betreft gerust afschaffen als u er dan ma.ar wat anders voor in de plaats stelt
waardoor toch in zekere ma.te een continuiteit van het kunstbeleid kan worden
gegarandeerd. Ik denk dat het goed is dat onze partij ook eens een keer iets
kunstvriendelijker gaat denken ten aanzien van dit soort dingen.
Dank u wel. Mevrouw gaat uw gang.
Mevrouw oeulemans culturele conmissie wil het arrenderrent van de afdeling Apeldoorn ondersteunen. Wij zouden vrede kunnen hebben rret het afschaffen van de
BKR mits daar een beeldend kunstbeleid gelijk aan wordt vastgekoppeld. Dat
staat in ons prograrnna nu niet zo verwoord. Ik denk dat het te hard is om te
zeggen zondemeer afschaffen. Dat kunnen wij niet zo stellen en daarom
willen wij ons achter het arrenderrent van Apeldoorn stellen onrlat dat in ieder
geval aangeeft dat wij niet rucksichtlos willen afschaffen ma.ar daar wat anders
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voor in de pl-ats willen brengen.
Apeldoorn is er blij rree. Mijnheer DijkstaL
Ja voorzitter de fraktie heeft bij rronde van :rrevrouw Kanp in het verleden
ervoor gepleit an de BKR af te schaffen. De sociale component onder te
brengen in het normale sociale zekerheidsstelsel en aan de beeldende kunstkant
een regelin te treffen dat gaat via het stichting voorzieningenfonds kunstenaars
waarin kunstenaars tijdelijk ondersteuning krijgen in hun beroepskosten.
Die lijn is inmiddels ook door het kabinet overgenarren die is dat aan het
voorbereiden en het is an die reden dat het mij niet verstandig lijkt om
he- amendarent van Groningen aan te naren. Het arrenderrent van Apeldoorn zou
qua formulering nog iets preciezer kunnen naar ik denk dat het wel aanvaardbaar

is arrlat je onder die ondersteuningsregeling je tijdelijke ondersteuning in
de beroepskosten zou kunnen verstaan.
Dat begint er op te lijken voor Apeldoorn, naar mijnheer Zijlemans is nu aan
het VJOOrd.
Voorzitter wij kunnen ons denk ik in dan de opvatting zoals die neergelegd is
in het amenderrent van de afdeling Apeldoorn toch wel aardig vinden. Er was al
in de amenderrenteccmnissie vantevoren afgesproken dat een amenderrent wat hier
niet ter tafel is gek-:rren ook van de culturele conmissie dat er een kunstbeleid op het terrein van de beeldende kunst door het ministerie van WVC zou
worden gevoerd dat dat amenderrent daar dan geintegreerd is. En in feite zitten
we dan al op een lijn dus ik heb geen wezenlijke bezwaren tegen de oprerkingen
die neerkaoon op het aanvaarden van de amenderrenten van de afdeling Apeldoorn.
Maar dan wel in die zin zoals ook door de heer Dijkstal verwoord.

Iedereen daar gelukkig :rree. Groningen ook. Prima dan aanvaarden we dat als
compromis. Apeldoorn is overgeno:rren. 847 van de afdeling Apeldoorn wordt wederam
ontraden naar wie weet. Wilt u het nog toelichten.
Boer.rnan.

Voorzitter het artikel gaat over lichamelijke oefening op scholen. En om
nou op scholen al de keuze te maken dat die takken van sport die tot op hoge
leeftijd kunnen worden beoefend worden beg!Jnstigd lijkt :rre wat voorbarig.
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Ik zou willen pleiten cm het arrenderrent aan te nem:m.
Apeldoorn.
Ik wil er dan toch nog 'Nel even wat van zeggen. Als je die zin narrelijk zo
leest zoals die hier staat dan gaan wij dus takken van sport begunstigen zoals
daar zijn biljarten jeu de boules, klaverjas, schaken en d.armen. Dat kan
natuurlijk niet de bedoeling zijn en ik vind het op zich inhoudelijk goed wat
er staat, rraar de manier waarop het er staat die is wat m=rkwaardig.
Meijeran. Welke sporten worden àoor u beoefend.
Nou het vergaderen zo af en toe dat komt voor. Maar ik dacht dat het juist
voor ouderen prettig was om eens een keeer aktief te blijven door wat anders
te gaan doen dan wat reen vroeger gedaan heeft en ook van die kant bezien
kan je die zin dus beter missen.
Dan krijg je nog eens wat wisseling.
Goed ik denk dat 'Ne dan 'Nel kunnen overgaan tot de sterrming op dit punt.

Nou voorzitter-Zijlemans- het is inderdaad wellicht voor de redaktionele duidelijkheid beter om deze twee zinnen s-raks apart te

vernurr~IEren.

Dat wil ik dan

in ieder geval wel vast toelichten.
Mijn indruk is niet dat rren daar nu nog rreer voor is.
Goed dan laten staan.

Dan gaan we stermen. Witte kaarten voor het arrenderrent van de afdeling Apeldoorn

Witte kaarten tegen. Dus het verwijderen van de zin. Blauw voor, tegen.
Oranje voor, tegen. Dag begunstiging van sport op hoge leeftijd. Althans die dan
rog beoefend kunnen worden. 848 daarover hebben we niets bijzonders. 850 wel.
Daar zijn twee arrendem:mten van de afdelingen Hoogeveen en Alblasserwaard.
Beide worden ontraden. Mevrouw il toelichten.
Ik ben rrevrouw Dreese uit Alblasserdam. Mijnheer de voorzitter in de eerste regeJ
van ons concept staat liberalen willen de rol van de overheid beperkt houden.
Maar wat karen we deze twee dagen tegen steeds de rol van de overheid die

dan toch zo belangrijk is. Als er nu een ding is waar wij totaal geen behoefte
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aan hebben is wel dat de overheid zich gaat betroeien :rret de sportkeuring.
Boverrlien vinden wij dat een zaak van de eigen verantwoordelijkheid van de
sportbeoefenaren. Hetgeen wij ook zo voorstaan in de partij. Ik denk ook
niet dat de corrmi.ssie bekend was :rret het feit dat die sportkeuring onlangs
door de nederlandse sportfederatie na lang beraad en overleg :rret de sportbonden
is afgeschaft. Qrrlat het veel te oppervalkkig gebeurde en teveel kosten :rret
zich neebracht. l)eze oude sportkeuring is nu vervangen door preventief sport
:rredisch onderzoek onder auspicien van het nationaal instituut gezondheidszorg
waar alle sportbonden zich aan verbonden hebben. Voor dit preventieve sport
:rredisch onderzoek zijn artsen speciaal bijgeschoold zodat zij een goed advies
kunnen geven na het onderzoek. Het verkiezingsprogram rroet realistisch zijn
hebben we gisteren nog gezegd en er rroeten alleen punten naar voren korren
waarin nog niet voorzien is. Ik denk dat da.al:mae ons a:rrende:rrent gerechtvaardigd
is.
Dank u wel Iemand anders.
Zijlemans.
Ik rroet constateren dat het bestaand beleid is wat er staat. Er staat letterlijk
in de tekst

de overheid bevordert de keuring van sportbeoefenaren en dat

is een onder00ek van sportbeoefenaren en de behandeling van blessures door arts
en fisioterapeuten :rret speciaal daarvoor verworven kennis. Die beide elenenten
heb ik net in het betoog kunnen terugvinden.
Dan hoef je het toch niet op te schrijven. Dan hoef je toch niet te zeggen dat
het bevorderd wordt. Het wordt gedaan nou dan is erin voorzien en dan kan
het er uit. En dan wordt gelijk het prograrma weer wat korter.

Goed de heer Zijlemans stemt in. Afdeling Hoogeveen daar hebben we niets van

gehoord. Iemand nog niet. Dan gaan we daarover stermen. Alle kaarten voor
Hoogeveen. Alle kaarten tegen. Verworpen en Alblasserdam is overgenerren.
Koepelconmissie welzijn op punt 851 het wordt ontraden. Ierrand die dit wil
toelichten. Niet. Ik denk dat het c:x::>IIITentaar duidelijk is we kunnen stermen,
Alle kaarten voor, tegen. Het is verworpen. Dan zijn we aangekaren bij de
recreatie. Punt 854 zijn drie arrendenenten van de afdelingen Apeldoorn, Naarden
en leiderdorp. Alle drie worden ze door de conmissie ontraden. Is er ierrand
die over een van deze punten het woord wil voeren een toelichting wil geven.
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mijnheer Meijeran.
Naar aanleiding van de opmerking van de oommissie dat Naarden voorstel op zich
zelf juist is maar ook geldt voor wandelen, fietsen, ruitersport, zwenmm
zweefvliegen dat laatste zou ik niet uit eigen ervaring weten nrar de andere
vier dingen is natuurlijk waar dat daar wel voor gezorgd wordt.

~

heb alleen

begrepen van degene die dit arrenderrent hebben voorbereid dat de recreatievaart
in deze veel neer belermeringen pleegt te vinden dan het wandelen, fietsen,

paardensport en zwrenm:m en dat uit dien hoofde wat extra aandacht voor die
recreatie per water gewenst zou zijn, maar ik laat het gaarne aan uw deskundige
beleefdheid over.
Apeldoorn.
Ja het woord made dat slaat dan alleen op het feit dat een aantal andere binnen
de geneente ontwikkeld of in regionaal verband ontwikkelde plannen toeristische
ontwikkelingsplannen en dergelijke natuurlijk ook een groot stempel drukken
op die vonn van dat recreatiebeleid. En daarom dachten wij het woord mede hier
op zijn plaats arrlat je dan ook rekening kunt houden net invloed van andere
beleidsmakers, plannenmakers.
Iemand anders nog. Niemand neer dan mijnheer Zijlemans.
Deze opmerking over mede ik denk dat dat een hele structuursfeer is gegeven
die rren op een gegeven :rrorrent net die verblijfsrecreatie toch vonn noet gaan
geven via de geneentelijke bestenmingsplannen, hogere overheden op zich al voldoende instrunentarium in handen hebben. Het is niet helenE.al onjuist dat het
een kwestie is in:lerdaad van rrede maar ik denk dat dat de tekst alleen maar
verzwakt.
U hebt beide punten daanree behandeld. Kunnen we gaan stermen. Apeldoorn.
Alle kaarten voor, tegen. Apeldoorn is ve:rworpen. Naarden de recreatievaart.
Alle kaarten voor, tegen. Naarden is
kaarten voor, tegen. Ook

ve~rpen.

ve~rpen.

Afdeling Leiderdorp alle

Afdeling Oss op punt 855 . Wil een en ander

toevoegen het houden van vakantie in Nederland stimuleren. Wordt ook aanbevolen.
Daar zijn we het over eens. De regering noet ook voor beter

"Weer

zorgen.

Mevrouw van der Stoel.
Mag ik dan vragen mijnheer de voorzitter hoe u zich dat voorstelt dat dat
gestimuleerd wordt. Gaat de overheid een eigen reelarrebureau opzetten of wordt
dat gesubsidieerd of iets dergelijks. Dan is het leuk voor Amsterdam.
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Nee ik heb net gezegd dat de overheid ervoor gaat zorgen dat er beter weer
komt in Nederland. Er worden besprekingen gevoerd met het KNMI en mijnheer
de Jong en mijnheer Pelleboer. Wij bepalen dat in het verkiezingsprograrrma.
Wel de recreatie hebben we d.aal:Iree gehad we zijn aangekaien bij él:3
em:mcipatie. 856. Mevrouw Wirrl en mijnheer Zijlerrans ruilen nu van plaats.
Nou de kazrercentrale Friesland wil voor 856 nog iets toevoegen en de comnissie
is het d.aa.rrree eens. Niemand die daar iets over zeggen wil. Dan is dat aanvaard.
857 van de k.alrercentrale Gelderland wordt ontraden. Iemand die het wil verdedigen of toelichten. We hebben het er al over gehad.
Er is de toezegging gedaan dat dat weduwnaarspensioen zal worden geincorpereerd

in een herziening van het NiM. Want die staat toch te gebeuren en dan zo dat
het budgettair neutraal gebeurt. En dat is een toezegging en die gaat hier ook
om.

Dankurmen we het hier dus achte:rwege laten. Dank u wel. 860 afdeling Hardenberg.
Dat wordt aanbevolen. Niemand daar bezwaar tegen dat het wordt overgenorren.
861 dat zijn amarrlerrenten van de afdelingen Groningen en Leiderdorp.
Groningen wordt aanbevolen met uitsluiting van het gestelde tussen haakjes.
En Leiderdorp trekt in dat is heel ITlX>i. M=vrouw Jonker.

Voorzitter ik zou graag van de comnissie een toelichting willen hebben waarom
dat gestelde tussen haakjes vervallen zou rroeten. Daarmee hebben wij juist
willen aangeven dat de VVD voorkeur geeft aan die financiering van kinderopvang die de verantwoordelijkheid in keuze en financiering bij de ouders
ligt.
Mevrouw Wind.
In die bepaalde vormen van kimeropvang noodzakelijk zijn partikuliere en
individuele dan zal het ook voor de gesubsidieerde kinderopvang in voldoende
mate aanwezig rroeten zijn en daar zal in rroeten kunnen voorzien. En om
bijvoorbeeld nu al te zeggen dat dit slechts in beperkte mate mag geschieden
dan gaat dat de ccmnissie te ver. Want dit kan zeer wel aan de verantwoordelijke

subsidiegevers worden overgelaten naar mijn mening.
M=vrouw Jonker mee eens.
Ik ben nog niet helenaal overtuigd mijnheer de voorzitter arrrla.t met narre wanneer
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wij van andere partijen het standpunt over kinderopvang horen kcmt dan
naar voren dat juist de behoefte aan gesubsidieerde kinderopvang zeer groot
zou zijn ja dat zelfs de overheid een duidelijke taak daarin zou hebben
te:rwijl wij nadrukkelijk willen stellen dat de opvang van jonge kinderen
in eerste instantie verantwoordelijkheid is van de ouders. Er zijn situaties
waarbij de overheid een ondersteunende taak heeft, naar die is altijd aanvullend.
primair ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders.
Dank u wel. :r.Evrouw Wind nog tenslotte.

Nee ik wou graag stercn'en.

U houdt vast aan het ve:rwijderen van in beperkte mate.
Voorzitter als ik even mag. Het voorstel van de carmissie sluit aan bij het
congresbesluit. In al.krcaar dat de partij genemen heeft.
U ontraadt het ook. Wij gaan sterm'en over in beperkte mate. Alle kaarten voor
het weghalen van in beperkte nee het is zo dat de carmissie neemt dit over
als in beperkte mate verdwijnt.
Meijeran.
En als degene die het heeft ingediend daar niet nee akkoord gaat dan komt het

arrendeirent in de ingediende vonn in stenming dacht ik en dat blijft in beperkte
mate daardoor autanatisch staan.
Dus nu rroet mevrouw kiezen. Of handhaven.

Het anendenent zoals dat is ingediend wil ik graag in stenming hebben.
Inclusief in beperkte mate. Dan graag witte kaarten voor het arrendem:mt, wijziginsvoorstel van

Groninge,n~gen.

Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen.

Het wijzigingsvoorstel van Groningen is aangenemen. Dan het punt 863 Hoogezand/
Sappeneer wordt ontraden oorlat een voorkeursbehandeling vooralsnog gerechtvaardigd is gezien de bestaande grote achterstand. Iemand die het wil toelichten.
Dan kunnen we tot stenming overgaan. Alle kaarten voor Hoogezand. Alle

kaarten tegen.

V~NO:rpen.

866 wordt aanbevolen. Nierrand die daar bezwaar tegen

heeft. Dan is dat overgenCllEn. Het nieuwe punt van Amsterdam wordt ook aanbevoler:
Niemand daar bezwaar tegen. Dank u.
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We zijn bij 869 de afdeling Amsterdam het amendement 1802 het wordt ontraden.
Maar :rrevrouw van der Stoel wil er iets over zeggen.

