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kunt u zoals gebruikelijk meerdere stemmen met een lagere waarde desgewenst
omruilen voor een exemplaar met een hogere waarde ook dat is een procedure die
we altijd hanteren dat bevorderd bij het stemmen de overzichtelijkheid maar het kan
natuurlijk ook anders om. Als blijk van onze dienstverlening staat in de hal en
computer opgesteld die in verbinding staat met de leden computer van het
algemeen secretariaat en u kunt vanmiddag en ook morgen vroeg als secretarissen
van afdelingen en centrales daar terecht met vragen over de leden administratie
een stukje service verlening die wij u graag bieden. Verder kunt u ook terecht mnet
uw vragen voor zover u die heeft over reglementen voor de kandidaatstellingen
gemeenteraden en ook voor de tweede kamer en het europees parlement u kunt
dat doen bij de daarvoor speciaal aangestelde medewerker van het algemeen
secretariaat de heer Meulemans en u vind hem ook bij een van de stands in de
foye maakt u daar gebruik van. U vind in de foye ook bij de stands u bent er
misschien al eens even langs gelopen anders moet u dat straks zeker nog doen
stands van de Haya van Someren Stichting vereniging van staten en raadsleden u
kunt daar de leidraad voor de gemeenteraadsverkiezingen kopen en u vind ook
een stand van de organisatie vrouwen in de WD en er staat ook een stand van de
Nederlandse Sportfederatie z\ij willen u namelijk heel graag informeren over het
gemeentelijk sportbeleid en ik kan een nbezoek aan die stand bij u van harte
aanbevelen. De volgende mededeling u weet dat we druk bezig zijn met het
opruimen van onze oude voorraden propaganda materiaal we hebben als hoofdbestuur in dat kader besloten om de prijzen te halveren dat is toch een prettige
mededeling dacht ik en u kunt vandaag en morgen ook al weer in de hal tegen
zeer aantrekkelijke lage prijzen materiaal aanschaffen en wacht u daar niet te lang
mee want op is op en sla dus uw slag. Dan heb ik een mededeling en daar vraag
ik uw bijzondere aandacht voor zoals u weet is onze algemeen secretaris ruim een
jaar geledenmet ziekteverlof gegaan inmiddels hebben wij het bericht ontvangen
dat hij op medische gronden is afgekeurd het hoofdbestuur getreurd dit in hoge
mate na ruim 15 jaar trouwe dienst aan de WD is het jammer dat Wim van den
Berg zijn functie op deze wijze moet beeindigen. Wij hopen binnenkort in overleg
met hem als WD op passende wijze afscheid van hem te kunnen nemen en u zult
daar uiteraard nog mededelingen over ontvangen. Ik zou u willen voorstellen dat wij
Wim van den Berg als algemeen secretaris sterkte toewensen met zijn herstel en
hem daartoe een fraai boeket bloemen zenden (applaus) dank u voor dit ondersteunenende applaus wij zullen dit heden zo enigzinds mogelijk nog laten bezorgen. Dan heb ik een mededeling die ik doe op verzoek van de kamercentrale
Tilburg dat is het volgende op 12 juni a.s. zal in deze zelfde locatie dus ook het
Turfschip in Breda met medewerking van de kamercentrales Rotterdam/Dordrecht
/Zeeland de ondercentrale Belgie en de Vlaamscha liberaal democraten een
symposium worden georganiseerd dat tot titel heeft perspectief Rijn/schelde Delta
ik maak u hierop graag attent inschrijfformulieren en het programma van die dag
kunt u ook al weer in de hal verkrijgen dus ik dacht dat u daar straks zeker naar
zoumoeten kijken het is een zeer interessante dag. Dan ga ik als volgende wil ik
graag het stembureau gaan benoemen en ik stel de volgeden personen voor als lid
van het stembureau. Als voorzitter de heer van Herk Noordwijkerhout en als leden
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stel ik voor mevrouw van Zanten van Doren uit Almelo mevrouw de Pape uit
Cappelle ajd IJsset mevrouw Voets de wit uit Velp en de heer van Dijk uit Rotterdam C van Dijk. Kan datuw goedkeuring wegdragen. (applaus) Dan zou ik de
leden van het stembureau willen verzoeken zodra ergestemd moet worden achter
de tafel plaats te nemen maar misschien kunnen ze enigzins naar voren lkomen
zitten zodat dat wat makkelijker gaat. Dan moet ik nog een formaliteit vervullen ik
zou graag een commissie van 3 leden willen benoemen die moeten toezien op de
beslaglegging van deze vergadering en ik zou daartoe de volgende leden willen
uitnodigen mevrouw La Rieviere uit Oegstgeest de heer Haga uit Roeterdam en
mevrouw Brouwer van Wijk uit Sneek. Is dat accoord (applaus) goed dan is
hiermede de vergadering echt helemaal geopend en ik wens u nogmaals een
goede vergadering toe. Ik ga over tot de voorstellen en ik kom allereerst bij het
voorstel van de kamercentrales RotterdamjLeidenen Dordrecht handelende over de
gevolgen voor de interne partijorganisatie van de regiovorming. Ik stel voor om bij
de behandeling van het voorstel van genoemde kamercentrales dus dat zijn
Rotterdam/Leiden en Dordrecht ook het amendement van de afdeling Oude Amstel
en het voorstel van de afdeling Albrandswaard te betrekken u heeftde desbetreffende voorstellen kunnen vinden in de beschrijvingsbrief pagina 1 en 2 en de aanvullende beschrijvingsbrief pagina 1 en ook het advies van het hoofdbestuur treft u
daarbij aan. Wil een van de indieners nog een toelichting geven op het voorstel.
Niet wil het lid van het hoofdbestuur speciaal daarmee belast nog iets opmerken
mevrouw van Dijk.
Voorzitter ik denk dat het advies van het hoofdbestuur voor zich spreekt en
persoonlijk heb ik daar weinig nog aan toe te voegen.
Nog opmerkingen vanuit de zaal. Kan ik daaruit afleiden dat de voorstellen aldus
aanvaard zijn met het advies van het hoofdbestuur erbij. Accoord dank u wel. Dan
ga ik naar het volgende punt van de agenda voorstel van de kamercentrale Drente
met betrekking tot de bepalingen inzake onverenigbaarheid van het lidmaatschap
vban het hoofdbestuur met dat van de Staten Generaal of het europees parlement
en ik stel voor bij de behandeling van dat voorstel tevens de amendementen van
de afdeling Doesburg en Rijswijk te betrekken u heeft dat voorstel op pagina 2 van
de beschrijvingsbrief kunnen vinden en de amendementen op de pagina's 2 van de
aanvulkiende beschrijvingsbrief. Ik heb begrepen dat het hier om een zakelijk
inhoudelijke discussie gaat en wij juichen dat als hoofdbestuur erg toe omdat dat
een stuk duidelijkheid geeft. Wil de indiener van het voorstel iets opmerken de heer
van Heukelum, heb ik nog meerdere sprekers.