Graag mijnheer de voorzitter. De argurt"Entatie van de conmissie kan Amsterdam
zeker niet overtuigen van het feit dat er op dit m:::m:mt nog geen ondertiteling
mogelijk is. Dat de minisetervan WVC daar ook tot op heden niets voor voelt
zelfs al wordt hij door de europese conmissie aangespoord. De VVD kanerfraktie heeft zich heel duidelijk uitgesproken en als u het goed herinnert
ook :rret steun van de pvda fraktie dan is het zo 1 n aktueel pw1t waar de VVD
zich duidelijk voor heeft uitgesproken dat het wel degelijk bij de tekst hoort.
Dank u wel. Iemand anders nog.
Mijnheer Zijlemans heeft u het kunnen volgen. We zijn bij de :rredia bezig afdeling Amsterdam punt 869 1802 :rrevrouw van der Stoel vindt dat het toch maar noet.
Het woord is aan de heer Hermans.
Voorzitter het punt wat door Amsterdam even aangedragen is is volstrkekt juist
alleen het feit dat u in uw verkiezingsprograrrna ontwerp aangeeft dat er geen
belE!lliering mag worden aangelegd gaat iets verder dan datgene wat Amsterdam
op dit :rrr::mant aangeeft. Ik noem maar een voorbeeld het is narrelijk zo dat
ook bijvoorbeeld de ontvangbaarheid in een land van herkomst door op dit
:rrr::mant door de regeling de kabelregeling als eis wordt gesteld. Ik denk dat
een verkiezingsprograrrna zoals dat nu wordt voorgelegd de ontwerp wat verder
gaat, wat :rreer rrogelijkheden geeft om allerlei belenneringen die wellicht ook
nog in de eruditie van CDA of andere partijen mogen opkorren da.a.J::nede kunnen
worden venreden door ons.
U bent dus van :rrening dat het concept prograrrna beter is dan het voorstel van
Amsterdam. Het is beperkt zoals het nu is :rrevrouw van der Stoel.
Nee op geen enkele wijze mijnheer de voorzitter. De discussie gaat erom of
iedereen de prograrrna 1 s die worden uitgezonden ook kunnen volgen. Daar is
die ondertiteling voor bedoeld en er staat bij de zin die Amsterdam voorstelt
zoals. Dus op geen enkele wijze worden er overige belemreringen waar de heer
Hermans op duidde tegengesproken of tegengehouden.
Voor een carrpagne is het wel aardig wanneer het erbij staat. Ja daar is het
prograrrna toch ook voor daar hoeven we ons toch niet voor te scharren. 869
dan gaan we daar over sterrmen. Toevoeging van Amsterdam. Alle kaarten voor
die toevoeging, alle kaarten tegen. Is aanvaard.
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870 afdelingen Amsterdam en Groningen. Amsterdam wordt aanbevolen. Groningen
wordt ontraden. Niemand die daarover. Mavrouw Jonker.
Voorzitter het vaststellen dat de kijk- en luistergelden niet verhoogd
dienen te woroen dient gelezen te worden als een ondersteuning van het
feit dat de VVD voorstander is van verdere uitbreiding van zendtijd en
zenders te financieren net aJIIIIErciele middelen.
Dat klinkt handig.
In feite is dat laatste al gedekt 870 en als u op een gegeven m::>rrent dit
er aan toevoegt dan is de vraag of daar niet een generieke bepaling staat
dat luister- en kijkgelden in geen enkel geval kunnen worden verhoogd
en dan kan ik u voor de korrende vier jaar dacht ik kan ik dat redelijke:rwijs
niet toezeggen.
Stenming Groningen alle kaarten voor het anendenent, tegen. Verworpen.
Delft 875 het punt schrappen. Worot ontraden. iemand uit Delft die het wil
toelichten. Niemand is ook wel duidelijk. Kunnen daar neteen over gaan stemren.
Alle kaarten voor schrappen, tegen. Blijft staan. 867 afdeling Son en
Breughel wil dat hele punt schrappen en dat gaat de conmissie te ver.
Van Vliet van de afdeling Son en Breughel.
Plurifonniteit van de pers is een kxBàwaardevol bezit dat is waar. Maar de
liberale beginselen zijn voor mij nog veel waardevoller en het is natuurlijk
zo dat het markt:rcechalil.isne als je dat laat prevelleren dat dan niet autorratisch
die ideale eindsituatie ontstaat, naar daar geloof ik op dit gebied het
ingrijpen van de overheid als die zich er nee gaat betroeien de gevaren daarvan
voor een liberaal nog veel groter zijn. Dat is de reden waarom de afdeling
Son en Breughel dit anendem:mt graag zeer principieel wil handhaven.
Poelnan 'fu.in Soest sprekend voor Baarn die hetzelfde anenderrent ingedierrl had

naar het niet gehaald heeft. Het artikel gaat over plurifonniteit van de
pers en daarna en dat vernaast ons gaat het over algenene bedrijfseconomische
kriteria. Volgens mij zijn dat twee zaken die niet net elkaar in overeensterrming
zijn.

Qn de

pluriformiteit van de pers in stand te houden kan nen nooit en te

ni.rrmer want anders zou daar geen geld voor nodig zijn de bedrijfseconomische
kriteria van toepassing gesteld zijn. Daarom probeert rroet dit artikel of
veranderd naar voor ons geschrapt worden.
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Apeldoorn.
/Jf. mijnheer de voorzitter ik denk dat het hier om net zoiets gaat als een
soort BKR-regeling naar dan voor noodlijdende kranten. Ik vind het een goede
zaak als op een gegeven :rrorrent inderdaad een soort overbruggingskrediet
kan worden verleerrl an het zaakje weer draaiende te krijgen en ze schrijven

dan een nurmer vol net wat schokkende uitspraken dan kan het misschien weer

gaan draaien. Ik denk dat we het zo noeten laten staan. Kwaad kan het niet
hoor.
Meijeran.
Ik denk dat we het noeten schrappen voorzitter want als je het op basis van
algenene bedrijfseconanische kriteria kan verlenen dan kan het vrije spel
van derraatschappelijke krachten die ziet daar ook wel de rrarkt in en die
verleent ze wel en die zorgt dan voor die opzienbarende uitspraken die de
vorige spreker wilde. En die plurifonnitei t van de pers kan je alleen naar
zeer subjectief beoordelen. heb je een pluriforrre pers nodig die de
PSP verwoord en een andere die de PSO ve:rwoord of is dat nou net een en dezelfde
Nou ik geloof dat je daar niet aan noet beginnen en het zo noet laten.
Mijnheer Zijlerrans.
Ja voorzitter u zult begrijpen dit punt is inderdaad ook uitvoerig beraad gewees1
binnen de conmissie voor het verkiezingsprogramna en de constatering van de
tegenstrijdigheid van belangen die ook hier naar voren komt in de vergadering
dat is ook daar geconstateerd. Dus niettemin hebben wij op het ogenblik punt 1
een bedrijfsfonds voor de pers en dat heeft een aantal gevallen gewerkt. Het
probleem wat je gaat krijgen is dat je geen andere inhoudelijke kriteria uberhaupt eigenlijk kunt noerren want puur bedrijfseconomisch want anders ga je je
op de inhoud van de literatuur die de desbetreffende persorgaan wordt verspreid
ga je selekteren. Er is dus je zult terug noeten vallen op het bedrijfseconomiscl
kriteria en je zult ook slechts van tijdelijke aard kunnen doen ook dat is
duidelijk dat je niet langzaam er anders niet aan ontkomt om dan nog ook weer
te gaan twijfelen over de inhoud. Anderzijds is het zo dat in dit land er hoge
waarden wordt gehecht aan een hoge pluriformiteit. Wij zagen hier als conmissie
een rrogelijkheid in om dan in deze vorm daar steun aan te verlenen. En ik wil
de vergadering vragen dan dat standpunt te volgen.
Iem:md nog van U.
Ja tweede instantie. Ik begrijp dus dat de conmissie eigenlijk om argurrenten
verlegen zat om dit punt toch als zodanig erin te zetten en toen naar de
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bedrijfseconanische kriteria heeft gepakt. Nogrraals ik denk niet dat het een
sterk punt is en wij ontraden het dus en om :rreerdere redenen hier genoerrrl.
Mevrouw van der Stoel.
Mijnheer de voorzitter ik denk dat de plurifonniteit van de pers in Nederland
en die vooral te waarborgen een zeer sterk punt is voor een partij die zich ook
liberaal noemt.
Dan kUIIDen

'We

nu wel overgaan tot de stemning denk ik. Is duidelijk. Schrappen

of niet. Son en Breughel wil schrappen. Wie van u wil dat ook witten kaarten
voor, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Het arrenderrent is verworpen.
Nieuwe punt van de afdeling IX>rdrecht 867a openbare bibliotheken dat wordt
aanbevolen. Mijnheer Hernans wil daar toch iets over zeggen.
Mijnheer de voorzitter

het heeft met name op het redaktionele kant van het

geheel zoals het hier nu staat. Het neigt er toe naar de hele tenninologie van
de jaren 70 en het welzijnsdenken narnelijk in de weg van een recht op een
voorziening dan korren we meteen in de buurt van een basisvoorziening. Dat is
nou net hetgene waar we als WD ons de afgelopen jaren zo geweldig tegen
verzet hebben oorlat dat betekent dat er dan centrale financiering gaat plaats
vinden zeer waarschijnlijk. En dat is in feite hetgene wat we nou net niet
zouden willen als 'WD. We hebben ook bij de welzijnsparagraaf bij de paragraaf
binnenlandse zaken sterk aangedrongen op decentralisatie. ik zou dus het punt

van waar de burger recht op heeft dat zou ik in ieder geval redaktioneel aangepas
willen zien in de zin van in groot belang voor de burger. Dat betekent dat men
in ieder geval daar niet in de vonn van een basisvoorziening een recht aan
zou kUIIDen gaan ontlenen. Dank u.
Lijkt het u een goed idee mijnheer Zijlernans.
Ik heb geen enkel probleem met deze redak.tionele aanpassing.

Afdeling Dordrecht ook niet. Dat is toch prachtig. Dan doen we dat zo. OVergenorre
met het grote belang. 878 afdeling Haarlem wordt ontraden .. Met een uitgebreide
argurrentatie. !mand uit Haarlem die het toch nog wil toelichten. Niemand dan
gaan

'We

over tot de stemning. Alle kaarten voor het amendement, tegen.

Het is verworpen. 879 van de afdeling Delft dat wordt aanbevolen maar 1954
uit Oss wo:rdt ontraden.
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mijnheer Schrootenboer.
Vanochten hebben we op dit punt bij onderwijs ook gesproken en toen is dit
net narre het a.m:mderrent van Delft is daar vervallen arrlat het een overbodigheid
is. Ik denk dat het ook konsekwent zou zijn om het hier ook weg te laten.
Ik denk dat u gelijk hebt. Vinden we dat allemaal.
Voorzitter overbodig en intrekken. Afdeling Delft.
Delft is niet aanwezig, maar u bent een beetje de baas van Delft.
Delft trekt niet in dan gaan we erover stentren straks,
Mijnheer Strak.
Ja mijnheer de voorzitter Oss had overwogen dat ten aanzien van de culturele
etnische rn:i.rrlerheden dat daar binnen een aantal personen voorkaren waar een
integratie in de sammleving wordt benoeilijkt doordat zij de nederlandse taal
niet machtig zijn en ook vaak de eigen taal kunnen schrijven. Wij dachten
dat de volwasseneneducatie een aangewezen middel zou kunnen zijn om dit
manco te kunnen opheffen en invoering integratie in de nederlandse sammleving
te bevorderen. Welliswaar is het artikel waar we het aan toegevoegd hebben
niet direkt daarop betrekking hebbende, maar wij dachten dat deze vo:rm van
onderwijs zeker een bassale was en daarom hebben we hem ook aan het basisonderwijs toegevoegd. Ik zou ne kunnen voorstellen dat rren hem redaktioneel ergens
anders onderbrengt.
Dank u wel. Mijnheer.

DijkstaL uit Wassenaar.
Nee ik

wou er alleen even op wijzen dat wat in artikel 879 staat ook al in

artikel 717 staat dus ik denk dat het voldoende is als het op een plaats in
het verkiezingsprogramna staat.
Ja daarom rroeten we nu Delft ook afsi:ennen. Vedoelt u Oss of Delft mijnheer
DijkstaL Het hele artikel 879. Mijnheer Zijlemans heeft het woord.
Het is niet onontkoorrbaa.r om op sarmige plaatsen in het program te spreken over
zaken die ook elders genoem:i zijn dat is natuurlijk net een verstrengeling van
het beleid altijd zo. Als je integraal beleid wilt voeren is dat misschien wel
het bewijs daar al bijna van. Dat betekent dat het redaktioneel dus op deze
plaats ook terecht staat.
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Over de inhoud het volgende. Dat van Delft hebben we vanochtend al uitgebreid
behandeld. Ten aanzien van Oss denk ik dat er geen wezenlijke problaren staan
om inderdaad als een volstrekt nieuw punt in de zin daartussen voegen en niet

inderdaad knopen aan het basisonderwijs want het zijn twee verschillende
zaken en dat werd wel gedaan.
Akkoord gaan we stemren over 879 .1 Delft. Alle kaarten voor het arrenderrent van
Delft, alle kaarten tegen. Verworpen. Afdeling Oss alle kaarten voor, tegen.
Oss is ook verworpen. 880 afdeling Hoorn vindt dat dat punt noet vervallen.
van der Meer afdeling Hoorn.
Wij vinden als afdeling dat dit punt zou noeten vervallen. In de eerste plaats
denk ik dat in het hele progranma. nadruk terecht wordt gelegd op integratie.
We denken dat dit punt d.a.arirEe rrogelijkheden opent om dat proces tegen te gaan.
In de tweede plaats denk ik dat het ik denk het niet alleen ik weet het zeker
dat het voortgezet onderwijs knelpunten genoeg heeft in het examenreglerrent om
dit er nog eens een keertje bij te krijgen. Redenen genoeg om dit punt af
te wijzen. Boverrlien is het naar onze opvatting veel te stellig veel te imperatief gefor:muleerd.
Niemand meer .

swart.
Ik kan mij voorstellen dat de vorige spreker ervan uit gaat dat het niet goed
is voor de integratie als mensen alleen maar hun buitenlandse taal zouden
gaan leren in het voortgezet onderwijs. Maar ik denk dat het ten eerste de
bedoeling is dat het alleen maar een aanvulling op het pakket waar nederlands
altijd al in zit. En ik denk ten tweede dat het ook heel goed kan zijn juist
in een interculturele sarrenleving als ook van oorsprong nederlandse kinderen
de gelegenheid krijgen zich in de taal van medeburgers te verdiepen.
Mijnheer Zijlemans, Nee mevrouw den OUden.
Ja uit Wageningen voorzitter. Wat betreft het punt 880 hebben wij bij wetsbehandelingen in de karrer over voortgezet onderwijs en interculturele aangelegenheden daarbij het standpunt ingenc:men dat talen van culturele en etnische
minderheden ook in het pakket opgerlOirEn noeten zijn. ZOW'el voor de minderheden
als voor de nederlarrlers als ze daar gebruik van willen maken.
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Dank u wel.
Ik denk dat ze bui ten het verhaal van de integratie ook nog aan een feitelijke
aatschappelijke behoefte tegerroet karren doordat er ook mensen beter op de
hoogte zijn van een nauwkeurig taalgebruik van een aantal mensen die daarin
misschien te zeer naar hun opvoeding en opvatting zijn opgevoed.
Mijnheer van der Meer.
Voorzitter ik begrijp dat hier sprake is van bestaand beleid nou dan is dat
een stukje bestaand beleid waar ik niet zo vreselijk gelukkig mee ben. Het
valt me op dat er niet is ingegaan op mijn tweede punt wat ik genoerrrl heb.
In het verlengde van het opn.erren in exarrenpakketten ligt het opnerren in het
eindexamen en ik denk nogmaals dat de problerren, de knelpunten die hier in
het eindexamen liggen dat die groot genoeg zijn, het zal tijd genoeg kosten
om die op te lossen. Ik denk dat we dit er niet bij rroeten hebben. Nogmaals
ik roep u op ik dring er op aan om dit punt te schrappen.

Wij zullen tot stemning overgaan. Alle kaarten voor het amenderrent van de
afdeling Hoorn. Alle kaarten tegen. Witte kaarten voor het arrenderrent van
Hoorn, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Ven.JOrpen. Daa.nn2e is
Hoorn op het nippertje vei:WOrpen. Afdeling Delft 881 'WOrdt ontraden.
Iemand die het wil toelichten. Niet ik denk dat de toelichting over het
ontraden duidelijk is. We kunnen tot stemning overgaan. Alle kaarten voor
Delft, alle kaarten tegen. Het is ven.JOrpen. 882 drie arrenderrent van de
ondercentrale Heuvelrug Noord, Haren en Bolsward. Iemand
Ja voorzitter mijn naam is Doorn afdeling Zeist en ondercentrale Heuvelrug.
Wij hebben in onze afdeling vrij veel CCII'I'Tentaar gekregen met nane het middenen kleinbedrijf over dit hoofdstuk 882. Dit wekt de indruk dat we alleen
endemeners, dus etnische ondemenerschap zouden willen bevorderen. Als hier
nou zou staan gaan bevorderen door het aantal regels en procedures inzichtelijk
te maken dan zou ik me nog voor kunnen stellen. Als je het op een andere
rnanier gaat doen hebben wij het idee dat het toch concurrentievervalsend werkt
Met de stelling aan het eind van dit hoofdstuk dat het geen concurrentie wil
betekenen die achten wij niet bewezen. Er zijn nemen wij aan zat etnische
endemeners die op allerlei terreinen werkzaam kunnen zijn waar hollandse
endemeners ook werkzaam kunnen zijn. Dus wij vinden het artikel werk gewoon
tegen ons bij het nederlandse midden- en kleinbedrijf en dat we de regels willen
vereenvoudigen dat hebben we al eerder aangenarren in ons progranma..
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Dank u wel. Ierrand anders nog over dit punt. Niet. Dan mijnheer Zijlerrans.
Ik denk dat het tekstueel irrlerdaad veel beter zou zijn dat er staat door
niet nevengeschikt naast dat is natuurlijk niet zo want het is een methode
dus wat dat betreft heeft u gelijk. Als u mij de vrijheid wil geven om dat
inderdaad redaktioneel te corrigeren, daar rroet ik dan over spreken dat
zou dat op zich juist zijn.
En net Haren erbij het weglaten van te vereenvoudigeJ:J..

Ook in dat verband inderdaad niet, want dan richt je het volkonen op
beter inzichtelijk maken en de rest staat al genoenrl in het hoofdstuk van
midden- en kleinbedrijf.
Dan zijn we het over 1 en 2 eens. 1 'WOrdt ingetrokken onder de aantekening dat
er een tekstuele verbetering komt en Haren 'WOrdt overgenomen. Nu Bolsward
nog. Niemand. De ccmnissie heeft aan die toevoeging geen behoefte. Wij gaan
stermen alle kaarten voor de toevoeging. Alle kaarten tegen. Het is verTNOrpen.
:Met Gouda sluiten we dit hoofdstuk af 883 Gouda wil dat schrappen, IPaar het
is continuering van bestaand beleid. ueiPand die het wil toelichten. Nee.
Dan kunnen we tot stemn:ing overgaan. Alle kaarten voor het schrappen.
Alle kaarten tegen. Het is verworpen. Daarnee hebben wij het hoofdstuk 8
gehad en kunnen wij ons de luxe veroorloven van het houden van een kwartier
pauze voor een kopje thee. Vergadering is geschorst.
De vergadering is heropend.
Ik rroet u zeer tot mijn spijt mede delen dat de heer Hoefnagels die Nederland
en de wereld zou behandelen is ziek geworden. Dat hebben we pas vandaag gehoord
en dan is het toch even lastig om dan de arrenderrenten te behandelen en de adviez~
die vooral door Hoefnagels zijn voorbereid. Maar op dergelijke ITOIIenten hebben
we in het hoofdbestuur een geheim wapen en dat is mijnheer van Beimelen en die
is bereid an de verdediging voor zijn rekening te

ne~ren.

Maar op de eerste

pagina staat al meest aanbevolen dus wat dat betreft zal het wel loslopen.
Maar van 13errloolen als secretaris bui tenland die vervangt de heer HoefnaÇJels.
Goed da!res en heren hoofdstuk 9 Nederland en de wereld. Wij zijn aangeland bij

het arrendement van de afdeling Delft. Op punt 902.
Eerst 901 graag voorzitter.
Ik zou zeggen wat vreem:l want daar is geen arrendement op ingediend, IPaar u hebt
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gerreld wat uw bedoeling is en ik wil u daarart graag de gelegenheid geven om
over 901 iets te zeggen. Gaat uw gang mijnheer Renjo.
Een duidelijk voorbeeld van goede sarrenwerking voorzitter. Bij punt 930

is door de ccmnissie ontwikkelingssamenwerking een arrenderrent ingediend. De
laatste zin van dat arrenderrent refereert aan artikel 901. Wij zouden het
erg op prijs stellen omdat ontwikkelingssamenwerking een essentieel onderdeel
is van het totale buitenlands beleid wanneer de oorspronkelijke artikel 930
wordt toegevoegd aan 901 zoals ook verwoord in het arrenderrent van de conmissie
ontwikkelingssamenwerking en dat daarna het punt voor artikel 930 zoals
verwoord door de ccmnissie ontwikkelingssarrenwerking wordt overgenOIIen. Ik
mJet dit op dit rrorrent aanhangig maken wetende dat wanneer het pas bij 930
zou zijn dan een terecht argurrent zou zijn dat 901 al aan de orde is geweest.
Dank u wel dat u dit zo wilt oppakken.

Prima. Ik denk dat we het dan in de procedure zo mJeten doen dat aan punt 901

wordt toegevoegd datgene wat er nu bij 930 staat en dat we bij de behandeling
van 930 dan aan de orde stellen of we het een alternatief of het nieuwe punt
van de oommissie ontwikkelingssarrenwerking willen opnerren.
Zeer graag. Dank u zeer,
Goed heeft iemand van u bezwaar tegen het toevoegen van het hudige punt 930

aan het punt 90 L
Mevrouw van der Stoel.
Een vraag daarbij mijnheer de voorzitter. Je kunt onderscheid maken tussen het
woord deel van het buitenlands beleid en het woord onderdeel van een buitenlands
beleid. Hoe staat de cc:mnissie daar tegenover.
Het is een vraag aan mijnheer Renjo.
Ik zou ontzettend graag voorzitter van een neerlandicus een advies hierin
willen krijgen.
Is er een neerlandicus in de zaal.
Desondanks denk ik dat het een belangrijk deel van ons buitenlands beleid is,
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Deel zie ik zeer deskundigen hier vooraan knikken. Dus niet een essentieel
onderdeel, maar een essentieel deel van het buitenlands beleid. Akkoord.
Niemand daar bezwaar tegen. Dan is dat zo vastgesteld. 902 afdeling Delft
wil een deel daarvan schrappen.
Mevrouw Dreese Alblasserdam.
Ik ga niet het arrenderrent van Delft verdedigen maar ik ben wel bij de discussie
daarantrent geweest en waar wij ons het rreest aan gestoord hebben is aan het
wo:::>rd hoeksteen en de cx:mnissie stelt ook 'Weer voor. Maar hoeksteen is nu juist
een oprerking of een vaststelling van het CDA. En wij willen ons daar niet aan
confo:r:meren. Dus als de redaktiecarrmissie iets kan veranderen.
Alleen maar als ze het over het gezin hebben.
Ja maar die wordt dan toch vaak gelijk :rreegen<:>nen.
Mevrouw is zo bang dat wat het gezin is voor het CDA de NAVO is voor ons.
Mijnheer Bruggeman.
Ik wou een toelichting geven. De :rrededeling dat hoeksteen een CDAkreet is
is niet helemaal waar. Ik ben van de achtergrond een beetje op de hoogte.
Reeds in de jaren 60 was er een ambtenaar op buitenlandse zaken die ieder

jaar in een menorie van toelichting schreef dat de NAVO een hoeksteen is
van ons buitenlands beleid en die ambtenaar was geen lid van het CDA.
Mevrouw van der Stoel
Voorzitter zo'n creatieve conmissie als nu achter de tafel zit kan het toch
makkelijk redaktioneel aanpassen.
Ja maar de vraag is of 'We dat willen.
Mevrouw Buseman.
Mijnheer de voorzitter ik zou willen voorstellen nou juist om dat begrip
hoeksteen te handhaven die tenn. Dat is een tenn inderdaad zoals de heer
Bruggeman zegt die al jaren in gebruik is en je rroet toch ergens in beginsel
neerleggen. Je m::>et weten waar je het over hebt en daarvoor is dit wo:::>rd
uitstekend geschikt en het komt niet van het CDA.
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V-orzitter Arends 'VVDafdeling Gouda. Ik neen mij te herinneren dat rren
voorgesteld heeft an dit te schrappen om::lat het hier gaat om het bui tenlands
beleid en niet an het defensiebeleid. Hier wordt gesproken over de NAVO en dat de
deel dat is de reden waarom rren dat heeft voorgesteld, dat deel hoort nier niet
thuis.
Nou ik denk dat we voldoende weten. Mijnheer Voorhoeve wil iets zeggen.
Ja mijnheer de voorzitter ik geloof toch dat het echt goed is om de hoeksteen
hier de hoeksteen te laten. Het is al lang een gebruikelijke uitdrukking en
de NAVO is ook een politieke organisatie die voor ons buitenlands beleid in
zijn algeneenheid van zeer groot belang is. Het eruit verwijderen zou een
negatief signaal zijn dat we niet willen geven.
Zo rrooi zou mijnheer van Eermelen het -ook zeggen denk ik.
Ker:lrrerkend voor hoekstenen dat ze blijven zitten mijnheer de voorzitter.
Goed we gaan st.entren over het arrenderrent van de afdeling Delft. Alle kaarten

voor Delft, alle kaarten tegen. En zo hielden wij onze hoeksteen. 903 Delft
wil het helenaal schrappen. En daar is de cornnissie het zeer nee oneens.
Daar gaan we over stermen. Alle kaarten voor, tegen. Het is ve:r:worpen.
910 afdeling Leiden wil de eerste zin schrappen en dat wordt ontraden.
Voorzitter mag ik nog even over 903. Ik zou eigenlijk het arrenderrent willen
ondersteunen want als je goed leest staat er helenaal niets en het is gewoon
rederlands technisch een uit tennate slecht verhaal. Als je dat verhaal gewoon
doorleest dan is het volslagen onbegrijpelijk. En dat is de reden denk ik
dat delft maar ook kc Leiden maar dat is hier niet bij opgenorren dat arrenderrent
ook heeft afgewezen in karrercentraleverband. Dus ik zou echt willen zeggen
als er een intentie is zou die anders verwoord rroeten worden dan het hier is
want het is volslagen onleesbaar. Dus ik zou het arrenderrent in deze zin willen
afwijzen.
Redaktioneel ja. Allemaal akkoord. Positief redaktioneel. Goed irnniddels
waren we dus bij 910 nu van de afdeling Leiden die wil de eerste zin schrappen.
Mevrouw Wijnbergen afdeling Leiden.
Wij hebben twee bezwaren tegen die eerste zin. In de eerste plaats heeft u het
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over een hoge ccmni.ssaris voor de rrensenrechten en daarna spreekt u
door over vluchtelingen uitsluitend in dat artikel. En wij vinden dat
systematisch niet erg nooi en in de tweede plaats vinden wij het instellen
van een dergelijk hoog conmissariaat dat dat gevaar loopt dat we weer een
instelling daarbij hebben die veel geld kost, die niet goed funktioneert,
die waarschijnlijk aniere politieke bedoelingen heeft op een gegeven norrent
dan wij in onze goedheid hier besloten hebben. En we zijn van rrening dat wanneer

je in redelijkheid niet kunt verwachten dat een dergelijk hoog comnissariaat
goed zal funktioneren dat we daar voorlopig nog ma.ar niet aan worden beginnen
en liever onze steun rroeten geven neer aan de hoge conmissaris voor de
vluchtelingen en daar de nadruk op leggen. En de hoge conmissaris voor de
mensenrechten nog

~ven

in de ijskast te leggen.

Mijnheer van Bentrelen we kunnen snel gaan st.errrren denk ik.
Ik zou willen voorstellen om te gaan stenm:m. Ik rroet u wel zeggen dat de
spreekster toch wel erg soober tegen dit tegen deze uitvoering aanziet.
Ik zou dat wat optimistischer willen beschouwen.
Swart.

Ja mijnheer de voorzitter ik denk dat liberalen van oudsher zich sterk hebben
gema.akt voor het vonren van een internationale rechtsorde. De VN was daarvoor
een middel en ik ben echt niet blind voor alle problerren die daar zijn ma.ar je
kunt juist zeggen dat zo'n hoge conmissa-is die toch vaak een wat onafhankelijke
positie kan innerren wellicht in staat is om het denken over rrensenrechten
een nieuwe impuls te gen. En er inderdaad daadwerkelijk wat aan te doen dat
ook op de VN die discussie inhoudelijker gevoerd gaat worden. En daaran denk ik
dat Nederland al jaren ervoor pleit om zo'n hoge conmissaris in te voeren en
ik denk dat wij liberalen dat rroeten ondersteunen.

Mag ik steun geven aan het voorstel van leiden. Het eerste argurrent van leiden
onderschrijven rret narre dat die twee verschillende zaken aan de orde zijn. Wat
betreft de tweede zaak de steun aan die vluchtenlingenorganisatie is voor ons
een feit dat Nederland de grootste donor is van deze organisatie zoals
Nederland voor bijna alle rro.lltinationale organisaties de grootste donor is.
Zeker in tenren van hulp bij papita. Dus wat er in twee staat tweede gedeelte
hulp aan de vluchtelingenorganisatie wordt door Nederland ruimhartiger gedaan
dan door welk ander land ook. Dat loopt goed dus daar is geen aktuele aan de
orde.
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Het eerste is een discussie die op dit m:::.nent in het geheel niet aktueel
is dus ik bepleit graag steun voor leiden in deze.
Dank u. De ccmnissie die ontraadt het krachtig. We gaan over tot de sterrming.
Alle kaarten voor leiden, tegen. Verworpen. 910a is een nieuw punt en wordt
aanbevolen door de canmissie. ;enand daar bezwaar tegen. Ierrand die er iets
over zeggen wil. Niet. Dan is dat overgen<:>m:m. 911 is de afdeling Oss die
daaraan iets wil toevoegen dat wordt ook aanbevolen. <X>k voor nierrand een
probleem.
Mevrouw van der Stoel.
Mijnheer de voorzitter afdeling Oss stelt voor om de unesco alsnog aan de
tand te voelen voorzover mij bekend is die discussie net geweest en heeft

Nederland daarover een standpunt bepaald. Dat wordt kritisch gevolgd.
Kritisch zal worden gevolgd het beleid wat bij de Unesco wordt gevoerd.
En om het nou n- weer bij het verkiezingsprogranna op te nerren lijkt rre wat

overbodig gezien de standpuntbepaling en de kritische houding van Nederland
zelf naar de unesco toe.
Mijnheer Strak.
Mijnheer de voorzitter ik denk dat het voorstel van de afdeling Oss een logisch
gevolg is van datgene wat er al staat. Als er een organisatie is geweest die
in het verleden inderdaad bezig is geweest rret het muilkorven van de pers
dan is het wel de unesco geweest rret haar instelling van de nieuwe economische

orde en de pers die zich daaraan diende te confonreren. De stelling van het
artikel is zodanig dat

'We

een kritische evaluatie willen hebben. Wij zijn

er ook van op de hoogte dat er binnen de unesco een zaak bezig is om de processen
die daar gaande zijn of gaande waren enigszins terug te draaien. De voorzitter
heeft het al enigszins door. En daarom staat er ook dat indien nodig rroet worden
beeindigd. Maar dat proces rroeten we wel druk op houden.
Ja mijnheer de voorzitter ik heb het idee dat de irrlieners van het anenclerrent nu
twee zaken die toch naar hun aard verschillend zijn door elkaar aan het halen
zijn. Het een is een discussie die binnen de unescowordt gevoerd en waar
inderdaad een heel gevaarlijke onderstroom in zit in de richting van persbreidel
Daar zijn wij uiteraard tegen, maar dan rroeten we niet de fout maken dat oorlat

de l:xx>dschap ons niet bevalt we de l:xx>dschapper maar verwoorden. <X>k op het
norrent dat wij de unesco om zeep helpen blijven de landen die natuurlijk dat
soort ideeën in hun hoofd hebben en die op dat punt willen sarrenwerken gewoon
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van dezelfde opvatting en in dat opzicht verbeter je dus echt niks. In tegendeel
je mist zelfs de nogelijkheid om die opvatting dan nog aan de kaak te stellen.
Het andere is het notere wanbeheer bij de unesco en dat is op zichzelf wel
degelijk een reden voor heroverweging maar dan heeft nevrouw van der Stoel
gelijk die ove:rweging is er in Nederland geweest en Nederland heeft voorlopig
net dacht ik alle andere EEGlanden op een na besloten om in de Unesco te
blijven. Dan lijkt het ne logisch dat je niet weer een eigen beleid op dat
punt gaat ontwikkelen.
Dank u wel. Mijnheer van :Bermelen.
Ja de comnissie is sterk voorstander van het anenderrent. Ik denk dat het heel
goed is als het in ons partijprogranna kamt onrlat juist die kritische evaluatie

en het kritisch volgen van deze internationale organisatie iets is wat vee:l:vuldig de aandacht geniet en ik denk dat het heel goed past in de liberale
visie.
Dan kunnen we overgaan tot de sterrming. Witte kaarten voor 911, tegen.
Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen.
Aangenorren.
Groep Nederland 914 v.JOrdt aanbevolen. Niem:md daarover het woord,dan is dat
daarnee opgenarren. 918 van de afdeling Delft v.10rdt ook aanbevolen. Niemand
daarover. Wordt dat ook verwerkt. 919 van de ondercentrale Luxemburg.
Aanbevolen maar van de groep Nederland dat v.10rdt ontraden onder ve:rwijzing naar
het EI.Dprogram. Wie van u over een van beide punten.
Mijnheer Kok.
Voorzitter ik ben het ui teraard helemaal eens net het oordeel van de cxmnissie
over het arrendeirent van Luxerriburg maar niet over het oordeel van het arrendeirent
van de groep Nederland. Ik begrijp niet dat de comnissie dit arrenderrent te
gedetailleerd kan

noeiren.