Mevrouw de voorzitter, meneer van Heukelum, de motie van het voorstel van de
kamercentrale Drente u heeft het zelf net gezegd is een zakelijk voorstel alle
commotie die er nu over ontstaat wijs ik verre van ons dat kan ik ook staven de
motie is vorig jaar juni inmiddels al opgesteld hetis een zakelijke motie. Wat is de
kwestie. Wij hadden in het verleden een hoofdbestuur bestaande uit een dagelijks
bestuur en uit afgevaardigde van de kamercentrales dat hebben we met elkaar 5
jaar geleden veranderd we hebben gezegd we willen een rechtstreeks gekozen
hoofdbestuur hebben aanzienlijk kleiner dat gaat als de voorstellen door het
hoofdbestuur aangenomen worden vandaag naar 11 leden toe dat hebben we met
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elkaar besloten. Ik wijs u erop dat de kamercentrale Drente ook toen dat was in
Veldhoven dacht ik in 87 ook al bezwaar heeft aangetekend tegen het feit dat nog
steeds die combinatie mogelijk blijft van hoofdbestuurslid en lid van een van de
kamers van de staten generaal. Echter is er sinds Veldhoven iets veranderd iets
wezenlijks veranderd en dat is de kwestie van de kandidaatstelling voor de eerste
en tweedekamer in het europese parlement. Oude situatie was dat de afdelingen en
de kamercentrales grote inbreng hadden bij het vaststellen van die lijst die bepaalde voor een groot deel van onderaf de kandidatenlijst. We hebben met elkaar ook
besloten om dat te veranderen. prima we hadden afgesproken dat we van nu af
aan metname het hoofdbestuur een hele grote rol geven een hele grote rol
toebedelen in de samenstelling van die lijst. Het hoofdbestuur komtmet een
advieslijst en de afdelingen kunnen op een vergadering als deze nog wijzigen. Dat
betekend dat de invloed van het hoofdbestuur aanzienlijk groter is geworden veel
groter is geworden bij die samenstelling. Wel nu ons standpunt is dat je dan ook
daarbij rekening moet houden met de kandidaatstellingsprocedures. Ik heb niets
tegen macht helemaal niet maar ik heb wel bezwaar tegen een machtsconsentratie
ik vind dat je macht moest spreiden ik lijk Joopden Uyl wel macht moet je spreiden
en controleren en wij zeggen hou et dan zuiver en ga gewoon die zaak scheiden
nou het momentr dat we dat gedaan hebben was dat een van de leden van het
hoofdbestuur de heer Blauw aftredend was we zeiden dan voor de discussie weer
komt gaan we dat nu invoeren. Dat is de inhoud en de strekking van het voorstel
van de kamercentrale Drente dat en niet anders. Ik moet constateren datde
afgelopen tijd buiten en ik denk ook binnen de partij een lading aan die motie wordt
gegeven aan het voorstel wordt gegeven die ik onjuist acht. De motie het voorstel
wordt nu nadrukkelijk beschouwd her en der als zijnde een motie van wantrouwen
tegen de voorzitter. Ik moet u zeggen dat ik er niet voor voel om onze motie
daarvoor te laten gebruiken ik vind dat een zakelijke motie die je indiend niet moet
laten gebruiken om andere dingen op tafel te krijgen dat is onjuist. Dat betekend
dus ook dat de discussie over deze motie we kunnen met elkaar wel zeggen het
gaat over zakelijke feiten maar de discussie over deze motie beladen is ik vind dat
heel betreurenswaardig. Wij willen als kamercentrale Drente willen wij een zakelijke
discussie hebben wij constateren dat hij blijkbaar niet kan op dit moment en dat
betekend mevrouw de voorzitter dat ons niets anders rest dan het voorstel terug te
nemen en opeen later tijdstip hopenlijk als we er zakelijk over kunnen praten
daarmee terug te komen. Ik trek het voorstel namens de kamercentrale Drente in.
(applaus).
Dank u heer van Heukelum mag ik aannemen dat dat ook voor de amendementen
geldt. (applaus). Ja dank u. Dan ga ik over tot 2.4 het lidmaatschap voor het leven.
Voorstel van het hoofdbestuur voor de instelling van het lidmaatschap voor het
leven voorstel vindt u oppagina 3 en 4 van de beschrijvingsbrief op dit voorstel zijn
geen amendementen ingediend. Wil de penningmeester hier nog iets over zeggen.
Ja graag mevrouw de voorzitter. We hebben bij onze rondtocht langs de kamercentrales diverse suggesties gehad met betrekking tot de contributie dit is er een
van die aan de orde is gekomen er werd op aangedrongen om een dergelijke
mogelijkheid te ereeren omdat vele in onze partij dat toch aantrekkelijk blijken te
vinden. We hebben vervolgens besproken in het overleg met de penningmeesters
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van de kamercentrales die waren het daar unaniem mee eens om deze gedachte
uit te voeren en bleken daar ook zeker behoefte aan te hebbenik heb dus een
gevoel dat het een voorstel is wat waar nogal wat behoefte aan bestaat in onze
partij en wat dus de mogelijkheden om contributie te betalen wat verruimt op een
fiscaal aantrekkelijke wijze niemand hoeft daar gebruik van te maken maar de
mogelijkheid is aanwezig.
Ik zie mevrouw Bruggemans staan. Ga uw gang. Krijg ik geluid, ik zou liever niet
hoeven klimmen. Ik denk dat die het doet probermaar, oke.
Bruggeman afdeling Den Haag. Voorzitter nee afdeling Den Haag de penningmeester wil ik allereerst voordat ik op zijn voorstel inga lof toe zwaaien hij zegt zelf
al dat met creativiteit zelfbeheersing en doelmatigheid een heleboel te doen is. Hij
heeft het afgelopen jaren zeker getoond dat hij daar in voorgaat en uitstekend
beleid gevoerd ik geloof dat de WD er financieel op het ogenblik keurig voor staat
hij heeftook echthet voorbeeld gegeven zelf beheersing creativiteit zelfbeheersing
allemaal uitstekend gedaan alleen Den Haag vond hemiets te creatief met het
voorstel voor een lidmatschap voor het leven. Het is namelijk zo we zijn niet een
gewone vereniging we zijn en politieke club en stel nou dat je ik ben dus uberhaupt
tegen tegen dat lidmaatschap voor het leven maar van een politieke club je wordt
lid voor het leven halverwege je leven denk je dit is mijn vereniging niet meer dan
moet je toch je lidmaatschap op kunnen zeggen. (gelach en applaus) het is toch
niet voldoende om dan naar het stemhikje te kunnen gaan en op een andere partij
te stemmen nee dus dan kun je natuurlijk allerlei onverkwikkelijke situaties voorstellen en verkwikkelijke je kunt zeggen ik stel ik zegmijn lidmaatschap op en met de
betaling van de achter gebleven rente of het terugbetalenvan de gederfde rente
krijg je je geld terug of de penningmeester zegt oke u bent moreel geen lid meer
maar wij houden fijn het geld want dat hebben we eigenlijk al ingecalculeerd enfin
(gelach) ik ken de huidige penningmeester genoeg om te weten dat hij daar
creatief mee om zal willen gaan ik ben zelf creatief genoeg om mij voor te stellen
wat het allemaal voor toestanden geeft ik wil er niet te lang op ingaan maar ik
geloof niet dat dit goed is ik geloof niet dat een politieke vereniging een lidmaatschap voor het leven moet instellen en afdeling Den Haag zal tegen stemmen.
(applaus).
Heb ik nog meer sprekers Ja ga uw gang.
Wiegman mevrouw uit Spijkenisse ja ik zou haast zeggen in tegnstelling tot de
vorige spreekster eens een liberaal altijd een liberaal (applaus) maar ik zou alleen
op wat praktische problemen wijzen stel dat ik lid voor het levenben hoe gaat het
dan met mijn kinderen die groter worden en politiek bewust gezinsleden de
echtgenote en dergelijke heeft de penningmeester ook daar aan gedacht. Dank U.
Heb ik nog meer sprekers. Willen degene die nog het woord voeren misschien een
beetje richting microfoon dan komen.
Went kamercentrale Amsterdam. Zou de penningmeester aan kunnen geven hoe hij
komt op de hoogte van de bedragen er was bij ons in de kamercentrale nogal
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bezwaar tegen de hoogte er waren mensen die vonden dat heteen stukk hoger zou
kunnen zijn omdat het toch gaat om een bedrag voor het leven aangezien het toch
de fiscale aftrekbaarheid er aan zit zouden wij gaarne de onderbouwing zien hoe hij
daar aan gekomen is tot deze bedragen.
Dank u nog meer sprekers. Dan is het woord aan de penningmeester.
Ja dank u zeer voorzitter. Ja je ontsnapt mevrouw Bruggeman natuurlijk nooit als je
iets probeert te bedenken dus dat kom ik vandaag ook weer tegen het is natuurlijk
zo in een liberale partij dat wij dekeuze vrijheid altijd graag voorop stellen Mevrouw
Bruggeman constateerd de mogelijkheid dat iemand halverwege zijn leven ik kan
het me bijna niet voorstellen op de slechte gedachten zou komen om zijn lidmaatschap op te zeggen dat is op zich zelf natuurlijk denkbaar maar het punt is nu
eenmaal dat wij mensen die die mensen die die twijfel niet hebben en die van zich
zelf weten dat ze die gedachten niet zullen koesteren en die ookit gegrepen zullen
worden door die gedachten in de gelegenheid stellen uit vrije keuze en volledig bij
zinne naar ik aanneem om van een dergelijke optie gebruik te maken er is bij ons
door onze leden niet door iedereen natuurlijk maar door een aantal leden tijdens de
bezoeken aan de kamercentrale erop aangedrongen om een dergelijke faciliteit te
ereeren omdat men het aantrekkelijk vind ja wie die twijfel heeft moet er natuurlijk
niet gebruik van maken en wie het fiscaal niet aantrekkelijk vind moet dat ook
vooral niet doen. Het enige wat wij doen is die optie bieden en ik denk dat liberalen
mans en vrouws genoeg zijn om van de geboden opties gebruik te maken dus ik
zou zo zeggen dat zeker in de afdeling Den Haag waarvan ik weet dat men zijn
gezond verstand heel goed weet te gebruiken er ook toch velen aanwezig moeten
zijn die van een dergelijke fiscale optie gebruik willen maken en waaraan de twijfel
niet knaagt die blijkbaar bij mevrouw Bruggeman aanwezig is. De heer Wiegman
die vraagt hoe dat moet met ja met de techniek het is duidelijk een voorstel voor de
categorie gewonen leden tot en met 64 jaar en voor de categorie boven de 65 jaar
vanaf 65 jaar en ouder ik denk dat de problematiek van de gezinsleden hier dus
gewoon niet aan de orde is die kun je daar natuurlijk ook niet in meeslepen in zo
iets ik denk ook dathet een faciliteit is die voornamelijk gebruikt zo worden door
mensen die zo langzamerhand aan het eind van hun carriere lopen en die dit soort
fiscale mogelijkheden wel zouden willen benutten en dat is meteen ook en dan ga
ik door in antwoord aan de heer Went Amsterdam die zegt hoe heeft u dat bepaald
Wij hebben die hoogte van het bedrag bepaald op basis van het gegeven dat we
uit dit fonds een jaarlijkse inkomen willen ereeren die in ieder geval hoog genoeg
zullen zijn om de contributie verdeling over diverse gremia in onze partij tot stand te
kunnen brengen vanuit dat fonds moet jaarlijks een hoeveelheid inkomsten komen
waaruit de kamercentrales de afdelingen en de ondercentrales kunnen worden
betaald daar is de hoogte op vastgesteld. Er is geen enkel bezwaar tegen zoals de
heer Went stelt wanneer men een hogere aftrekpost wil ereeren om het bedrag te
verhogen dat eh, nee dat probleem is uberhaupt niet aanwezig (gelach) wij sturen
daar tegenwoordig zelfs een extra kaart voor rond waarbij u jaarlijks die mogelijkheid krijgt om dat extratjaaan de partij te geven en dat blijkt ook bijzonder goed
gewerkt te hebben dus het is een ondergrens waarmee u in iedergeval het
lidmaatschap voor het leven koopt hoeft u er verder niet meer naar om te kijken als
u meer wilt geven is daar absoluut geen enkel bezwaar tegen en gelden daar de
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zelfde fiscale mogelijkheid voor.
Iemand in tweede termijn. Mevrouw Bruggeman.
Voorzitter ik geloof dat de penningmeester er een beetje aan voorbij gaat dat het
voor mij niet zozeer een financiele kwestie is het is een principiele kwestie. Het gaat
er niet om dat wij niet zouden wel of niet kunnen beslissen tot het eind van onze
dood loyaal willen zijn aan de WO het gaat erom datals je mensen wilt royeren of
als mensen het totaal niet eens zijn met hun club dast dat niet goed is als je ze
gebonden hebt met het lidmaatschap voor het leven en dan kan je wel zeggen de
mesnen zijn mans genoeg om te weten waar ze aan beginnen en dan moeten ze
maar geen lid worden voor het leven nee hetgaat erom dat de partij het niet moet
willen en hetis dus echt misschien niet goed overgekomen dat het voor de afdeling
Den Haag een principiele zaak is wij zijn gen voetbalvereniging we zijn vereniging
van oud studenten wij zijn een vereniging die van politieke koers kan veranderen en
die het bovendien met sommige van zijn leden misschien niet helemaal eens kan
zijn. zowel de vereniging moet van zijn leden af kunnen als de leden van hun
vereniging en dat moet niet met het partijlidmaatschap voor het leven vastliggen het
is dus echt een principiele zaak.(applaus).
Nog meer mensen in tweede termijn. Nee penningmeester heeft het woord dan.