En dat de ve:rwijzing naar het Eillprogranna redaktioneel

ve:rwerkt v.JOrdt begrijp ik nog minder want er staat helemaal geen ve:rwijzing
naar het EIDprogramna in dus die kun je ook niet redaktioneel verwerken.
Waarom is dit anendernent voorzitter naar ons oordeel niet te gedetailleerd.
Ik denk dat hier een aantal zeer essentiele zaken in staan narrelijk het opheffen
van het onierscheid tussen de verplichte en de niet verplichte uitgaven en
wat zo nogelijk nog belangrijker is dat zowel de inkomsten an de uitgaven
kant van de europese begroting aan derrocratische controle :rroet zijn onderhevig.
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Dat gebeurt op het ogenblik wel net de uitgaven maar het europees parlerrent
heeft absoluut niets te vertellen over de inkomsten en ik denk dat dat voor
een begratingsautoriteit een volstrekt onaanvaardbare zaak zou zijn.
U rroet zich die situatie eens voorstellen dat de tweede karrer wel kan praten
over de uitgaven maar niet kan praten over de belastingen die "WOrden opgelegd aar
de burger. Dat zou hoogst vreerrrl zijn.
Mijnheer van Bemrelen. Apeldoorn.
Ik vind het 919 punt 1 van de ondercentrale Luxemburg eigenlijk neer een punt
wat bij europese verkiezingen ter sprake zou rroeten korren. Het gaat hier om de
ruimte die ontstaat door het achterblijven van de lanàbouwuitgaven. Nou
ik denk dat daar op dit rn::lrlEnt zulke gigantische bedragen naar toe gaan dat
het goed is om het te hereveiWegen, maar dat kun je niet anders doen dan zeg
maar internationale sarrenwerking net alle andere europese partners erbij.
En ik vraag ne af of dat nou wel hier thuis hoort in dit prograrrma. Dat wij daar

de zaak kritisch volgen of een andere fonnulering die daar enige mate verbinding
eemheeft daar kan ik ne wel in vinden, maar ik denk dat het nu een beetje
bui ten de orde valt.
Mijnheer Groenendaal.
Dank u wel voorzitter, als u het goed vindt zal ik misschien eerst even reageren

op hetgeen de laatste spreker gezegd heeft. Het is inderdaad zo dat er een
europees liberaal progranma bestaat en dat laat onverlet dat in ons nationale
verkiezingsprograrnna toch ook duidelijk steeds op de

EEX:;

"WOrdt teruggekorren

in zelfs noodzakelijkeiWijs een link net dat progranma "WOrdt gelegd. Narrens de
karrercentrale Lilrburg zou het luxerrburgse arrend.elrent stevig willen aanbevelen net
zoals troUiN'ens de camnissie gedaan heeft. Dat was eerst wat ik wilde zeggen.
Het tweede punt wat ik naar voren wilde brengen is dat wat door de groep Nederland naar voren is gebracht en dat is de suggestie om het verschil tussen verplic
en onverplichte uitgave te laten vervallen. Ik vind dat een heel goede suggestie.
Ik vind dat onze partij heel duidelijk rroet zeggen dat in Europa dit onzinnige
onderscheid dat door de fransen indertijd als truck erin is gebracht om het
parletrent zijn bevoegdheden te onthouden dat we ons duidelijk uitspreken als
partij dat we het daar niet nee eens zijn. Dank u wel.
Weisenbeek.
Ik denk dat ik nauwelijks nog iets hoef toe te voegen behalve dan dat het
europees beleid hoeksteen van ons beleid is. Ik dacht dat we daarom beide
arrenderrenten ondersteunden.
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Mijnheer van Bercmalen.
Ten aanzien van 919 punt 1 wil ik heel kort zijn. Dat is duidelijk boven tafel

gekonen. Het arrenderrent dat ontraden is door de romnissie en dat is dus van
de groep Nederland daarvan zou ik willen zeggen dat ik geen lid zijnde van de
coomissie erg veel begrip wil tonen voor dit arrendanent en ik ne dus niet al
te sterk zou willen maken in het ontraden van dit arrenderrent eerlijkheidshalve.
Gaan we s1:elmren over 2 alle kaarten voor het arrenderrent, alle kaarten tegen.
Het is aangenorcen. Op punt 922 het arren.derrent 1363 van de afdeling Brussel
'WOrdt aanbevolen. Niemand die daar een probleem van maakt. Dan nerren we dat
over. Dan 926 de ondercentrale Luxemburg iets toevoegen ook aanbevolen.
CX>k geen probleem. Wordt een aantekening van gemaakt dat het 'WOrdt bekeken.
927 drie arrenderrenten. Ondercentrale Hoeksche Waard, groep Nederland,
ondercentrale Luxeni:>urg. Alle drie ontraden. Iemand van u die daarover het woord
wil voeren. Het 'WOOrd is aan mijnheer Boeman.
Voorzitter het voorstel wat hier ligt gaat om het stirruleren van het europese
cultuurbeleid en daarin 'WOrdt dan venrEld dat we noeten handhaven de plurifonnite!
van de gemeenschap. Bovendien 'WOrdt er venrEld dat die plurifonniteit versterkt
noet 'WOrden. Dat laatste voorzitter lijkt mij als we een gemeenschap willen
krijgen nou niet ncxlig om het benadrukt te zeggen dat we die plurifonniteit
willen versterken. Ea is geen bezwaar tegen als het gebeurt, maar we hoeven
dat in ons verkiezingsprogramma niet te benadrukken en ik zou dus warmwillen
pleiten voor het aannerren van het arrendement Hoeksche Waard wat die versterking
uit het verkiezingsprogramma wil schrappen. Wat betreft het volgende arrenderrent
van de groep Nederland zou ik graag een toelichting van de conmissie willen
hebben wat nen bedoelt net bestaat al ten aanzien van de europese televisie.
Wij zien geen europese televisie en waarom nen dit arrendement afwijst.
Weisenbeek.
Mijnheer de voorzitter ik begrijp eerlijk gezegd niet helemaal waarom nen dat
versterking zou willen schrappen maar op zichzelf is europa zo plurifm:m dat
de plurifonnitei t daarvan nauwelijks versterkt kan "WOrde, dus als het wegvalt
denk ik dat dat niet zo •n heel grote ramp is. Wat arrenderrent 2 betreft van de
groep Nederland daar ziet u maar hoever er hier vooruit gedacht wordt. Dat
heeft nen kennelijk geredigeerd in de tijd dat europa televisie nog niet tot
stand gekaren was. Dus alleen het 'WOOrd tot standkoming is ietwat door de
ontwikkelingen achterhaald maar op zichzelf is het arrenderrent volstrekt juist
en we noeten het zelfs zou ik het sterk willen aanraden om het in het programma
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op te nerren maar het zou dan alleen rroeten zijn europa telev.;i.sie rroet
krachtig "WOrden bevorderd. Wat het derde arrenà.errent betreft mijnheer de
voorzitter wat d.aal::mee bedoeld wordt is in feite de versterking van de culturele samanwerking zoals die in de diverse euregio's plaats vindt.
Ook euregio is Irede in binnenlandse verhoudingen toch een zaak die weleens
uit den Haag ietwat te weinig ondersteund wordt. Het lijkt dan ook bepaald
niet overb:rlig warmeer wij dat in ons verkiezingsp:rogranma nog eens ondersteunen.
Dank u wel. Mevrouw Jo.

Mijnheer de voorzitter ten aanzien van punt 3 van arrenderrent 927 zou ik narrens
de hele regio Twenthe het betc,x)g van mijnheer Weisenbeek willen ondersteunen.
Ik heb daar in de portefeuille euregio en de aandacht en ook de subsidiestrolren
voor dit soort werk vanuit den Haag zijn bedroevend. ZOWel in kwaliteit als
in kwantiteit. En niet alleen europavan bovenaf via het europees parlerrent
maar ook een eenwording van europa via de grensoverschrijdende sa:rrenwerkingen
dat is met dit arcenderrent bedoeld. En daarom zou ik er sterk voor willen
pleiten om het wel op te nemen en het wel relevant te vinden en ik zou er
ook voor willen pleiten om Hoeksche Waard te verwerpen. Want met die versterking
van die plurifo:rmitei t kan je een snellere eenheid van europa bereiken.
Mijnheer vd Berg.
Voorzitter alleen over arcendement 3. Daar zitten twee aspecten in en alleen
daardoor begrijp ik al niet dat de conmissie de airendering irrelevant vindt
of niet relevant want het is natuurlijk wel enerzijds het punt door de heer
Weisenbeek naar voren gebracht wat al voldoende belicht is anderszins is het
punt dat als men dit aspect ziet als een verlengde van Tindemans 2 wat het in
feite natuurlijk is heteuropavan de burger met de culturele poot daarvan
dan vervreem:it je alle landen die niet in de EEG betrokken zijn en wij maken
dat de leden van de raad van europa maken geregeld mee dat dat spanningsveld bestaat. Ik raad dus ten sterkste de vergadering aan om inderdaad de amendering
van Luxerrburg over te nemen.
Mijnheer Groenendaal.
Ik wilde namms LuxenU::>urg graag nog aan de zaal zeggen dat er niet voor niets
dit arcendenent genaakt hebben oorlat wij toen wij de tekst lazen het gevoel hadder
dat er iets weggelaten was. En dat wat er weggelaten was hebben wij juist door
deze korte tekst eraan willen toevoegen. Ik wil nog eens graag duidelijk maken
dat als we over europese cultuurpolitiek praten dat we niet praten over een
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franse of een nederlandse cultuurpolitiek waar dus betere uitwisseling zou
rroeten zijn, maar ik geef een voorbeeld. Als u bijvoorbeeld over nederlands
talig cultuurbeleid praat dan kunt u bijvoorbeeld de belgen niet buiten
beschouwing laten. Daarom hebben we sterk dat grensoverschrijdende aspect
willen benadrukken en u ook willen aanraden dat in deze verkiezingsprogranma
tekst op -e nemen.
Mijnheer van Berctoolen.
Ja mijnheer de voorzitter ik zou eerst willen oprerken dat net betrekking tot
het eerste am:m:lement waar gevraagd wordt om schrapping van de woorden en
versterking dat de woorden en versterking hier sterk zijn bedoeld in de
identiteit van de verschillende straningen die het bestaan in die pluriformiteit
Geen ernstige bezwaren tegen het aannemen van een anenderrent. Tweede arrendement

net betrekking en of dat van de groep Nederland daar zou ik ne ook niet
ernstig tegen willen verzetten. Ik vind inderdaad dat in de vertrekpunt van
de cc.mnissie misschien iets te sterk is uitgegaan van wat incidentele uitzending
en die europees gericht zijn, maar die toch niet inhouden wat hier eigenlijk
wordt bedoeld inzake europese televisie. Dan ten aanzien van de ondercentrale
Luxemburg ook het is ontraden hier toegevoegd niet relevant. Ik laat ne gaarne
overtuigen door zo'n handige vertegenwoordiger van de kanerc::entrale Linburg.
Dus ik wil zeggen in sterrming brengen.

Dan gaan we over tot de stenming over het arrenderrent mmrer 1 . Alle kaarten
voor, tegen. 1 is verworpen. '!Wee de groep Nederland. Met de aantekening dat
de tot standkcm:ing van kan achteJ:Wege kan worden gelaten irnniddels. Alle
kaarten voor 2, tegen. AangenOitEn. Ondercentrale Luxemburg. Alle kaarten voor
3, tegen. Aangenaren. 928 de afdeling Rotterdam wil de tweede zin daarvan
schrappen maar het wordt ontraden.
Afdeling Rotterdam.
Ja wij willen die tweede zin eruit halen aangezien dat voor ons een duidelijke
breuk zou zijn net het beleid van de nederlandse regering tot op dit rrorrent.
Er wordt daar gezegd dat de Antillen bij voorkeur in een staatsverband onafhan-

kelijk zouden rroeten worde, Dat zou willen zeggen dat Aruba weer bij de andere
Antillen gevoegd zou rroeten worden. Dat zou van de Antillen niets anders dan
een soort bijenkorf naken. M:m vliegt er maar uit, rren vliegt er maar in.
Het lijkt ons dan veel beter om dan alleen het eerste stuk te handhaven

waar toch in staat dat wij bij de Antillen an een verdere staatkundige ontwikkeling zullen bijstaan waarbij we de rest dan weglaten.
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I.a.ten we open dan zien we wel hoe die ontwikkeling zich voortzet.

Hofkarrp afdeling Hilversurn maar niet narrens die afdeling.
Ik zou graag dat voorstel van de afdeling Ibtterdarn willen onderschrijven.
Bovendien is voor Aruba inmiddels al een datum van onafhankelijkheid vastgesteld
gekoppeld aan de status aparte. Zijn we 1 januari 96 net Antillen van de vijf
is in nog geen dagen gesproken over de toekomstige onafhankelijkheid.
Bovendie lijkt mij een gerechtvaardigde staatkundige verlangens van de
eilanden volkenen in tegenspraak gezien mijn ervaringen net een gezarrenlijke
onafhankelijkheid in de toekomst.
Mijnheer van Bemrelen.
Ja mijnheer de voorzitter dit arrerrlenent wordt ontraden. Ik zou het zelfs
net klem willen ontraden want ik vind dat die tweede zin die daar "VJOrdt
aangereikt die is zeer voo:rwaardelijk gesteld. Er "VJOrdt gezegd het streven
en tegelijkertijd bij voorkeur en tevens. Ik denk dat dat streven een heel goed
streven is en dat de verantwoording die Nederland heeft ten opzichte van die
eilanden an daar een zekere gezarrenlijkheid tot stand te houden ook in de
nabije toekomst dat dat wat op enigszins uniforme wijze gelijkelijk moet
kunnen "VJOrden behandeld indien nogelijk uiteraard. Maar ik denk dat het
streven een goed streven is want vandaar handhaving voor deze paragrafen.
Maar voorzitter ik geloof toch dat de ontwikkeling van die eilanden in

eerste instantie daar door die eilanden bezien zou moeten "VJOrden en dat het
niet van ons uit zou moeten gaan van wij vinden het beter dat jullie als
6 verder gaan. Als Aruba dan zo nodig alleen verder noet. Zij willen dat
laat ze dan.
Jawel maar dat staat niet in het arrendenent wat u zegt. Er wordt alleen gezegd
Dat het streven erop moet zijn gericht en datlijkt ne een goed streven.
Niet de veratnwoordelijkheid van die eilanden, maar ik denk dat wij op deze
wijze op dit m:ment iets kunnen aandragen van een nening die wij hebben.
Dat is dan een duidelijke breuk net de lijn zoals de nederlandse regering die
op dit m::ment voert.
Mijnheer Dijkstal.
Eigenlijk de vorige spreker zegt het in zijn laatste zin. De tekst zoals die
nu in het artikel staat zou het inderdaad annogelijk zijn dat Aruba in 1996
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als enige onafhankelijk zou

~rden.

En ik geloof niet dat we ons die weg

bij voo:rbaat noet afsnijden. En dan denk ik dat het arrenderrent van Rotterdam
een verstandig arrendement is.
Als Nederland nou iets wil nastreven maar uiteindelijk van de beslissing laat
aan de Antilliaanse eilanden dan heeft het toch geen zin an dat na te gaan
streven. Ik denk dat dat een verregaande vonn van betutteling eigenlijk.
Goed kunnen we overgaan tot de sterrming. Afdeling Rotterdam de tweede zin

schrappen. Wie is voor dit arrenierrent. Alle kaarten voor, tegen. Het is
geschrapt. 930 daar zijn we bij de conmissie ontwikkelingssarrenwerking een
punt wat nu als het punt 930 zou noeten gelden. Mijnheer Renjo.
Juist voorzitter, Ik zou daar graag nog aan willen toevoegen dat wij het
eerste deel van het vorig jaar een deelcongres hebben gehad. Onze bewindsvrouw
van ontwikkelingssamenwerking heeft daar een uitstekend filosofisch verhaal
gegeven. Wij hebben gerreend als conmissie ontwikkelingssarrenwerking juist
uit de resultaten van dat congres essentiele punten te halen cm daanree als
het ware het credo voor ontwikkelingssanenwerking te

ve~rden.

Dat is bij

930 gedaan. Ik zou u grote ondersteuning voor dit punt willen vragen.
Ierrand anders nog. Mijnheer van Berilrelen.
Ik sta tegenover dit arrendenent zelf synpathiek. Het 'WOrdt ontraden maar ik
zou ne daar toch niet tegen willen verzetten. Ik zou zeggen in sterrming
brengen.
Dank u. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Alle kaarten voor, tegen.

Aangenaren. 931 aanbevolen. Daarover lijkt geen discussie ncx:::xizakelijk.
Overgenc:men. 932 wordt ontraden afdeling Voorschoten.
Voorzitter mag ik pleiten voor 932. De argum:mtatie zou als volgt kunnen leiden.
Als wij praten over ontwikkelingssarrenwerking dan zien wij in het gedeelte
hierover nu als eerste 931 en daar

~rdt

de nederlandse sanenleving herinnerd

aan een dure plicht narrelijk per dag 20 miljoen gulden ontwikkelingssarrenwerking
per jaar 5000 miljoen gulden ontwikkelingssarrenwerking plus de stijgingskansen

die erin zitten. Een zware substantiele ve:rplichting die wij als Nederland
willen aangaan en de karende jaren ook zullen waannaken. Dus we beginnen net
een plicht die duidelijk geformuleerd is zwaar.
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Is het dan niet logisch dat je in de tweede alinea, tweede paragraaf over
ontwikkelingssaroonwerking gaat praten over de plaats daarin van de nederlandse
saroonleving. Nou tegen die achtergrond vraag ik dat u ons am:mderrent wilt
lezen waarin wij dus aangeven dat daar waar bilateraal optreden effectief
kan zijn dat is lang niet overal, naar daar waar die afweging rrogelijk is
kan de nederlandse saroonleving in beeld worden gebracht. Dat is de funktie
van het anenà.ercent. Wij hebben daarbij teruggegrepen op zowel de ervaring in
onze afdeling van nensen rret ontwikkelingssarrenwerking rrensen die vanuit het
bedrijfsleven bijvoorbeeld gestationeerd zijn geweest in die ontwikkelingslanden en rrensen die anderszins ervaring hebben gehad en anderszijds hebben
wij de laatste uitspraken van het algemene rongres over ontwikkelingssam:mwerking
opgepakt. Het is gebeurd in het congres van december 83 . De stellingen 3 en 4
zoals gepubliceerd in vrijheid en derroeratle 12-89 van 27 september 83 zijn
duidelijk. Stelling 3 spreekt over inschakeling van nederlands bedrijfsleven
bij ontwikkelingssaroonwerking rroet versterkt worden. Stelling 4 zoals aanvaardt
door de partij toen laatste duidelijke uitspraak was dat onze financiele
bijdrage aan multilaterale organisaties en inschakeling van nederlandse kennis
en ervaring dienen beter rret elkaar in evenwicht te worden gebracht. M=t andere
woorden er schort iets aan. Dat is de funktie van ons amenderrent. Er is toen
ook gesproken in diezelfde stelling 4 over het rreer doen rret ontwikkelingssarrenwerking onder andere oorrbinatie ontwikkelingssamenwerking geld rret
COIIIrerciele exportgebieden. Het is duidelijk dat de partij heeft gezegd dat
Nederland goed in beeld rroet korren in het geheel van de ontwikkelingssamenwerking
Dat is de betekenis van ons voorstel.
Dank u wel. Mevrouw van de Stoel.
Mijnheer de voorzitter ik ben de mijnheer uit Voorschoten erkentelijk dat hij
nog even weer de tekst voor de geest haalt die in Alkmaar zijn vastgesteld en
hij citeeJ::de een tekst over multielaterale oontacten en dat daar verbetering
in aangebracht zou rroeten worden. Dat spreekt dit verkiezingpgramna ook uit
naar ik begrijp niet uit de tekst dat we hier nu speciaal uit die tekst van
Alkmaar dat daar nu speciaal bilaterale kontakten zo benadrukt rroeten worden.