Ja voorzitter ik begrijp het principiele punt en ik me dat ook wel een beetje voorstellen zoals u dat zoals u daat betoogt en ik wil daar ook helemaal niet negatief over
doen ik heb alleen al gezegd men mag die keuze voor zich zelf maken en ik denk
dat degene die daar minder principieel over denken dan de afdeling Den Haag
het recht moeten hebben om van zo'n mogelijkheid gebruik te maken we kunnen
tenslotte onze principes niet aan andere opdringen datis toch ook een standpunt
waqt onze partij altijd in sterke mate wil verkondigen. Ja het is natuurlijk ook maar
een gradueel probleem zoals het door mevrouw Bruggeman wordt gesteld want als
je de jaarlijkse contributie betaald kun je halverwege het jaar en ik moet tot mijn
spijt wel eens constateren dat het ook wel eens gebeurd van mening zijn dat je je
lidmaatschap niet wilt continueren dan heb ook zei het voor een jaar in ieder geval
een bedrag op tafel gelegd nou deze periode is alleen wat langer dat is eigenlijk
het enige verschil en in dat kader gezien vind ik het principiele karakter van uw
opmerkingen toch wat minder sterk worden.
Dank u. het einde van discussie. Wordt er stemming gevraagd oke stembureau
dan graag moet ik de namen nog herhalen of gaat dat zo. Er staat een tafel daar
links van mij voor u rechts he nee dat is waar ik denk niet dat men dat kan zien
daar he of wel misschien gaat u misschien komt u even hiervoor dan zullen we zo
een regeling treffen dat dat wat beter gaat maar dan kunnen we in ieder geval de
stemming even gaan houden ja nou ik wil met wit gaan beginnen ik ga eerst
vragen diegene die voor het voorstel zijn en daartoe allereerst de witte stembiljetten
wit voor, zal ik proberen wit tegen ja wit tegen, blauw voor, blauw tegen,oranje
voor, zijn die geteld oranje tegen, dat is Den Haaggeloof ik he (gelach) ja ik
zagineens zo'n oranje vlek hier. Die staat tenminste voor zijn principes.
Is de heer van Herk ik denk gezien wat ik hier gezien heb dat de conclusie
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eisgenlijk wel duidelijk is maar ik wil dat eigenlijk ook van de heer van Herk horen
aangenomen he ja dat dacht ik ook al het voorstel is aangenomen (applaus) wil de
heer Weissenbeek het is echt aangenomen hoeveel hoeveel zijn we er kunt u de
aantallen noemen 260 voor 206 voor 55 tegen 206 tegen 55 ja oke het voorstel was
aangenomen. Ik ga naar het volgende punt de hoogte van de contributie mag ik
enige aandacht graag aan de orde is hierbij het voorstel van het hoofdbestuur om
in verband met het 50 jarigbestaan van de partij de contributie met f. 1,--te verhogen en ik zou bij de behandeling van dit voorstel de moties van de kamercentrale
Dordrecht de afdeling Vlaardingen en de afdeling Avereest en het amendement van
de afdelingen Alblasserdam mag ik wat stilte Nieuwlekkerland willen betrekken. U
vind het voorstel op pagina 4 en 5 van de beschrijvingsbrief en de moties en
amendementen staan op de pagina's 2,3,4 en 5 van de aanvullende beschrijvingsbrief. Wil de penningmeester nog iets toelichten ten aanzien van het voorstel van
het hoofdbestuur enmag ik even inventariseren wie ik vervolgens als sprekers heb
over dit onderwerp oke nou u begeeft zich straks ongetwijfeld richting microfoon
daar ook nog wat oke eerst de penningmeester.
Ja heel in het kort voorzitter. We hebben gedacht dit voorstel te moeten doen
omdat wij bij de viering van het 45 jarigbestaan van de partij hebben gemerkt
wanneer je zo iets opeen laat moment gaat organiseren dat je dan wat problemen
krijgt. We hebben desondanks gemerkt dat het 45 jarig bestaan in Groningen een
buitengwoon groot succes is geworden maar de fase daarvoor was toch wat
moeizaam en vandaag dat in het peirodiek overleg met de kamercentrale voorzitters de gedachten naarvoren kwam om dit nu tijdig aan de orde te stellen zodat we
niet op het zelfde probleem zouden stuiten we zijn dus een beetje van onze
ervaringen wijzer geworden zoals het ook hoort natuurlijk. Het is natuurlijk misschen dat bij sommige de indruk is gewekt dat het hier uitsluitend gaat om het
organiseren van een feestje dat is natuurlijk niet zo waar het om gaat is dat wij het
vieren van een dergelijk jubileum en 50 jaar is natuurlijk nog een veel markanter
moment dan 45 jaar dat het geigende moment is om de liberale gedachtenb in alle
opzichten uit te dragen he en dat gewoon aan de ........ te doen op passende wijze
dat moet zo goed mogelijk worden voorbereid dat moet goed worden georganiseerd en dat is de reden dat dit voorstel is gedaan zoals het is gedaan.
Dank u, nou ik zie al vele mensen staan. Ga uw gang meneer Snelle.
Snelle kamercentrale Haarlem. Ik vind het weer een prachtig staaltje van creatief
boekhouden we hebben 55.000 leden maal 5 is 280,000 gulden en als je dat dus
op rente vastzet voor 7% wordt 3 1/2 ton wordt een leuk feestje daar maar weet u
wat het ergste is we gaan preeedante scheppen. Wie zegt dat de volgende keer
nietvoor een of ander gelegenheid een guldentje tekort komt.
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hoe denkt u dat te pareren dat dergelijke voorstellen een levensloop beginnen.
Dank u duidelijk uw vraag ik ga eerst maar de vragenstellers af dan zal de penningmeester gezamenlijk antwoorden.
Gaat uw gang. van Nierop afdeling Amstelveen. Ik wil van hartra de motie van de
afdeling Dordrecht ondersteunen die deze verhoging afwijst. Wij vinden dat indien
er financien nodig zijn voor een feestje over 5 jaar dat dat normaal in de financiele
planning dient te worden opgenomen en als we dan daar uit die financiele planning
op langere termijn te eniger tijd en verhoging van de contributie noodzakelijk blijkt
dan kunnen we het alsdan doen. Ik denk dat dit voorstel op het ogenblik geen
snelheid nodig heeft dit voorstel moet danig overdacht worden en volgend jaar op
deze vergadering lijkt mij vroeg genoeg om dan te beslissen of er ook om andere
redenen een contributieverhoging nodig is gezien de planning op lange termijn en
dan is er alle reden voor om dan ja te zeggen maar nu niet. (applaus).
Dank u gaat uw gang. Verhulst kamercentrale 's Hertogenbosch, wij steunen het,
ding misschien iets naar boven ja, dat is 2 meter he, wij steunen het voorstel van
het hoofdbestuur wij missen alleen eigenlijk in uw voorstel het termijn waarin u het
termijn waarin u deze f.1,-- wilt innen. Ik kan mij voorstellen na 3 jaar hebben we 2
ton daar kunnen we een aardig feestje van bouwen. Dank u wel.