Dank u wel. Niemand rreer.
Ja voorzitter ik wil graag toevoegen dat ik als lid waarneem en lees de kranten
dat nog steeds de inschakeling van de nederlandse samenleving, bedrijfsleven
cultuur nog niet c:arrpleet is.
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Nog niet op dat punt is aangekaren waar die zou noeten zijn .en deze tekst is

een zetje in de goede richting. M=t andere 'WOOrden sinds Alkmaar is de ontwik~eling

verder gegaan naar nog niet ver genoeg, nog niet snel

genoeg.
Mijnheer van Beiiirelen.
Ja mijnheer de voorzitter ik heb me laten overtuigen door deze toelichting.
Ik neem aan dat de ccmnissie zich in dit arrendement kan vinden.
Ja overgenanen. Dat was 932 van Voorschoten en dan zijn we gekarren bij 933
van de oommissie ontwikkelingssamenwerking wordt aanbevolen.
Als het niet nodig is voorzitter.
Ik denk het niet. Niemand vraagt daarover stemning dan is dat overgenaren.
9 35 kartercentrale den Haag mevrouw Buseman.
Wordt ook overgerx:>men dus is ook niet nodig. Ook overgenarren da.a.nree.
936 dat wordt ontraden.
JH~t

wordt bedoeld voorzitter vanuit een dacht ik liberaal streven om je niet

te willen inlaten met wat nou zeer gevoelig is in ontwikkelingslanden zelf
ervaar ik met ontwikkelingslanden leert juist dat wanneer je over deze dingen
praat dat je de meest diplorratieke aanpak noet volgen die er naar is. Je
mag er wel over praten maar niet met de uitgestoken vinder, niet met een
ui-roepteken die helaas deze formulring onder 9 36 . Dus met andere woorden
de gedachte is begrijpelijk. Het probleem is veel rroeilijker. U kent alle
problemen wel, waaran mensen grote gezinnen hebben. Je mag erover praten
naar niet op deze nadrukkelijke wijze in een partijrpogramrna.

Mevrouw Bruggeman.
Wij zouden ervoor willen pleiten om het te laten staan wat wij vinden eigenlijk
dat het juist erg genuanceerd is geschreven door de tweede zin en ik vind
dat je zoiets best mag zeggen. Het is heel belangrijk.
Mijnheer van Berl'm:len.
Ja ik wil de originele tekst graag verdedigen. Het arrendement dat is verdedigd
die spreekt of de woordvoerder die spreekt van het opgestoken vingertje.
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Ik zie in 936 helemaal dat opgestoken vingertje niet en ik denk dat het beleid
wat bedoeld "tNOrdt hier en gericht noet zijn op de beperking het is een kwestie

van

voorlichting etc.

Mag ik misschien u vragen dat als dit wordt aangenarren net wat voor boodschap
stuur je dan onze ontwikkelingswerkers op stap. Dat ze vanaf nu net iedereen
net wie zij praten noeten zeggen denk wel hier. Nee ik geloof dat het beleid
verschilt ook sterk van land tot land. Ik geloof dat je de plurifo:rmiteiten
van de ontwikkelingslanden geen recht doet door hier een algenene uitgestoken
vinger te willen hebben.
Ik wil graag vervolgen. Het punt is narrelijk dat dat opgestoken vingertje zag
ik dus niet en ik denk juist dat het beleid wat bedoeld "tNOrdt is onder andere

laat ik zeggen voorlichting op het gebied van gezinnenplanning etc etc.
Prograrma' s die we ook in Nederland en europa kennen en in het verleden heel
:populair waren dus ik denk dat als wij een verplichting voelen om die volkeren
te helpen dat we ook in die richting een bepaalde taak hebben te vervullen
en dat hoeven we helemaal niet belerend te doen naar we kunnen daar wel
heel duidelijk een stuk voorlichting geven op dat gebied wat zij behoeven.

Band 14,
Mevrouw Schoo.
Ja voorzitter ik wilde hier erg pleiten voor het handhaven van de oorspronkelijke
tekst van 936. Ik ken de renmingen zoals verwcxJrd door de mijnheer die zegt
laat naar vallen want de mensen het is een beetje een eng onderwerp om het te
bespreken. Het is mij gebleken dat het onderwerp in Nederland vaak vee3:
enger "tNOrdt gevonden dan in de ontwikkelingslanden. M=n is er zich daar
buitengewoon van bewust dat de bevolkingsgroei die sneller gaat in vele gevallen
dan de econcmische groei in feite een van de grote problerren is. Ik vind dat
wij als zij het willennoeten helpen om die bevolkingsgroei af te rerrm:m en
de econcnûsche groei te bevorderen.
Dan gaan we stermen. Alle kaarten voor het arrenderrent van Voorschoten, tegen.
Het is ve:rworpen. 940 carmissie ontwikkelingssarrenwerking en de ondercentrale
Wassenaar. Eerste ontraden. '!Wee aanbevolen. Mijnheer Renjo.
Ja voorzitter zowel punt 1 als 2 ik denk dat ik dat wel nag behandelen.
Punt 1 de cammissie ontwikkelingssarrenwerking is beslist niet gelukkig dat 1
apart land in het verkiezingsprograrma "tNOrdt genoemd.
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Het lijkt toch wel heel erg rrag ik het woord discriminerend _gebruiken om op
deze manier hier een uitzondering te maken. De conmissie ontwikkelingssanenwerking is van rrening dat wij als Nederland heel veel Ireer positief zouden
kunnen werken zeker in het herstel van aktiviteiten in Surinane door dit
punt niet in het verkiezingsprograrrma van de WD te doen. Nee het is veel
verstandiger om direkte werkzaarrheden trachten weer op gang te brengen.
Bovendien zou ik u willen zeggen en dan ga ik over naar punt 2 het is
verstandig om 1 uit te voeren en daarnee ruimte te scheppen en daarnee een
heel belangrijk punt zoals veiWOOrd onder punt 2 door de ondercentrale
Wassenaar daarvoor in de plaats te brengen oorlat dat duidelijk aangeeft elenenter
waar we wel in een partij verkiezingsprograrrma nee bezig rroeten zijn.
Mijnheer Voorhoeve.
Mijnheer de voorzitter ik zou er sterk voor willen pleiten om de tekst van 940
te laten zoals die daar staat. Daar staan naleijk voo:rw-arden in ten aanzien
van de hervatting van hulp aan Surinarre. Als wij dat gaan schrappen dan

wordt

daaruit geconcludeerd dat wij die voo:r:wa.a.rden laten vallen en dat is beslist
niet de bedoeling. Wij wensen dat er eerst stappen worden gezet tot herstel
van de demxratie en eerbiediging van de :fundarrentele :rrensenrechten in
Surinane.
Voorzitter ik geloof dat wij heel weinig eer kurmen inleggen net een diep triestE
bilaterale die op dit rrorrent bestaat net Surinane, een land waaruit de
zieke thans Nederland karren opzoeken. Ik geloof dat het allenninst gelukkig is
wanneer wij dit land net zijn naam gaan noe:rren hier in ons verkiezingsprograrrma.
We hebben een zwenking genaakt van het hoogste hulp per dag per hoofd van de
bevolking naar nul. Nog nooit in de recente geschiedenis is dat voorgekarren
in een relatie tussen een ontwikkelingsland. Ik bepleit dus ook de schrapping
van 940.
Mijnheer van Bernrelen.
Ja mijnheer de voorzitter ik ben inderdaad van :rrening dat 940 rroet blijven
in deze tekst zoals die nu is en niet het arrendenent rroet worden benut.
Surinarre wordt hier inderdaad nadrukkelijk apart genoem:L Het is natuurlijk
wel zo dat Surinane nog altijd steeds een bijzondere plaats inneemt in Nederland
gezien de bestaande oude banden. En ik zou daarbij nog willen ve:rrrelden en
dat is misschien voor deze vergadering minder belangrijk rraar ik zou toch
noeten zeggen het is natuurlijk een beleid van de tweede kanerfraktie hierop.
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Voorzitter Frankrijk heeft bijvoorbeeld het geval gehad van

~e.

Waar op een bep-ald m::ment een bepaald bloeddorstige diktator de zaak
verstierd heeft. Men heeft natuurlijk het land niet uit de frankofone
familie gestoten, rren heeft de relaties in de ijskast gedaan. Toe de heer
Sekoetoeree overleed heeft rren stap voor stap geleidelijk de zaak weer genonna.liseerd en een jaar later was het land weer opgenorren in de familie en het
is niet gegaan alweer via de nadrukkelijke weg van partijrpogranroa' s, daar
is de stille diplonatie aan te pas gekorren. Het punt Surinarre het is een
heel tragisch onderwerp gewoon, onderdeel van onze buitenlandse politiek.
Het past niet en ook in het licht van wat de heer van Bemrelen zegt ik zie
eigenlijk geen goed argum:mt waaran wij :rret Surinarre nou naar buiten rroeten
korren. Hoe we reet het Surinarrebeleid de kiezer rroeten gaan opzoeken.
Dank u wel.
Mijnheer Renjo.
Ja voorzitter ik denk dat reet alle vriendschap voor zowel de heer Voorhoeve
als de heer van Bemrelen het niet verstandig is an het zo op de spits
te drijven. Het is nu juist een verstandige zaak wanneer we de zaken zouden
schrappen heb ik u al gezegd en dat doet niets af aan de onderschrijving van
het beleid als zodanig van onze tweede karierfraktie op dit punt.
Mijnheer SWart.
Ik wou in het verlengde van de vorige spreker ook kurmen zeggen dat in een
stelling daarvoor we al heel nadrukkelijk hebben aangegeven wat het nederlands
beleid is als het gaat an ontwikkelingssarrenwerking en mensenrechten. Dat blijft
staan dus ook in het beleid, in het geval van Surinarre. Maar het apart neerren
van Suri.nam3 lijkt aan de ene kant of u daar een uitzondering voor rna.akt.
Dat kan niet de bedoeling zijn. En aan de andere kant heb ik het idee dat een
aantal dingen die worden gezegd in 936 dan plotseling bij Surinarre plotseling
kennenlijk weer worden teruggenorren. Dat lijkt me gewoon niet verstandig.
Ik denk dat het niet nodig is an het apart te nomen en ik denk dat het voldoende
is om :rret het algenene beleid te volstaan oorlat we een apart hoofdstuk hebben
over probleemgebieden.
Heer Haafka:rrp.
Ja voorzitter het .is nodig rna.ar ik heb via mijn werk nogal het een en ander
met Surinarre te maken. Het wordt mij de laatste tijd steeds rroeilijker an te
verdedigen dat Nederland op het gebied van de mensenrechten ten opzichte van
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Surinane nog steeds bepaalde eisen doet gelden te:rwijl bijvoorbeeld een ander
land die die ouie senti.rrentele banden hebben zoals Indonesie dat kennelijk
minder geldt.
Mijnheer de voorzitter-nevrouw Busernan-Ik

lNOU

heel even kort aprerken dat wij

toch een bijzondere relatie net Surinarre hebben dus dat je dan toch ook

bijzondere eisen ma.g stellen die je gewoon ma.g fo:rrm1leren. Dus dat het juist
heel belangrijk is an dit in het verkiezingsprogramna op te neiren.
Problematiek is volledig duidelijk. Wij zullen nu overgaan tot de sterrming.
Witte kaarten voor het arrendem:mt van de comnissie ontwikkelingssarrenwerking.
Schrappen van dit punt. Witte kaarten tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor
tegen.

~rderhei.d

. Het arrendeirent is verworpen. Dan de ondercentrale

Wassenaar die wil nu het is blijven staan wijzigen in zoals Wassenaar heeft
geschreven. Daar gaan we ook over sternren. Witte kaarten voor het wijzigen.
Sorry nieuw punt gaat u daar allenaal nee akkoo:rd. 941 afdeling Amsterdam de
laatste zin schrappen.
Mevrouw van der Stoel.
Mijnheer de voorzitter het is duidelijk dat de tekst van het prograrrma is
geschreven voordat de laatste ontwikkelingen net betrekking tot de NCO in
de karrer aan de orde waren gesteld. Irnniddels heeft de karrer gesanktioneerd
dat er een grote korting lNC>rdt toegepast op de NCO en derhalve kan betreft
de afdeling Amsterdam de zin vervallen en het is geheel onduidelijk waaran
een korting op een organisatie door de commissie plotseling tot principieel
punt wordt verklaard.
Mijnheer Voorhoeve.
Mijnheer de voorzitter ik zou ervoor willen pleiten de tekst te laten zoals
die is. Het is goed an te houden in ons programna dat de NCO zal rroeten voldoen
aan een aantal eisen en dat gaat niet alleen ma.ar an het budget en nogelijke
kortingen er op ma.ar ook op het funktioneren van de NCO in het algeneen.
Kunnen we overgaan tot de stemming. Alle kaarten voor het arrendeirent van Amsterdam. Alle kaarten tegen het arrendem:mt. Het arrendeirent is verworpen. 942/49
arrenderrent van de kaJiercentrale Haarlen lNC>rdt ontraden oorlat het geen recht
doet aan de intentie van de paragraaf.
Meijeran.
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Als ik de intensie van de paragraaf goed begrepen heb voorzitter dan doet
het antwoord van de camnissie geen recht aan de intensie van het arrenderrent.
Wat staat er onder andere in bepaalde punten die hier volgen de onafhankelijkheid
van Afghanistan dient te worden hersteld. De Arabische staten dienen het
bestaansrecht en het voortbestaan van Israel te aanvaarden. De nabuurstaten
dienen m=t Israel onderhandelingen te voeren. En dat gaat m=n nou voor een
verkiezingsprogramna van een nederlandse partij met het opgeheven vingertje
toch wel bijzonder ver. Niet alleen in de stellige formuleringen die er zo

staan. Want wat zal de WD zelfs als in de regering kcmt aan deze dingen kunnen
doen. Gaan we ten strijde in Afghanistan om die onafhankelijkheid te herstellen

of doen we het zoals in het arrenderrent staat het bereik van ons land blijft
zoveel nogelijk in europees verband gericht op bevordering casu vreedzaam
herstel van vreedzarre ne stabiele verhouding waaronder in het midden oosten
en op eerbiediging van de rechten van de m=ns over de hele wereld. Wat wil
je nog m=er als de daaraan voorrang geeft en wat wil je dan m=t al je opgeheven
vingertjes. Het overschat niet alleen in de stellige formuleringen maar ook
is een overschatting van invloed welke Nederland kan hebben. Het deed m=
eigenlijk denken aan de 6daagse die in de 30er jaren opgagn kwamen toen was
er een keer een zesdaagse een van de eerste die werd gev.JOnnen door braspennings
en peijnenburg. En ze vroegen aan braspennings hoe was het. Nou zei hij ik
en de peijn hebben het gewonnen. En dit hoofdstuk heet Nederland en de wereld.
Ik dacht dat je misschien niet zo sterk als wij dit hebben geformuleerd,
misschien zit er iets overdrijving aan de andere kant maar dat je een heleboel
van die verhalen in 942/49 gevoeglijk kunt missen zonder af te doen aan de
intensies van de paragraaf en aan de intensies van het te voeren beleid.
Mevrouw Jonker.
Voorzitter ik wou niet ingaan op hetgeen hier door de heer Meijeran naar voren
is gebracht maar ik neem aan dat op dit nom=nt de punten 942 tot 49 aan de
orde zijn.
Als wij dit arrendenent van de kartercentrale Haarlen nu direkt behandelen en
het zou worden aangenarren dan vervalt de hele rest en kunt u daar niet m=er
over spreken.
Mevrouw Jonker.
Ik zou graag van de conmissie een antwoord willen hebben op de vraag hoever
gaat de taak tot redak.tionele aanpassing. het is mij gebleken narrelijk dat
een aantal arcenderrenten redaktioneel zijn verklaard die een wezenlijke wijziging
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ten aanzien van het gestelde inhouden en wel een aanpassing ,die omschreven
zou kunnen 'WOrden als wat neer in Overeenstenming net ontwikkelingen sinds
de opstelling van dit concept programma.
Kijk nevrouw Jonker we hebben een arrendercentencorrmissie gehad en alle
kanercentrales hadden daar vertegenwoordigers. En daar is gestreden soms
en we hebben ook verklaard aan somnige afgevaardigden dat ze echt gestreden
hadden en dat we dat zouden bevestigen voor het overeind houden van hun
anenà.errenten, maar het is niet altijd gelukt. Wij hebben daar afgesproken dat
wat er ove:r:bleef voldoende was om een goede discussie te voeren net elkaar dus
wij kunnen nu niet neer terugkaren op arrenderrenten die in de anendenentenbeurs
geslacht zijn.
Akkoord voorzitter maar dat i.rrpliceert dus dat er op deze vergadering geen
discussie nogelijk is over punt 945 waarin het bui tenlands beleid ten aanzien
van zuid afrika 'WOrdt beschreven. Sinds de opstelling van het verkiezings
concept programma is daar wel het een en ander gebeurd. Het is wellicht ook
enige aanpassing denkbaar van het VVDstandpunt of ten aanzien van eventueel
te nenen maatregelen.
De

anendenenten die daarover waren waren of gelijkluidend of van zodanige

aard dat zij in de redaktie van het punt 945 'WOrden ve:rwerkt am:iat er te

weinig controversieel om hier een debat over te voeren.
We wij zijn terug bij 942/949 de vraag uitgebreid verhaal over probleemgebieden
o f kort sanengevat zoals de heer