Dank u gaat uw gang meneer Schuddeboom. Ja van afdeling Hoorn. Wij steunen
ook het voorstel van het hoofdbestuur alleen wilde wij de beperking maken is het
misschien niet handig om te zeggen 115,-- = 1,-- en die ene gulden voor bijzondere doeleinde dan omzeilen we een hoop en wij vonden het verstandig want in een
normaal gezin ga je ook van te voren sparen als er over 2 of 3 jaar een huwelijksfeest is, dus wellicht dat wij dat ook doen, dus wij zijn er voor.
Gaat uw gang, v.d. Marel kamercentrale Dordrecht binnen de kamercentrale
Dordrecht hebben wij gemeend een motie in te moeten dienen die tegen het
voorstel van het hoofdbestuur is en wel om de redenen dat structureel financieren
van incidentele uitgaven zoals jubilea door middel van contributie verhoging in strijd
is met en gezonde financiering waarvoor wij als liberale staan en ten tweede zijn wij
van mening dat fonds werving altijd op een vrijwillige basis moet plaatsvinden niet
middels een opgelegde verhoging van daar dat wij tegen het voorstel zijnvan het
hoofdbestuur. (applaus).
Gaat uw gang. Voorzitter mijn naam is Rohof van de afdeling Utrecht ik zal het kort
huden omdat de inbreng van de vorige sprekrs al duidelijk genoeg verwoord is.
OOk de afdeling Utrecht is van opvatting dat het niet verstandig is om voor een
incidenteel gebeuren een f.1,-- contributieverhoging te veiren wij denken dat het
verstandiger is om het gewoon in de financiele planning mee te nemen te kijken
naar andere uitgave en het niet alleen toe te spitsen op een lustrum wat over 4
jaar moet worden gevierd. Dank u.
Gaat uw gang. Jelle Wiebinga van de afdeling Avereest. Mevrouw de voorzitter ook
onze afdeling is tegen het voorstel van het hoofdbestuur. Wij vinden het toch een
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beetje lijken op een ad hoc beleid het moet in je financiele planning zitten wij
hebben daarom ook voorgesteld het is amendement 7 ik weet niet of het al aan de
orde is maar maakt ook niet uit daarom zeggen wij ga gewoon net als ieder ander
bedrijf en net als iedere andere vereniging trendmatige verhoging toepassen u hebt
ook onkosten verhogingen enz enz dat lijkt mij veel verstandiger dan ben je
gewoon goed bezig u ontraad het wel eens van wel maar des al niettemin ik breng
het hier toch nog en keer naar voren het is slecht beleid om alleen voor een
jubileumfeest een gulden van ieder lid ja niet alleen te vragen maar te eisen en ik
denk dat daar bij onze club niet goed is. Dank u wel.
Ja mevrouw, misschien kunt u hem iets naar beneden buigen, ja zo gaat het ik ben
Jean Postelmans kamercentrale Den Helder, u bent niet verstaanbaar, zo ja zo is
het prima, Jean Postelmans kamercentrale Den Helder. Wij gaan wel accoord met
het voorstel van het hoofdbestuur alleenzuden wij de termijn graag afgehandeld
afgebakend zien tot 1 januari 1999. Dank u.
Goed heb ik u, ik heb zojuist mijn zegje gedaan over de eerste motie van de
kamercentrale Dordrecht maar de kamercentrale Dordrecht heeft in het zelfde
kader nog een motie ingediend en dat betreft niet om te pleiten voor een verhoging
van 1 gulden nee wij pleiten voor een verhoging van f.1,50. (gelach) maar we
hebben, het is net een markt hier he, en waarom maar wij vinden dat dit dan geen
doelbestemming moet hebben maareen algemene verhoging want er zijn in onze
partij nog meerdere zaken die versterking behoeven en waarvoor geen geld
beschikbaar is of beschikbaar wordt gesteld hierbij wordt met name gedacht aan
de ledenwerving en de ledenadministratie. Met de opbrengst van een algemene
contributie kunnen structurele verbeteringen worden doorgebracht die de zaak van
dagelijks functioneren kunne beïnvloeden en dan heb je ook niet te maken met een
verdeelsleutel dan komt alles gewoon in het reguliere verdelen terecht.
Ja gaat uw gang. Heb ik nog meer mensen in eerste termijn. Ja maar buiten deze
meneer. Nee oke. gaat uw gang.
Voorzitter mijn naam is Kochheim van de afdeling Alblasserdam. Het amendement
dat wij hebben ingediend dat is ook al straks even aangeroerd dat wij tegen zijn dat
er potjes gecreerd worden die in een reguliere begroting thuis horen.Verder als je
een feest wilt gaan vieren denk ik toch zoals ook al reeds is gezegd het niet juist is
om dat door een verplichte bijdrage van de leden op te leggen. Als ik nu kijk naar
het commentaar van het hoofdsbestuur ten aanzien van onze motie dan staat daar
omdat wij dus ook gezegd hebben als je dit wilt doen zou je bijvoorbeeld een
tientjes actie kunnen houden tegen die tijd dat we dat jubileum willen vieren daarbij
heb je dus de vrijwilligheid van de bijdrage naar voren gebracht eh is de advies van
het hoofdbestuur, ontraden het houden van een financiele actie moet gerelateerd
blijven aan verkiezingen. Nou ik weet niet waar dat in de reglementen ergens staat
en ik geloof ook niet dat dit een juiste advies zou moeten zijn. Ten tweede wat ik
mis in het advies van het hoofdbestuur is het precedent voor het antwoord op het
precedent voor het ereeren van diverse potjes die in de reguoliere begroting thuis
zouden horen daar zou ik ook graag nog wat over willen vernemen. Ten aanzien
van de motie van de kamercentrale Dordrecht om dus de contributie te verhogen
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voor wat voor toestande dan ook datis dan aan de penningmeester en het
hoofdbestuur om te bepalen hoe men deze bedragen wil afzondere in een fonds of
hoe dan ook zou Alblasserdam bereid zijn om met deze tweedemotie van de
kamercentrale Dordrecht accoord te gaan. Het is al toegelicht dat in plaats van f.
1,-- f.1 ,50 zou moeten zijn omdat je dan de situatie krijgt dat de bijdrage aan het
hoofdbestuur dan ongeveer opeen gulden zou uitkomen. Dank u wel voorzitter.
Dank u er staat inmiddels de tweede interuptimicrofoon is zichtbaar geworden die
stond wat laag achter de camera's dus daar staat er nu ook een. Goed, hetis nu
gebeurd. Het woord is aan de penningmeester.
Ja voorzitter er is enkele malen de opmerking gemaakt dat het gevaarlijk is om een
dergelijk voorstel in te dienen omdat dat een precedent zou kunnen ereeren voor
het vormen van allerlei potjes ik kan u verzekeren dat is duidelijk niet de bedoeling.