~ijeran

daarvan een voorstander is. Het woord

is aan de heer van Be:rmelen.
Graag mijnheer de voorzitter ik begrijp de teleurstelling van de heer

~ijeran

die zegt van we zijn dan misschien wat richtingwijzend of belerend of je in die
geest zijn wij bezig en dat noeten we niet doen als liberalen. En ik kan ne
ook voorstellen dat hij dan onder dat kopje probleemgebieden niet de oplossingen aantreft die daar misschien onder zouden horen maar het punt is dat
dit opgencmm is en behoort te zijn is natuurlijk dat wij naar de kiezer
heel duidelijk ons noeten manifesteren en zeker als erom gevraagd 'WOrdt wat is

uw partijpolitieke opstelling inzake bijvoorbeeld het midden oosten, Afgahnistan
zuid afrika. En dan kunnen niet alleen onze sprekers zich op deze teksten
crienteren en baseren maar ook de lexer, de kiezer kan het hierin aantreffen
en dan kan het voor sorrmige kiezers zeer bepalend zijn hoe hij zijn stem
zal uitbrengen. Dus ik denk gewoon dat je er nooit aan ontkomt om bij de opstel
ling
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van het partijprograrrm:1 dit soort problerrengebieden te noerre.n net de denkwijze
binnen onze groepering.
Meijeran.
In navolging van de cammissie heeft de kamercentrale Haarlem zijn

probl~

gebieden ook genoem:l, daar gaat het dus niet om. En verder wat is ons beleid
is het verkiezingsprograrma een rrom:mtopname of is het bedoeld voor de
karende vier jaar. Nou voor de karende vier jaar dan kan er van dag tot dag
en van jaar tot jaar nog wel het een en ander veranderen. Het beleid lijkt
dus gericht zoveel rrogelijk in europees verband op bevordering casu herstel
van vreedzame en stabiele verhouding en op eerbiediging van de rechten van
de :rrens over de hele wereld. En daar waar nodig is speel je daar op in en
als je vandaag zegt dat de Jonge zou rroeten uitgeleverd of zou rroeten blijven
zitten dat kan rrorgen niet neer interessant zijn. Als je in die details wilt
vervallen. Ik zou overigens procedureel in het midden willen laten dat als
:rren dit als principe zou aanvaarden dat dan op een enkel punt best nog iets
specifieks zou kurmen vvorden toegevoegd. Het is een poging geweest om tot
een behoorlijke sarrentrekking te karen. En als daar een enkele uitwerking
hier of daar is toegevoegd dan doet dat aan de intensie van het arrenderrent
ka:rrercentrale Haarlem niet af. Intensie is helemaal in overeenstermling net
de intensie van het verkiezingsprograrma naar een beetje bescheidenheid
net zo'n groot buitenland en zo'n klein landje als wijzelf zijn mag er
wel wezen.
Prima dank u wel. Mevrouw Bruggeman.

Mijnheer de voorzitter het verhaal van de heer Meijeran klinkt ontzettend
goed maar we rroeten wel beseffen dat je net zo'n verhaal eigenlijk het

verkiezingsprogram gedeeltelijk niet kunt schrijven. Dan kun je wel ophouden.
Ik bedoel ik vind de artikelen allemaal ook redelijk lang en uitgebreid en
ze hadden krachtiger geredigeerd kurmen vvorden, maar om nou net een klap 7
artikelen weg te nerren en door een heel kort stukje te vervangen dat vind ik
zo-.dngrijpend daar ben ik echt tegen.
Nou dan gaan we er toch over st.errman. Een laatste reaktie nog mijnerzijds.
De heer .Meijeran die zegt of die predikt eigenlijk de bescheidenheid. Ik zou

dat graag willen volgen, naar ik ben toch bang dat de kiezers deze bescheidenheid vaak zien als een soort van vrijblijvendheid.
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Als je je niet wilt uitspreken ten aanzien van dit soort probleem::Jebieden.
Goed we gaan sterrtren. Witte kaarten voor

Mijnheer Bakker.
Een vraag aan de conmissie. In hoeverre is de cormri.ssie nou wel bereid om

iets positiever dat nee te nerren.
bijk je kunt niet, net dit arrendenent valt niets positief nee te nerren. Of je
schrijft 7 punten of 1. We kunnen niet zeggen we gaan het positief redaktioneel
meenerren. Wel stemren dus. Witte kaarten voor het arrenderrent van de karrercentrale
Haarlem, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. Het is verworpen.
We zijn bij 943 dat is van de afdeling Spijkenisse "WOrdt ontraden.Nederland
heeft Sowjet Unie in huidige grenzen erkend. Ik denk dat die argurrentatie
duidelijk is en dat we tot stenmingkunnen overgaan. Alle kaarten voor
Spijkenisse, tegen. Het is verworpen. 946 leiden en de ccmnissie defensie
"WOrden beiden ontraden. De defensieconmissie oorlat het de essentie uit de
tekst haalt.
Mevrouw Narnis vanuit leiden.
In de eerste plaats was leiden het zeer eens net de intensie van de karrercentral1

Haarlem tot enige be:perking over te gaan oorlat wanneer je in teveel details
treedt toch het gevaar loopt specifiek op een onde:rwerp te korren en de andere
dan weer te vergeten. Ten aanzien van de PID hier de laatste zin die wij
hebben en het stuk over het midden-oosten Israel wilden wij graag oprerken
dat wij de israeli uitstekend in staat achten om zelf te onderhandelen zelf
hun voo:rwaarden te bepalen waaronder zij willen onderhandelen en net wie
ze dat willen doen. Wij dachten dat de WO in een heel raar daglicht komt te
staan wanneer bijvoorbeeld volgend jaar koning Hoessein net een paar burgerreesters van de westbank

die PIDlid zijn in onderhandeling treedt en wij

in ons programna hebben staan dat dat toch echt niet mag. Daarom zou ik u
van harte willen aanbevelen om dat arrendenent aan te nerren.
Mijnheer Voorhoeve.
Mijnheer de voorzitter ik zou willen pleiten voor handhaving van de tekst en
tegen het amenderrent oorlat wij narrelijk ook zelf als partner in de europese
politieke sareenwerking rroeten bepalen of wij vinden dat de PID als onderhandelingspartner rroet "WOrden aanvaard. Het is al jarenlang het VVDbeleid en terecht
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dat wij niet onderhandelen rret organisaties die van terrorisrre een belangrijk
politiek instruirent naken. En ik wil dan ook heel nadrukkelijk pleiten
tegen dit arrendercent.
Voorzitter er is verwezen naar de politieke europese sarrenwerking. Het beeld
is genuanceerder een europese lidstaat erkent de PID dat is Griekenland dus die
erwtjzing is niet zo sterk. Het is inderdaad weinig raadzaam hier zo precies
aan te geven hoe de PID zich noet gedragen voor mij ook conclusie arrendenent
leiden verdient voorkeur.
\Iemand uit de defensieconmissie of iemand die dat punt wil verdedigen of

toelichten niet. Dan mijnheer van Benl'relen.
Geheel confonn de heer Voorhoeve dank u wel.
Dan gaan we stemreen over de afdeling leiden arrenderrent 2289. Alle kaarten

voor leiden. Alle kaarreg tegen. Het is verworpen. Conmissie defensie alle
kaarten voor, tegen. Is verworpen. 947 van de afdeling Soest/Soestemerg
wil die hele tekst laten vallen dat wordt ontraden.
Dat wordt ontraden en ik begrijp helenaal niet waarom. Want er staat V.s, en
marine. Nou ik denk dat dat eigenlijk de rrotivatie is waaran wij zeggen dat
het geschrapt rroet worden. Want we hebben het hier over een nederlands prograrrma
we hebben het over Nederland, we hebben het over de 'iJVD. En wat heeft de 'iJVD
nou rret de VS en de marine te naken en de golfstaten. Laten we in godsnaam een
beetje bij huis blijven en gewoon stellen dat dit artikel uit de lucht gegrepen
is.
Nou er zijn rrensen die denken dat we nogal wat hebben aan die arrerikaanse
marine. Goed. Iemand nog. Ik denk dat we kunnen st.ermen. 947 wordt ontraden.
Alle kaarten voor, tegen. Het is verworpen. 948 daarop is geen arrendenent ingediend. Op 950 we. En wel 2 • Een van de karrercentrale :l.(eiden en een van de

conmissie defensie. De karrercentrale leiden wordt ontraden en de conmissie defensie aanbevolen.
Ja voorzitter karrercentrale leiden is wat verdrietig dat de conmissie dat
heeft ontraden. En om een aantal redenen. In de eerste zin van het huidige
voorstel staat in wezen gewoon niets. Afgezien van het feit dat je je aan
akkoorden rroet houden oorlat je ze getekend hebt en niet om reden van vrede
en veiligheid denk ik.
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In de tweede zin dat is in feite inhoudelijk al begrepen. In punt 902.
ik zou sterk willen pleiten voor het anendenent van de karrercentrale leiden
waarin heel duidelijk een intensie aangegeven staat een kriteria aangegeven
staat als ze dat artikel opnemen dan kan bovendien en dat is een administratieve
nog een voordeel ook het nurmertje 2 van de conmissie defensie vervallen.
Dus sanenvattend zou ik dit arrendelrent willen ondersteunen waarbij dan ook

het arrendenent nUITlier 2 of laat ik zeggen 186 kan vervallen.
Mijnheer de voorzitter de afdeling Rotterdam is het in deze helemaal eens
net de kareercentrale leiden. Zeker ook ardat in dit anenderrent naar voren
komt een van de punten uit Helsinki die naar onze rrening nog niet goed genoeg
zijn uitgewerkt narrelijk de vrije conmunicatie tussen landen en volkeren.
Iets waar in deze vonn best wat extra aandacht aan gegeven kan worden.
o evrouw Buseman.
Mijnheer de voorzitter ik word eentonig. Ik wou ook graag dit anendenent
ondersteunen. Wij vinden dus dat de akkoorden van Helsinki de:rrnate belangrijk
zijn dat het dennate goed is cm daar uitvoerig op in te gaan en net narre ook
die vrije corrrrunicatie tussen de burgers waar in de praktijk van de andere
kant zo weinig van terecht komt dat willen we graag belichten.
Mijnheer van Be:rt'lrelen.
De conmissie neemt dit arrenderrent over.
Prirra en dat doet de conmissie ook al net de laatste twee woorden van de conmissi'
defensie. Dus daarover. Nee het kan niet neer dat is da.anree vervallen. 952 de
afdeling Delft wil 952 wijzigen. Iemand die het wil verdedigen. Denkt u dat
een uitgebreide discussie nodig is. Het wordt ontraden. Ik denk dat we wel
kunnen overgaan tot de sterrming. Alle kaarten voor Delft, alle kaarten tegen.
Het is verworpen. 955 het anendelrent van Delft dat zou niet neer nodig zijn
volgens de camnissie. Iemand daar iets over zeggen. Niemand dan kunnen we
sternren. Alle kaarten voor Delft, alle kaarten tegen. Verworpen. 956a is een
nieuw punt van de afdeling Rijswijk.
Voorzitter - Mevrouw Larive-ik zou graag een suggestie willen doen van redaktionele aanpassing van dit artikel. We streven terecht als liberalen een vrij
verkeer van persor..en, goederen en diensten na en dat betekent zoneteen ook
afschaffing van de personencontrole aan de grenzen. En ik dacht dat het dan
erg belangrijk was om niet alleen het werk van de nationale inlichtingen - en
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veiligheidsdiensten te intensiveren ma.ar ook de sarrenwerking over de grenzen
heen van de nationale inlichtingen- en veiligheidsdiensten te intensiveren.
Niet alleen an het internationaal terrorisrre te bestrijden ma.ar ook de
drugshandel en de wapensrrokkel. Dus in die zin zou ik graag een redaktionele
wijziging willen voorstellen. Dank u wel.
Ja in principe kunnen redaktionele wijzigingen niet neer, ma.ar als het echt
een nieuw punt is dan kon er niet op gearrendeerd worden, willen we soepel zijn
maar dan rroet er wel even heel concreet worden aangegeven rret punten en konma's

Dat zal ik graag doen voorzitter. Teneinde het hoofd te bieden aan het toenenend
intemationaal terrorisrre de drugshandel en de wapensnokkei dient niet alleen
het werk van de nationale inlichtingen- en veiligheidsdiensten nationaal te
worden geintensiveerd, ma.ar ook over de grenzen heen. En de rest kan hetzelfde
blijven.
Daar gaat Rijswijk rree akkoord. En als nou mijnheer van Berrlrelen er ook rree

akkoord gaat.
Geen probleem mijnheer de voorzitter.
Wordt Rijswijk op zijn wenken bediend. 960 wil Apeldoom schrappen.
Roosendaal.
We hebben gedacht dat het punt 960 eigenlijk precies hetzelfde was als 958
en dat het daarom overbodig in de tekst zou staan. In de tweede plaats de tweede
zin dus de zin die begint rret aanschaf van euro:pees defensiemateriaal enz
en wat daar volgt die is negatief gesteld, niet voor te korren uit enzn enz.
Daar zou best een zeg positieve wending aan kunnen worden gegeven en nog beter
om het gewoon te laten vervallen als het punt in zijn geheel vervalt.

M=vrouw Buseman.
Mijnheer de voorzitter ik wou graag o:prerken dat het onderwerp van 960 niet
hetzelfde is als van 958. In 960 gaat het over europese sarrenwerking. Welliswaar
in nauwe relatie transatlantisch ma.ar toch apart europees. Dus dat verdient
juist wel degelijk in deze tijd aparte vermelding ardat daar druk aan gewerkt
wordt op het ogenblik. En ik zou dus ook willen pleiten voor handhaving van
ditartikeL

Band

14

Blad 286
Mijnheer van Bentrelen.
Geheel confo:r:m nevrouw Buseman handhaven. 960 .
Gaan we over tot de stemning. Alle kaarten voor het arrendement van de afdeling

Apeldoorn. Alle kaarten tegen. Het is verworpen. Het nieuwe punt 960a
van de a::mnissie defensie kan worden overgei1Clfiel1. Niemand die daarover het
woord wil voeren. Dank u dan is dat daa.nree geschied. 961 afdeling ERrrelo
wordt aanbevolen. Niemand die daar bezwaar tegen maakt. Prima is dat
overgenonen. 962 van de afdeling Delft. Iemand die een toelichting wil geven.
Hans Maassen kareercentrale Lirrburg.

Mijnheer de voorzitter in 962 worden 4 punten genoenrl die een beetje net elkaar
verbonden worden en dat verdienen ze niet. Met arrendering is daar ook al
enigszins onzorgvuldig. Die 4 punten zijn de VVD spreekt zich uit voor een
dienstplichtigenleger. De VVD spreekt zich uit voor een andere dinstplicht
stelsel dan het huidige. Er behoort dienstplicht voor vrouwen te konen. En
de vrouw m::>et volledig geintegreerd worden in het leger. Welnu de eerste twee
en de laatste twee dingen m::>eten we duidelijk scheiden en dat komt in het arrenderrent niet goed naar voren. Ik wil ervoor pleiten dat de corrmissie de
redaktie van het artikel heroverweegt om dat helder te formuleren. Daarnaast
heb ik een inhoudelijk wijzigingsvoorstel er schijnt dat weldra vanuit het
kabinet een ander dienstplichtstelsel wordt voorgesteld en het is wellicht
raadzaam daarom het partijprograrma of het verkiezingsprograrma daarom een
beetje aktueler te maken.
Ja :rreer een beetje aktueler maken zonder arrendementen en concrete punten dat
is het spanningsveld tussen aktualiteit en lang bezig zijn. Dat gaat nu niet
neer en we kurmen in de marge kurmen we redaktioneel wat aanpassen als dat
gebeurt op grond van voorliggende arrendementen, maar toch eigenlijk als zouden
we m::>eten dat is te vaag voor een algemene vergadering om te verwerken.
Nou dan rroeten we kijken naar de arrendenenten van de afdeling Delft.
En die spreken elkaar een beetje tegen. Enerzijds zegt :rren de vrouw er :noet een
dienstplicht konen voor vrouwen en anderzijds is :rren tegen de integratie van
de vrouw in de krijgsmacht.
Mijnheer van Berrrcelen.

Ja wij het wordt dus ontraden dit hele arrendement 962 van Delft. Dat komt ook
arrlat een gedeelte waar het gaat over die opvang of het treffen van voorzieningen
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voor die dienstplichtigen na een eerste oefening dat hebben wij verwezen
of de camnissie in ieder geval naar arrendement 198 waar we zareteen aan toekaren. Die andere punten die worden eveneens ontraden.
Gaan we

over tot de stenming.