We hebben zichtbaar willen maken dat iets wat in onze huidige financiele planning
en begroting niet past het organiseren van een grote manifestatie naar aanleiding
van het 50 jarig bestaan van de WD in nedertand dat we daarvoor een aparte
regeling wilde treffen het is in iedergeval nooit mijnbedoeleing geweest om naar
andere potjes te streven ik kan natuurlijk niet voor mijn opvolgers praten aanstonds
dus ik denk maar ik denk dat u die angst voor het precedent niet zo zeer hoeft te
hebben het is uitsluitend gebaseerd op praktijk ervaring want als je dit soort zaen te
laat gaat regelen dat je dan enorme problemen met elkaar krijgt en dat hebben we
dan het afgelopen jaar gemerkt en dat betekend dat de kamercentrale Groningen
die uiteindelijk het feest heeft georganiseerd en daar overigens veel succes mee
heeft gehad toch wel hele grote risico's heeft gelopen wij hebben natuurlijk als
hoofdbestuur daar ook een bijdrage aan gegeven maar we hebben dat wil afperken
omdat we daargewoon de middelen niet voor hebben tot een bijdrage van 25.000,-voor het organiseren van het semmenair meer konden we ons ook niet veroorloven. In onze huidige financiele planning past iets dergelijks niet om dat oppassende
wijze te organiseren en dat is de reden dat wij met dit een ogenschijnlijke ad hoc
voorstel zijn gekomen. Ja het woord feestje zoals ook door de heer van Nierop
wordt gebruikt en ook de heer Snelle is naar mijn mening dus niet zo correct ja
natuurlijk vier je het bestaan van het liberalisme dat is het ook wel waart maar u
moet het toch wel meer zien in het kader
van onze normale dagelijkse activiteiten waarbij we tenslotte altijd bezig zijn met het
uitdragen van het liberalisme in nedertand en proberen dit te ondersteunen met
allerlei acties en dit is er een van en dat is nu eenmaal gebruikelijk om dat soort
dingen een speciaal accent te geven bij een jubileum zoals nu aan de orde is of het
nu 45 of 50 jaar is maar 50
jaar is natuurlijk nog veel indrukwekkender. Ja dan is er over het termijn gesproken
met name de heer van Hulst heeft dat naar vorengebracht en niet aleen meneer
van Hulst ik heb daar ook nog een opmerking van iemand anders over gehad nou
dat zie ik dan zo nog wel nou dat is een volkomen terechte opmerking ik denk dat
ten onrechte in het voorstel is nagelaten om aan te geven dat deze de gulden extra
contributie voor het organiseren van dit jubileumfeest dat die natuurlijk met het
intreden van het jaar van het jubileum zal worden beeindigd want anders zouden
we daar mee doorgaan dus het voorstel moet in die zin worden afgebakerd en ik
ben het dus volledig met die opmerking over het termijn eens onze excusses het is
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gewoon niet zorgvuldig genoeg verwoord daar hebben we niet aan gedacht. Dat is
een opmerking van de heer Schuddeboom die wil het voorstel gaarne ondersteunen heb ik begrepen maar stelt voor om duidelijk aan te geven dat het gaat om de
normale contributie in dit geval f. 115,--voor de gewone leden + 1 ik denk dat we
dat in de brief die we altijd bijsturen bij het verzenden van de contributiekaarten
heel goed kunnen aangeven en dat we die opmerking dus kunnen verwerken op
het moment dat we tot de uitvoering overgaan. De heer van der Marel kamercentrale Dordrecht heeft bezwaren tegen het incidentele karakter van deze zaak heeft
ook bezwaren tegen die fondsen werving daar heb ik het net al even over gehad
dat is ook bepaald niet de bedoeling en zegt net zo als de afgevaardigde van
kamercentrale Utrecht of van de afdelng Utreht u zou dat toch eigenlijk in uw
financiele plannning mee moeten nemen nou in onze huidige financiele planning
staat dat niet dat heb ik al aangegeven op dit ogenblik is het ook niet zo dat wij in
de financiele planning nieuwe activiteiten hebben opgenomen die tot contributieverhoging aanleiding zouden kunnen geven iets heel anders is en dat hebben wij
besproken op het reguliere overleg met de penningmeesters van de kamercentrales dat als je de lijnen ziet van de contributieopbrengst en die trendmatig doortrekt
zoals we dat moeten doen mede afhankelijk van de ontwikkeling van het ledental
dat je en we zetten ook de uitgaven daarnaast dat je dan tot de conclusie moet
komen dat wij volgend jaar gewoon om structurele redenen waarschijnlijk wel over
een contributieverhoging moeten spreken ik dnk dat we die zaak dan heel goed
moeten onderbouwen en ons via
andere kant band
zetten en een nieuwe periode aan te vangen dus onafhankelijk van de ja van de
zaken die men in gedachten heeft kan ik u nu al voorspellen dat simpelweg door
structurele tendense die we waarnemen het onderwerp van de contributie verhoging toch wel aan de orde zal komen en dan zou ik het onderbouwt willen doen en
daarom raadt ik tevens af de moties waarbij wordt aangegeven dat wij nu een
trendmatige verhoging met een bepaald percentage van de contributieverhoging
aan de orde zouden moeten stellen dat punt is hier meer besproken ik denk dat in
onze partij contributieverhoging toch als een dermate belangrijke ingreep wordt
gezien dat het gewoon belangrijk is om dat goed feitelijk te onderbouwen en geen
automatischme in het systeem in te bouwen dat zijn zaken die expleciet moeten
worden besproken waarbij de voors en tegens moeten worden afgewogen en wat
je niet op basis van een indexeringsmechanisme kunt doen dat moet hier gewoon
aan de orde komen en dat is dan ook de reden dat het hoofdbestuur de op zich
zelf sympathieke motie de gedachte die begrijpen we ook heel goed van die
indexering heeft afgewezen. Voorzitter dat zijn denk ik alle opmerkingen die
hierover zijn gemaakt nee ik heb er nog een van de heer Kochheim die zegt in
plaats van het ereeren van een potje zou ik de voorkeur geven aan een tientjesactie het hoofdbestuur heeft gezegd nee we hebben afgesproken om dat niet te doen
nou dat is ook zo ik heb die toezegging gedaan aan de algemene vergadering toen
wij 4 jaar geleden voor het eerst de contributie hebben verhoogd toen hebben we
met zijn allen geconstaterd dat onze partij een beetje ziek werd van al die financiele
acties die achter elkaar door werden gehouden we kregen een paar keer per jaar
een brief waarin werd gebedeld om weer wat fondsen bij elkaar te krijgen we
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hebben toen gezegd er treden vermoeidheid verschijnselen op datis ook heel
begrijpenlijk de partijfinancien moeten gewoon op een gezonde manier in elkaar
steken en voor structurele uitgave moet je gewoon structurele inkomsten hebben
dus niet afhankelijk zijn van het wel of niet slagen van acties met andere woorden
als men nu op die gronden contributieverhoging voorstellen zoals we toen hebben
gedaan dan geven wij nu de toezegging dat wij van verdere financiele acties zullen
afzien op een uitzondering na en dat zijn de tweedekamerverkiezingen dat is het
moment wat maar eens in de 4 jaar normaliter plaatsvind waarop wij nou ja zo'n
belangrijke zaak aan de orde hebben waarvoor de partij dusdanig gemotiveerd is
dat een financiele actie wel wordt geaccepteerd dat zijn de afspraken die wij
hebben gemaakt ik probeer mij altijd aan de afspraken te houden en dat is de
reden waarvoor wij hiervoor geen financiele actie hebben voorgesteld om de
contributie nu tot aan de periode tot aan het 50 jarig jubileum met die ene gulden
extra te verhogen ik denk dat ik nu alle opmerking heb behandeld voorzitter.