Ja ik zou er toch voor willen pleiten mijnheer de voorzitter dat bij de redaktie
bij de nieuwe redaktie van het artikel gekeken wordt naar de aktuele ontwikkelingen van de wat betreft dienstplichtstelseL De voorstellen die er uit het
kabinet karen.
Ik kan u dat niet toezeggen.
Ik wil er iets over zeggen mijnheer de voorzitter. Het is natuurlijk een

problematiek waar ontzettend veel op gestudeerd wordt en veel nota's over
worden geschreven en ook op dit IIOirent verschijnen. En ik denk dat dit
proces nog wel enige niet alleen rraanden naar ook jaren doorgang zal vinden.
Dus ik denk dat dit aktualiseren erg IIOeilijk Vlürdt in dit stadium.
Wij gaan over tot de sterrming van het arrenderrent 2652 van Delft. Alle kaarten
voor, tegen. Verworp:m. 963 Enrelo het punt zou kunnen vervallen. Wil ierrand
daar iets over zeggen.
Ja voorzitter Colijn van de afdeling ERrrelo. Dat is een afdeling waar nogal
veel militairen lid van zijn en wij vinden dus in Enrelo dat dit punt geheel
zou kunnen vervallen. Waarom. Men vindt het eigenlijk een beetje discriminerend
ten opzichte van bijvoorbeeld andere doelgroepen als ik u noem de poli tie.
Kan dus een politie-ambtenaar zijn die weigert om bepaalde MEtaken niet te
doen of niet te vervullen en over deze groep vinden we niets in het verkiezingsprogramna. En als het dan gaat over hoeveel beroepsmilitairen gaat het dan.
Waarop deze zinsnede in het verkiezingsprogramna eigenlijk slaat. Dat zijn
er misschien 20, hooguit. Kennelijk wordt hier dan ook gedoeld op onder
andere de kerntaken en zoals ik u al zei dat is een heel klein aantal
militaire die zich daartegenover deloyaal opstellen. Dan vinden we in Enrelo
dat je daar dan ook geen artikel voor rroet opnemen in je verkiezingsprogramna.
Iedere militair die vrijwillig dient onderwerpt zich aan de militaire wetten
en de krijgstucht. Zou hij zich eraan onttrekken en zich deloyaal opstellen
ten aanzien van bepaalde taken dan geldt voor hem het no:r:nale militaire
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ambtenarenrecht waarbij hij dus gestraft kan worden, hij kan geschorst worden
en in het ergste geval kan die gewoon worden ontslagen. Wij vinden dus in
:Enrelo dat dit artikel helenaal overbodig is.
Dank u wel. M=vrouw Bruggenan.

Zoals we gisteren al hebben gezegd bij ambtenaren vonden we het inderdaad een
open deur, maar hebben ons toen rreteen het recht voorbehouden om te zeggen
defensie is zo'n aparte groep daar ligt het vaak zo moeilijk daar geeft het
vaak zulke problemen daar willen we het echt graag zorgvuldig in ons progranma
hebben opgel'10Iren. Maar we willen wel pleiten voor de bewoordingen van kc
Dordrecht die vinden we beter dan die in het progranma staan. Maar we wijzen
:Enrelo af.
Dank u wel. Willeros 's-Gravendeel.
Een oprerking ten aanzien van poli tie en militair. Er is een essentieel

verschil tussen politie en militair. Poli tie handhaaft de orde en een militair
is in principe noodzakelijk bij verdediging van het land en moet dus bereid
zijn om op andere basis gehoorzaamheidsbasis zijn werkzaamheden te verrichten
en daaran vind ik en vind de afdeling 's-Gravendeel dat dit er duidelijk in
moet blijven staan.
Ook de afdeling Soest is een groot voorstander van het arrenderrent wat ingediend
is door de afdeling Dordrecht oorlat dat veel rreer uitgaat van de praktijk
die al eerder ve:rwoord is. Er staat narrelijk in het officiele artikel beroeps-

militairen dienen zich loyaal enz. op te stellen en dat is dan ook een autama.ti~

elke beroepsmilitair is loyaal. M:>cht hij dat niet zijn zoals Dordrecht dan stel1
dan rroet hij ook de konsekwentles daaruit trekken.

Daarom neemt de corrmi.ssie Dordrecht ook over. Ga.an we stermen over Errrelo.
Alle kaarten voor ERrrelo, tegen.
Mevrouw van der Stoel
Mijnheer de voorzitter ik wou nog even wijzen op een inkonsekwentie we hebben
gisteren over deze onderwerpen gesproken. We hebben bij ambtenaren gezegd het

is volstrekt overbodig er is een arrbtenarenreglerrent. We hebben bij politiemanser
gezegd het is volstrekt overbodig daar is een reglement voor ook zij gaan
rret vertrouwelijk materiaal om. Waarom moeten we het nou voor defensiemansen
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in een aparte categorie gaan plaatsen.
Er is gisteren direkt bij gezegd dat voor heel veel m:msen het bij defensie

anders lag.
Jawel maar er zijn ook rrensen waarvoor het dus niet zo ligt.
Maar daarom mag u wel tegen sterclren.

Enrelo.
Wij bestrijden dat ten sterkste dat het voor militairen anders ligt.
Militairen rroeten zich natuurlijk loyaal opstellen teneinde bepaalde taken
te kunnen uitvoeren. Maar om dit nu specifiek in een verkiezingsprograrma
over de deloyaliteit te praten en dat ze daarvan de konsekwenties moeten
trekken vinden wij absoluut als militairen overbodig.
Nou ik denk dat u te ver gaat in het trekken van konsekwenties daarin.
oijnheer van Bemnlen.
Ja ik heb erg veel begrip voor de 'INOOrdvoerder van de afdeling Errrelo maar het
is ri:l.tuurlijk zo het kan ook wel wat hij in eerste tennijn zei een kleine groep
betreffen maar het is natuurlijk een heel principiele discussie in Nederland
g~:rden

ik denk maar even aan de kapitein Stelling. Voor de rest denk ik dat

de krijgsmacht een dusdanig specifieke organisatie is en beroepsmilitairen
die betogen dat terecht zeer vaak ook in het arbeidsvoo:rwaardenoverleg etc.
Ik geloof dat het heel goed is als we dus een dergelijk punt opnerren onze
principiele benadering van dit probleem er in leggen en wij als cammissie
hebben dus gekozen voor de ve:rwoording van de karrercentrale Dordrecht arrlat die

wat minder hard is en wat prettiger overkomt. Maar inhoudelijk hetzelfde is.
Dan

gaan we over tot de stenming over Enrelo. Alle kaarten voor Errrelo, tegen+

Verworpen. wemand bezwaar tegen het cvemerren van de tekst van Dordrecht.
De

cammissie adviseert om de tekst van de karrercentrale Dordrecht over te

nerren. Alle kaarten voor het cvemerren. Mevrouw van Scherpenberg wil er nog
graag iets over zeggen. Alle kaarten voor het arrenderrent

oof voor de

wijziging van de karrercentrale Dordrecht, tegen. Het is aangenorren. 964
ccmnissie defensie wo:rdt aanbevolen. Allereaal over eens.
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helaas in het voorstel van de oommissie defensie wordt de rol of de zaak
rondom de dienstplichtigen en de conpensatie door de schade die zij lijden
als gevolg van de dienstplicht niet genoerrrl. Ik zou er daarom voor willen
pleiten de laatste zin van 964 toe te voegen aan de tekst van de conmissie
defensie. Het lijkt mij een goede zaak dat wij de dienstplichtigen expliciet
noemen. Dat is een grote groep kiezers die dit verdienen. De dienstplichtigen
die "MJ:rden nu ondergesneeuwd bij de totale rechts:pJsitie van het personeel.
Mijnheer wil het arrendenent van de oommissie wel cvemenen maar de laatste
zin er dient te "MJ:rden gezocht naar de rrogelijkheden om door dienstplichtigen
tijdens de dienstplicht opgelopen maatschappelijke achterstand op evenwichtige
wijze te corrpenseren. Dat wilt u ook behouden. Ik denk dat het nuttig is.
Dan doen we dat zo dat wij de eerste twee zinnen van 964 zouden vervallen
en daarvoor in de plaats de tekst van de oommissie defensie. Alle sternren
voor die wijziging. Alle sternren tegen. Dat is aangenonen. Dank voor uw
suggestie. Dan tenslotte de hom::Merkgroep toevoegen na conpenseren geweld ten
aanzien van dienstplichtigen "MJ:rdt bestreden. Iemand die daarover het woord
wil voeren.
Mevrouw Buseman.
Ja mijnheer de voorzitter wij vragen ons af waarom juist op dit vlak een dergelijke zin :rroet worden opgenonen. Geweld tegen alle groepen in de maatschappij
is dus verwerpelijk en we zin niet in waarom dat dan juist bij dienstplichtigen
juist specifiek venreld rroet worden opgenc::m::m.
Mijnheer vd Werf.
Voorzitter wat er staat is een iets dwaze redaktie lijkt mij die ook wat
lachwekkende gevolgen kan hebben maar de intensie is natuurlijk goed dat
bedoeld wordt volgens mij is dat binnen de krijgsmacht behoorlijke :rrenselijke
verhoudingen nageleefd dienen te worden maar dat is voorgesteld.
Ik vind het er ook zo krom staan als ik weet niet wat, het slaat nergens op.
Een beroepsmilitair wo:rdt ook weleens een keer aangevallen.

Wij gaan over tot de sterrming. Alle kaarten voor het arrendenent 172 en de
oommissie aanbevolen. Alle kaarten tegen. Er wordt om stemning gevraagd.
Als de oommissie nou toezegt dat zij de redaktie van het arrendenent aanpast in
die zin zoals de spreker net heeft opgenerkt kan ik mij voorstellen dat er dan

Band

14

Blad 291
weinig prd:>lenen met de tekst zijn.
Er v.10rdt gevraagd om stermting en. dan breng ik het in sterrming. Dat kan niet

anders. Ste.rmen over het toevoegen van die passage. Alle kaarten voor het
arrendenent. Witte kaarten voor het arrendenent van de horro werkgroep, tegen.
Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen.

Voorzitter het arrenderrent is ve:rworpen.

Dan zijn we aan het einde van de puntsgewijze behandeling en zijn wij bij
de eindsterrming. We kunnen drie dingen doen per punt gaan ste.rmen.
M8vrouw van der Stoel.
Mijnheer de voorzitter pas gisteren is er bij het verkiezingsprogranma. gevoegd
de financiele uitwerking van het progranma.. Ik had daar een vraag over en ik
leg u voor op welk tijdstip ik die vraag zou kunnen stellen.
Nu.

Dan zou ik graag van de conmissie een toelichting willen hebben op bladzijde 3
punt 5 daar wordt voorgesteld geneente en provinciefonds met een miljard te
venninderen. Ik zou graag van de conmissie willen vernenen hoe de c:omnissie
zich dat voorstelt.
Meijeran.
Ik had hier ook een vraag over voorzitter. Misschien maar de eerste vraag is
welke status heeft deze kwantificering als het v.JOOrdje voorlopige ervan is
geschrapt. Worden wij geacht dit aan te nenen als zodanig als een onverbrekelijkE
bijlage bij het progranma.. Dan denk ik dat we dat niet kunnen. Stemtechnisch
niet maar ook niet ortrlat het het niet voldoende hebben kunnen bekijken en
welke status heeft het dan wel.
De status van dit stuk is niet anders dan een uitleg een zeg maar bewijs tussen
aanhalingstekens van het feit dat datgene wat in het verkiezingsprogranma.
vermeld is ook zal kunnen v.JOrden uitgevoerd in financiele zin. Er v.JOrdt altijd
naar gevraagd de partijen schrijven prachtige progranma.' s maar kan het ook
allemaal wel betaald v.10rden. Wel dat is de financiele onderbouwing hoe het
betaald zou kunnen v.JOrden.
Meijeran.
Dan mag ik vragen om het op een andere manier van een kop te voorzien als in het
vorige verkiezingsprogranma. is gebeurd.
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Want toen leek het gewoon een bijlage bij het programna die er min of neer
bijhoorde. Ik kan ne indenken dat u een andere kop naakt en ik zou de tekst
en de inhoud ervan ook straks nog wel een paar vragen willen stellen, naar
die laat ik dan even afhangen van het antwoord op de vraag van nevrouw van
der Stoel.
Nou stelt u die vragen dan nu direkt dan doen we dat in een ronde. Als er
vragen zijn over die voorlopige kwantificering dan kunnen we die nu behandelen.
Meijeran.
Het zijn er een paar enerzijds in de terminologie bedoelt rren net oollectieve
uitgavenquote, collectieve lastendruk en collectieve uitgavendruk drie keer
hetzelfde dat nen dat dan net een woord weergeve. En bedoelt rren wat anders
dan ook de leek duidelijk maken wat er wordt bedoeld. Bij 1 onder 6 die 2%
is die per jaar of is die over de hele periode, dat ware een nuttige aanvulling.
Bij 7 de toeloop op de arbeidsrrarkt daar ware een kwantificering van het
aantal toelopers per jaar nuttig en dan ook de konsekwentie van wat er aan
werkelozen overblijft, dat staat ergens anders naar dat zou je hier denk ik
als leek uit willen halen. Dan tot verrassing lees ik op bladzijde 4 dat
er in de opstelling van de WD een overdekking zit van ca. 3 miljard naar die
overdekking vonnt een extra zekerheid voor enkele eventueel minder gunstig
uitvallende veronderstellingen die op de eerste bladzijde staan. Het lijkt ma
nuttig dat je dan bij die veronderstellingen een indikatie geeft van de
grenzen waartussen dit kan bewegen naar dat je in ieder geval aangeeft waar
die overdekking van drie miljard opeens als het konijn uit de hoed op de
laatste bladzijde vandaan kant. Ik hoef niet allenaal antwoorden op deze
vragen te hebben, naar ik wou enree illustreren dat als je het zo enigszins
verbaal leest gisterenavond voor het slapen gaan en dan heb je niet zoveel
tijdan het helenaal goed te lezen dat er al direkt vraagtekens OJ;Merkt.
Ook wat betreft de doelstellingen en de financierbaarheid van de doelstellingen
en dacht ik heel belangrijk en dan hou ik errree op de ombuiginstaakstelling
op punt 4 . Daar is een soort debet credit naar die staan dan onder elkaar en
dat nag. De ingang en de uitgang karen allebei op 9%. Als ik het goed begrijp
dan is het laatste punt aan de collectieve uitgavesfeer de resultante van het
voorgaande en ik geloof dat je dan ook goed rroet aangeven dat je ve:rwacht
dat er 9% nodig is voor financiering van de doelstellingen. Dat je 4!:2%
oollectieve uitgaven gaat besparen in totnutoe en dat je dus als saldo
de taakstelling krijgt van 4!:2% en dat je die dan duidelijk als taakstelling
eruit rroet laten springen. En tenslotte toch nog een punt en dat je dan
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terug zou noeten kurmen vinden op welke punten van het verkiezingsprograrrma
bepaalde wijzigingen slaan, want anders dan hangt dat er wel bij maar dan
is het geen bij lage welke kop u er ook boven zet ma.ar het is een aanhangsel
waar je niet nee uit de voeten kan want het bewijst niets behalve dat de uitkomst
van zoveel miljaard op punt zoveel staat. En voor de rest is het verband zoek.
Dank u wel. Iemand anders nog.

Ik ben :rrevrouw Nijs. Ik wilde wat vragen over hoofdstuk 5 op bladzijde 3 en wel
over de punten 3 en 5. Er "WOrdt voorgesteld cm 2% volumebeperking om te
buigen bij het personeel van de oollectieve sektor en dat levert een bedrag
van 1/2 a 1 miljard op. En bij punt 5 "WOrdt wederom diezelfde :tnst bij het
gemeente- en provinciefonds een deel van het oollectieve sektorpersoneel
opgevoerd. Ik neem aan dat of bij punt 3 de

ri~soverheid

bedoeld "WOrdt en

dan zou ik dat graag toegevoegd zien.

Dank u wel. iemand ander van u nog. Dan de heer de Korte.
Allereerst het punt van :rrevrouw van der Stoel. En dan geef ik ook waarschijnlijk
tegelijkertijd antwoord op de vraag van :rrevrouw Nijs. Mevrouw van der Stoel
die vroeg van hoe is dit sarrengesteld de 1 miljard. Ik

'WOU

in de eerste plaats

vaststellen dat er een verdeelsleutel is op dit norrent tussen ombuigingen op
de rijksbegroting en cmbuigingen voor de lagere overheden. Dat hangt ook
san'e!l :rret de huidige verhouding van de uitgaven en die verhouding die is 7!:2%.
Die verdeelsleutel is aangehouden want op de rijksuitgaven wordt in totaliteit
:rret circa 14 miljard "WOrdt er ongebogen in de sfeer van de rijksuitgaven en
dus 7!:2%

daarvan kamt dan naar voren voor cmbuiging in de gemeentelijke en

provinciale sfeer. Maar dat is an aan te geven dat dus die verhouding hetzelfde
is. Vervolgens is de vraag van hoe is dat bereikt welnu dat is bereikt en dat is
dus alleen indicatief hieraan gegeven als :rren dezelfde beperking bij het rijk
van gemiddeld 2% :rret betrekking tot de aantallen werknemers terzake als :rren die
ook in de sfeer van de lagere overheden doet dan komt :rren in het geheel aan
dat bedrag. Maar dat is indicatief aangegeven. We :rrenen wel arrdat dit in het
programna zo duidelijk is verwcxJrd en we hebben dus daar :rret elkaar ook over
gediscussieerd dat die 2% een gemiddelde doelstelling kan zijn. Dus daaDree geef
je dus ook aan dat dat dus ook bereikbaar is. Ma.ar uiteraard zal natuurlijk later
in regeerakkoordonderhandelingen dit ingebracht "WOrden en dan weet je dus
nooit verder hoe het daar dan vervolgens in die onderhandelingen :rree gaat.
In ieder geval ik geef dus aan langs deze weg dat het op die ma.nier in het
geheel ingevuld kan worden.
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Maar in ieder geval ik geef dus aan langs deze weg dat het op die rnanier

geheel ingevuld kan worden en dat dus ook de verhoudingen in die zin kloppen.
Ik wil er ook nog nadrukkelijk bij zeggen dat :rret betrekking tot de tekorten
wij uitgegaan zijn van een tekort vcx:>r de lagere overheden dat 0,5 procent
is van het nationaal inkaren dat is dus bepaald een verbetering van wat er
in de afgelopen jaren is veiWerkelijkt. Vele die verantwoordelijkheid hebben
gedragen in die sfeer weten dat de investering daar nogal zijn achtergebleven.
En dat ook de tekorten daar zelfs lager zijn geweest dan dat niveau van o,S%.

We veronderstellen dat daar een herstel is tot een meer structurele hoogte
en daardoor kan er dus in de investeringssfeer meer gebeuren. Dat dus in
zekere zin cx:::ropensatie kan verstrekken. Dan de vraag van mevrouw Nijs die
heeft groot gelijk dat natuurlijk in die wat geserreerde weergave op dat
gele papier dat daar zeker op dat punt de toevoeging rijk bij rroet staan
als het gaat om die

~-1

miljard. Daar rroet inderdaad staan het rijk.

En dan verduidelijkte ik dat want bij die volgende post bij die gerreente

provinciefonds staat het ui teraard alleen op het personeel van geneente en
provincies. Dan heeft de heer Meijeran een paar vragen gesteld. Die heeft
allerleerst gevraagd loopt dat niet door elkaar heen

col~ectieve

uitgavequote

en lastenquote. Ik neem aan dat die wel begrijpt dat dat niet hetzelfde is.
Het zijn twee kanten van een medaille. De uitgave is natuurlijk wat anders dan
de lastenkant.
Ik vind het erg beleefd als u mij hoger aanslaat dan de gemiddelde kiezer, maar
de gemiddelde kiezer begrijpt dit beslist niet.
Ja maar ik denk dus dat we allereerst en dat zeg ik naar de heer Meijeran toe
dat we dus allereerst hier hebben willen proberen om die indicatie te geven
dat het een solide gang van zaken is zoals we die in ons verbaal in ons
verkiezingsprograrrma. nu hebben staan en waar we ook toe besloten hebben nu
dezer dagen en dat dat dus ook in zijn uitwerking dus kloppend is. Ja en als
u dan zegt van :rren weet niet wat collectieve uitgavenquote en lastenquote is.
Wij zullen natuurlijk zullen wij brochures maken daarin een heldere samenvatting
wordt gegeven want we rroeten dat ook natuurlijk zeker ook nog in die kortere
zin rroeten wij weergeven wat wij allenaal willen. Dan zullen wij zeker wel
aangeven dat collectieve uitgavenquote dat het daar gaat om de uitgaven en bij
collectieve lasten dat het gaat om de belastingen en de premies en wat je vcx:>r
je aardgas noet betalen. Maar in dit geval waar het hier dus gaat om een financiele verantwoording lijkt het ons dat we die woorden toch wel even rrogen
gebruiken. Ik heb ze in ieder geval hierbij ook toegelicht. Dan heeft de
heer Meijeran gevraagd als ik het goed heb is die twee % vcx:>r die volumebeperkin4
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is die per jaar bedoeld of voor de hele periode. Nee die is bedoeld per jaar.
'!Wee procent vol'l.llrebeperking per jaar. Dan heeft de heer Meijeran gevraagd
naar de toeloop op de arbeidsmarkt. We hebben in onze aa.nnane hebben wij
en dat hebben wij ook aangereikt gekregen van het centraal planbureau hebben
wij gewerkt root een toeloop in de konende vier jaar van 200duizend gerekend in
arbeidsjaren. Dan net betrekking tot bladzijde 4 waar het planbureau een doorrekening voor ons heeft verschaft waar uitkomt dat er een overdekking bestaat
ten opzichte van de aannarre van het planbureau van 3 miljard. Ik noet u zeggen
dat de VVD heeft bij deze kwantificering heeft zich tot uitgangspunten gekozen
de aa.nnarre van het ministerie van financien en het niet niet ongebruikelijk
dat die aarmama van die 2 organen niet geheel parallel lopen. Het is narcelijk
zo dat het ministerie van financien ziet de daling van de inkomsten pessimistischer in dan het planbureau. En dat scheelt ongeveer 1% van het nationaal
inkonen. Daarentegen ziet het ministerie van financien de daling van de
uitgaven in de karende jaren als gevolg van als het ware van het beleid wat
er nu allemaal in gang gezet is het gevolg daarvan is endogeen. Die endogene
daling die schat het planbureau ietsje minder positief in. Het scheelt een
kwart miljoen van het nationaal inkaren. Als je dat van elkaar aftrekt dan kan
je aan 3/4 procent van het nationaal inkonen en dat vertaalt zich tot ruim
3 miljard. En daar zit het verschil. Dus dat ter toelichting en daar bestaat
dus in de uitgangspunten van het centraal planbureau de overdekking in die in
dit schena is zit als het ware zit verstopt. Dan heeft de heer .M=ijeran nog
gevraagd een net betrekking tot de boekhoudkundige opstelling op bladzijde 2
noet je niet duidelijker aangeven dat volgens de orrbuigingstaakstelling
dat dat een saldo gegeven is dat uit op en aftrekken je die kunt herleiden.
We zullen dat in de opstelling in de eindvonn zullen we dat zo doen dat dat
heel duidelijk is en in die zin neem ik de suggestie van de heer .M=ijeran over.
Ik geloof dat ik àa.aJ::mee zijn vragen heb beantwoord.
Ik wou vragen voorzitter bij het
nee maar ik heb eigenlijk
Het is geen vraag maar een rrededeling. Er si ontraden, werd aangeraden op 919
tekst 1564 die is aangenarren. Nu is de verwijzing daardoor naar het europese
prograrrma nogelijk tussen wal en schip gevallen kan worden neegenaren door
de redaktieoomnissie dat de veiWijzing onder 919 naar het europees prograrcrce
inderdaad wordt neegenaren.
Dat is al toegezegd tijdens de arrenderrentena::mnissie.
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Maar mijnheer SWart prachtig hoor maar we gaan geen debat houden over een stuk
wat niet tot het verkiezingsprogram behoort.
Dat lijkt ne ook niet verstandig, maar het lijkt ne ook niet verstandig als
in zo'n stuk in feite uitspraak die in het progranma staan voor een deel weer
op losse schroeven "WOnien gesteld. We hebben ht progranma geloof ik drie
keer achter elkaar uitgesproken en we voor decentralisatie zijn. Voor het overhevelen van allerlei financien naar het gerreentefonds. Ik denkdat het dan
uiterst ve:r:warrend is als je in de financiele bijlage daarbij plotseling
weer een korting op het gerreentefonds aankondig en ik vraag ne af of het
verstandig is om bij de presentatie van dit plan dat in ieder geval zo vo:rm
te geven dat niet de indruk ontstaat dat de VVD in feite er voor is
om de korrende jaren door te gaan.
Het is interessant an nog eens na te gaan of datgene wat er vandaag en gisteren
gebeurd is bij het vaststellen van het verkiezingsprograrma gevolgen heeft voor
de financiele onderbouwing die vanuit de conmissie gekarren is. Dat zal zeker
nog gebeuren daaran was het ook een concept maar dat concept maakt
geen deel uit van het verkiezingsprogranma en dan is de verantwoordelijkheid
van deze vergadering om het verkiezingsprogranma vast te stellen. Dus u kunt
straks nog even net de heer de Korte van gedachte wisselen over punten die
u interesseren. Wij karen nu tot de eindsterrming van het verkiezingsprogranma.
We kunnen dat per punt doen, per artikel, maar het lijkt ne wat veel. We
kunnen het per hoofdstuk doen maar dat lijkt ne misschien ook niet nodig. Ik
zal als u daal:Iree instemt net een klap het verkiezingsprogranma kunnen vaststellE
Juist. Daarbij is dat gebeurd en dan rroet ik u nog vragen de machtiging om de
die we aan de conmissie rroeten geven om van het geheel nu weer gearrendeerd aan
alle kanten toch nog een goedlopen geheel te rnaken net de eerder gedane toezeggingen van positief redaktioneel enz. Fanreel rroet ik u die machtiging vragen
Stemt u daaJ::nee in. Dan begeef ik mij nu even naar het spreekgestoelte.
Daires en heren het is aan mij am de comnissie die het concept van het verkiezing!
progranma geschreven heeft bij zonder te bedanken voor alle inspanning. Ik heb ee:J
keer zelf in deze ccmnissie gezeten en ik weet dus wat het is am een jaar
lang zo intensief betrokken te zijn bij het progranma bij wat we nu eigenlijk
willen. Het is een grote

veran~rdelijkheid

die gedurende die periode op je

rust. Die periode is een jaar geweest en neemt u van mij aan dat alle betrokkene
uitemate intensief heel veel tijd hebben besteed aan het tot stand korren van
dat concept aan de ve:r:werking van alle arrenderrenten aan het rnaken van de advieze:J
voorberieden van de arrenderrentencomnissie enz. enz. De veran~rdelijkheid
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voor deze leden van de partij was nog te groter rnrlat wij besloten hebben
indertijd an onafhankelijke cx.mnissie in te stellen die dat program noest
schrijven. Als u nou weet dat andere partijen dat niet doen of niet neer doen
en wij er niet neer aan begonnen zijn dan begrijpt u dat het een spannende
tijd is geweest. En het is voor u duidelijk geworden in de afgelopen twee dagen
dat zo hier een daar op enkele punten er ook best een spanningsveld was
tussen datgene wat uw afhankelijk commissie

heeft aangedragen en datgene

wat de ja de partijtop eigenlijk liever had gezien. Het is een corrplinent
aan ons allen denk ik dat we er op zo constructieve wijze toch net elkaar
uitgekcm:m zijn en het onderstreept het belang en het onderstreept ook de aantrekkelijkheid van zo'n onafhnakelijke cammissie om zo'n verkiezingsprogramma
sarren te stellen. Daires en heren zo'n verkiezingsprograrma komt er niet als de
organisatie er anheen niet volledig klopt niet helemaal sluit en niet tot
in de puntjes is verzorgd en we hebben ze vandaag weer even achter de
schern:en gezien, maar allerredewerkers van de Koninginnegracht die voortdurend
deze oommissie hebben begeleid die verdienen een groot cornplinent van ons
allemaal.
Als ik dan tenslotte de commissie zeer bedank voor al die werkzaanheden dan
wil ik een lid naast de voorzitter van de ccmnissie extra bedanken en dat
is Tineke Tangel. Zij heeft gefunktioneerd in de organisatie, ze heeft
gefunktioneerd in de ccmnissie. Ze heeft neegeschreven neegetypt, geplakt,
geknipt en gefröbeld tot alles gedaan om dat prograrma zo goed rrogelijk
in de partij te krijgen, zo goed rrogelijk bij de commissieleden. Zij is
dit jaar uitennate intensief betrokken geweest hierbij en daarnaast nog bij
haar gewone werk. Tineke Tangel is haar gewicht in goud waard.
Ik mag narrens het hoofdbestuur een bloerretje aan alle commissieleden aanbieden
en ik doe dat symbolisch aan Tineke Tangel en aan Ginjaars.
Ik kan u nog zeggen darres en heren dat het prograrma omstreeks half februari
gereed zal zijn in die zin dat het naar de drukker kan en wij verwachten het
begin tot half maart voor iedereen beschikbaar te hebben. Ik rroet u vervolgens
nog op bevel van de algemeen secretaris er nogmaals op wijzen dat de algemene
vergadering van 1 februari beperking kent in sterroverdracht en st.elrm:!naantal.
Leest u aub datgene wat erover in vrijheid en democratie staat anders krijgen
wij tijdens het inschrijven van die vergadering ongetwijfeld problemen en dat
w illen we niet graag. Daires en heren ik ben trots en tevreden zoals deze twee
dagen het congres op constructief kritische wijze gesproken heeft over het
WD verkiezingsprograrma. In een sfeer die de Wn het liberalisne kenrrerkt
narrelijk openheid, duidelijkheid en respect voor elkaars opvatting. M:t dit
prograrma in de hand kunnen wij de 2 miljoen WDkiezers van 1982 recht in de
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ogen kijken Geen loze beloften, geen verkiezingsstunts, geen knollen voor
citroenen maar eerlijkheid en duidelijkheid.
Darres en heren ons progranma. is gebouwd op twee peilers de toekomst en het
landsbelang. Wij liberalen zijn bereid die toekanst en dat landsbelang voorrang
te geven boven korte tennijnverkiezingseffecten want voor liberalen geldt
dat dit kabinet en dit kabinetbeleid ook na 1986 rroet wordt voortgezet.
De vraag hoe de VVD uit de stembus komt over dat laatste zijn wij realistisch

optimistisch. De partij is de laatste jaren structureel gegroeid. Gelukkig
waaideren onze kiezers uiteindelijk de duidelijkheid en de eerlijkheid. Het feit
dat de WD als enige partij dit kabinetsbeleid tot inzet van de verkiezingen maak
en het feit dat alleen de WD eerlijk voor de verkiezingen zegt de sanenwerking
:rret het CDA te willen voortzetten dat zijn 2 geweldige wapens in onze strijd
die sportief gevoerd zal worden in de ko.rrende vier rnaanden en die zal uitwerken
in het voordeel van de VVD. Het gaat bij de WD niet om de strijd tussen de
mannetjes en de vrouwtjes een uitspraak. dat het zal gaan tussen Lubbers en den
Uyl. Het doet het misschien even leuk in de publiciteit rnaar daar zitten de

kiezers niet op te wachten. De kiezer stelt neer belang in de vraag welk
beleid er gaat karen na 1986. En dan is eigenlijk de enige vraag blijft de WD
wel of niet in de regering. Iedere nederlander die voor zichzelf de garantie
vooraf wil stellen dat dit beleid wordt voortgezet heeft objectief gezien
slechts de keuze I'lalrelijk de WD te kiezen. Ed Nijpels die vol.nondig ja zegt
tegen het kabinetsbeleid. Vergelijk dat maar :rret het misschien van het mA en
het zeker niet van de partij van de arbeid. Danes en heren wij kunnen :rret een
positief gevoel huiswaarts keren dankzij dit congres, dankzij de progranma.commissie, en de aktieve betrokkenheid van de partij is de WD vandaag reeds klaar
voor de verkiezingen. Vandaag is de eerste dag van de toekomst. Een toekomst die
i

n liberale ogen gericht is op landsbelang. Blijvend economisch herstel, een

fijn gezond veilig leefklimaat. Dat wij liberalen dat ideaal dat landsbelang
primair voor ogen hebben past in onze traditie en eigentijdse opvattingen. Niet
voor niets zullen wij als liberalen als volkspartij voor vrijheid en denocratle
de kiezer :rret opgeheven hoofd tegenoet treden. Als de toekanst je lief is laten
wij ons allen eenuidig en eendrachtig scharen achter ons progranma. achter het
kabinetsbeleid en achter onze lijsttrekken Ed Nijpels.
Voorzitter zou ik voor u de vergadering sluit nog een woord rrogen zeggen. We
zijn I'lalrelijk iemand vergeten in de dank te betrekken dat bent u. Wij zijn :rret
z'n allen nog altijd onder de indruk van de wijze waarop u 14 december de
bui tengewone vergadering van die dag en dus ook zware vergadering tot een
uitstekend einde bracht. Dat hebt u ook de afgelopen dagen weer gedaan. U
hebt het grootste respect verdiend voor de wijze uw eigen wijze waarop u deze
vergadering hebt voorgezeten. Wij vinden dat u dat op 1 februari nog een keer
een dag rnag doen maar daarnarroeten er echt een paar dagen ko.rren waarop u
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eens een keer helenaal FQlitiek vrij bent. Het enige wat u die dagen vinden
wij in Li.rrburg mag doen is misschien eens kijken of er hier een daar misschien
wat wijnranken zijn die misschien straks naar die marke:rwaard kunnen brengen
en misschien mag u ook aan het kareenreisje vragen of ze al lid is van de VVD.
U geeft dat dan maar aan Jos van Rijen op. U weet dat die alles wat de
kerkelijke rite betreft in Li.rrburg regelt. Voorzitter de kareercentrale Li.rrburg :HiJ
vindt dat u op een tijdstip dat u dat zelf rret uw echtgenote wenst een lang
weekend in Li.rrburg noet doorbrengen. Wij bieden u een geheel verzorgd weekend
aan om te bekaren van alle vernoeienissen die u hier hebt getoond.
Hartelijk dank.
De vergadering is gesloten.