Oke ga ik over tot de twede termijn. Gaat uw gang.
Dank u voorzitter meneer Rassenaar heeft een uitgebreide lezing gegeven waarom
hij van mening is dat f.1 ,-- voor een jubileum te ereeren wel noodzakelijk is wij
binnen de kamercentrale Dordrecht zijn nog immer van mening dat het absoluut
niet noodzakelijk is meneer Rassenaar heeft aangegeven dat er wellicht geen
mogelijkheid is om anders tot het vieren van een jubileum te komen nou bij de
kamercentrale Dordrecht motie 2 hebben we daarin voorzien daar kan de penningmeester zelf een fonds ereeren bij f.1 ,50 verhogen dan nog even iets over het
advies wat het hoofdbestuur heeft bijgesloten in de aanvullende beschrijvingsbrief
ten aanzien van de eerste motie van de kamercentrale Dordrecht. Ik vond het heel
mooi het advies van het hoofdbestuur luidde hier ontraden omdat het tegenstrijdig
was met het oorspronkelijke voorstel ik denk dat dat wel meer voorkomt en ik denk
dat dat derhalve nooit geen reden mag zijn om een motie niet aan te nemen en
derhalve denkt de kamercentrale Dordrecht dat het heel nuttig is om die ene
gulden af te wijzen en tot een verhoging in algemene zin van f, 1,50 over te gaan
dan kan meneer Rassenaar toch het jubileumfonds vieren ten tweede meneer
Rassenaar heeft aan meneer van Hulst zo juist gezegd kijk eens wij bakenen het af
als het 50 jarig bestaan voorbij gevierd is dan houden we op met de actie maar
meneer Rassenaar u weet ook dat 55 jaar dan misschien ook in het vooruitzicht
zou kunnen liggen en hoe vangt u dat probleem dan op dus ik denk dat dat geen
goede reden is om dat dan af te schaffen (applaus).
Dank u ik ga naar de heer Dees daar en dan kom ik bij u terug.
Heer Dees, ja voorzitter ik hou me netjes aan uw aanwijzing want u had het bij het
begin van de vergadering gezegt dat woordvoerders vanaf het glazen spreekgestoelte dienen te spreken, ja dat wordt zeer op prijs gesteld, en een tweede zaak is
ik ondersteun het voorstel van het hoofdabstuur wat nu ter duiscussie is niet in het
minst omdat ik hier niet helemaal wil herhalen door welke dalen de kamercentrale
Groningen gegaan is bij de voorbereiding van het 45 jarig bestaan en ik iedere
kamercentrale die het 50 jarig jubileum denkt te kunnen gaan organiseren niet toe
wens dat die door zelfde dalen heen gaat dus ik ben er een groot voorstander van
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dat bij het 50 jarig bestaan bij een volgend gastvrije kamercentrale op een structureel financieel goede manier geregeld kan worden. Dank u wel.
Dank u heer van Nierop.
Mevrouw de voorzitter ik heb de penningmeester net horen zeggen dat je een
contributieverhoging pas moet doen en als die goed ondrbouwd is en hij verwacht
dat dat komend jaar gaat gebeuren dan vraag ik mij af waarom hij dat dit jaar niet
gedaan heeft ik dan kan je wel zeggen daar wil ik niet in treden dat doet mijn
opvolger je kunt ook zeggen ik spreidt dat bedje voor die opvolger nu vast je kunt
je ook afvragen waarom je niet een verhoging met 0,99 hebben toegepast want dat
doet de kruidenier op de hoek ook dus ik vind dit allemaal niet goed onderbouwt
en daarom ben ik gewoon is onze afdeling gewoon tegen dit voorstel en moet er
volgend jaar een goed onderbouwd voorstel komen waaruit ook een reservering
mogelijk is voor het 50 jarig bestaan. Dan kunnen we vervolgens over 5 jaar gaan
sparen voor het 55 jarig bestaan en zo kunnen we doorgaan en dat is een normale
gang van zaken in een financiele planning en dat lijkt me veel gezonder dan die
ene gulden voor het fonds voor het feestje.(applaus).
Ja dank u, gaat uw gang, ja dank u wel voorzitter het antwoord van de penningmeester heeft ons niet overtuigd van zijn voorstel want wat hij zelf aangeeft volgend
jaar zal er wellicht een voorstel moeten komen om te komen tot een contributie
verhoging het lijkt ons dan ook veel beter om die financiele behoefte dan te
inventariseren inclusief het 50 jarig bestaan dat dan over 4 jaar moet worden
gevierd en op basis daarvan met een alles omvattend voorstel naar deze ledenvergadering te komen waarbij dan ook de financiele behoefte voor het lustrum of 50
jarig bestaan kan worden meegenomen wij zijn dus tegen het voorstel van het
hoofdsbestuur en zullen derhalve motie 4 van de kamercentrale Diordrecht
steunen. (applaus). Dank u.
Heer Schuddeboom, ja ik ben hier ook maar gaan staan ik wist niet dat het moest,
ja ziet er goed uit, ik heb al heel wat van die discussies mee gemaakt in de
afgelopen tientallen jaren zodra we het over geld hebben gan we allemaal sputteren
uiteindelijk doen we het toch en dan hebben we opmerkingen die niet helemaal ter
zake diende zijn ik ben van mening datjuist het hoofdbestuur een vooruitziende blik
heeft gehad om te zeggen we beginnen nu vast want regeren is nog steeds
vooruitzien hebben ze mij altijd wijsgemaakt en dat er nu geld voor bijzondere
dingen of dat nou een gulden of een daalder het maakt niet zoveel uit het gaat
even om het principe idee doen we het nu of doen we het niet en dat zou ik nou
straks ook graag willen vast laten leggen of we het doen of dat we er tegen zijn ik
blijf pleiten voor het doen want ik vind het een verstandig besluit. Dank u . (applaus).
Er wordt steeds wisselend geklapt geloof ik he ja, heb ik nog meer sprekers in
tweede termijn, nee dan is het woord aan de penningmeester.
Ja voorzitter ik ben blij met de ondersteuning die ik van de kant van de heer Dees
kreeg als voorzitter van de kamercentrale Groningen die heeft in de praktijk
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ondervonden wat voor een problemen je kunt hebben als je je zaken niet tijdig hebt
geregeld en dat is ook de reden dat we in het periodiek overleg met de kamercentrale voorzitters met deze gedachten zijn gekomen die overigens uit dat gremium
afkomstig was en die ik gaarne heb overgenomen omdat het nou juist vooruitzien
en als er nou wordt gezegd door meneer van Nierop u heeft het niet goed onderbouwd dan moet ik dat toch echt afwijzen het is heel duidelijk dat die behoefte er is
we weten ook zeker dat we dan iets bijzonders gaan doen en als we dan 5 jaar
van te voren aangeven dat we daar maatregelen voor willen treffen dan denk ik dat
je een betere onderbouwing niet kunt vinden u kunt wel zeggen ik ben het met het
doel niet eens dat is een hele andere zaak dat kan ik me voorstellen dat is een
afweging die we moeten maken maar misschien dat ik dan de aarzelaars in deze
zaal toch over de streep kan trekken door te zeggen van laat u zich nou vooral niet
afleiden door het woord feestje dat hier uiteraard onder degene die er nu wat tegen
zijn herhaaldelijk in de mond wordt genomen het gaat om het vieren van een
demonstratief moment waarop het liberalisme van naderland 50 jaar georganiseerd
door de WO wordt beoefend en dat is wel een moment om even bij stil te staan
zou ik zo denken. We hebben ook gezien bij de viering van het jubileum in Groningen hoe enorm het saamhorigheidsgevoel in zo'n partij met een passende viering
van zo'n jubileum kan worden gestimuleerd dat hebben we gewoon ook nodig met
elkaar het is niet zo dat we allemaal naast elkaar bezig zijn om voor dat ene mooie
doel te ijveren je moet ook het gevoel hebben dat je er samen aan werkt nou dat is
de betekenis van dit jubileum en dat vind ik een voeldoende onderbouwing voor dit
voorstel hoewel ik onmiddelijk wil toegeven dat niet iedereen hetmet de techniek zal
eens zijn in ieder geval ben ik het volstrekt niet eens met het voorstel van de heer
van der Marel om te zeggen van verhoogd u de contributie nou maar met uw ogen
dicht tot f.1,50 dan heeft u wat extra middelen en dan weten wij niet waar u het
voor gebruikt maar het zal wel ongeveer op het zelfde neerkomen. Nee dan geef ik
liever aan waar ik het wel voor gebruik zodat u bewust een kueze maakt ik zou dat
niet in de blinde willen doen het neemt niet weg dat zo wie zo in de financiele
planning die we ook volgend jaar moeten gaan maken voor een wat langere termijn
zaken als deze ongetwijfeld moeten worden meegenomen daar kunnen we niet
onderuit het is niet zo dat we een contributieverhoging vooruit hebben geschoven
het was dit jaar met het taken pakket wat wij voor ogen hadden was het bepaald
nog niet nodig we hebben het standpunt ingenomen dat we dat ook niet moeten
als we daar de behoefte eraan nog niet echt kunnen onderbouwen we kunnen het
wel aan zien komen dat we met name door deontwikkeling van het leden tal als het
zo doorgaat maar dat is niet zeker dat we dan op een moment komen dat we die
contributie verhoging inderdaad moeten gaan overwegen maar ik hoop wel dat dat
niet doorgaat en zo te zien hebben we er geen aanleiding voor we zien nu al dat
weliswaar bij het begin van het jaar een aantal leden hun lidmaatschap opzegd op
het moment dat die contributiebrieven de deur uit gaan maar trussentijds begint en
dat is een gelukkig verschijnsel wat we dit jaar waarnemen het aantal leden weer te
stijgen er zit dus wel een trendbreuk in enm als die doorzet dan is het wellicht
helemaal niet nodig om tot een contributieverhoging over te gaan want dat is de
balangrijkste factor die de financien van onze partij beïnvloed he het verloop van
het ledental tot nu toe is dat in de verkeerde richting gegaan maar het is ook heel
goed denkbaar dat we de goede kant uitgaan en daarom denk ik dat het van
belang is om die beslissingen daarover pas volgend jaar te nemen want we moeten
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daar geen nodeloze uitspraken over doen. Voorzitter ik denk dat ik hier niet meer
over hoef te zeggen anders zou ik in herhalingen vervallen en dat we de verschillende voorstellen in stemming kunnen brengen.
Dat denk ik ook, ik stel voor dat allereerst het meest verstrekkende voorstel in
stemming wordt gebracht ik dacht dat dat de motie 4 van Dordrecht was dus ik
zou stemming daarover willen laten plaatsvinden.
Dat is niet motie 4 dat is die motie van die f.1 ,50 dat is de andere motie. Nou motie
4 wijst het voorstel van het hoofdbestuur af, ja maar Dordrecht pleit ervoor om
eerst de andere motie in stemming te brengen want anders maakt de motie van de
kamercentrale Dordrecht en heeft het weinig nut om erover te stemmen als de
motie van het hoofdbestuur wordt aangenomen dus wij stellen voor om eerst die
f. 1,50 verhoging te bekijken. Datis het meest vergaande dat lijkt mij dan het
logische en even tussen twee haakje meneer Rassenaar zegt wij doen onze ogen
niet dicht want als leden weten wij altijd waar de penningmeester de begroting voor
gebruikt.
Gaat de vergadering daarmee accoord dat de motie 8 van Dordrecht allereerst in
stemming brengen, accoord nou dan ga ik het stembureau weer vragen om hun
plaats in te nemen dat is dus wat anders dan gepland ik ga eerst met wit beginnen
wie voor de motie is dus dat wil zeggen contributie met f.1 ,50 verhogen zonder
specifieke bestemming wie daar voor is verzoek ik wit op te steken wit voor, wit
tegen, oke blauw voor, blauw tegen, oranje voor, oranje tegen. blauw voor nog
even was heel weinig duidelijk de motie is verworpen. Oke nu ga ik dan naar motie
4 van Dordrecht is het stembureau daarvoor klaar dan ga ik naar wit voor voor de
motie van Dordrecht niet verhogen en dat betekend dus tegen het voorstel van het
hoofdbestuur wit voor, is geteld ja wit tegen, er moet wel geteld worden dit, ja daar
boven zit ook nog wat he oke, ja oke is dit geteld blauw voor, blauw tegen, geteld
oranje voor, oranje tegen nou ja dit moet even geteld worden denk ik eh uitslag
van de stemming is dat er zich voor de motie Dordrecht 4 hebben uitgesproken
234 stemmen en tegen 205 dus de motie Dordrecht is aangenomen daar mee is
het hoofdbestuur voorstel verworpen nou ga ik zitten kijken omdat ik denk dat ik
mag ik even aandacht, omdat ik me afvraag of ik Vlaardingen nog in stemming
moet brengen het lijkt mij eigenlijk wel ja,
mevrouw de voorzitter Vlaardingen die trekt zijn motie in dank u ik ga naar Alblasserdam wat Alblasserdam vraagt stemming tientjes actie, penningmeester wij gaan
stemmen over amendement Alblasserdam pas op oke houdt dus in in 1997 dus dat
is een jaar voor het jubileum een tientjes actie te houden ten behoeve van het
50jarig bestaan. Wie voor dat amendement is verzoek ik de witte stemkaarten te
laten zien, ja wit tegen, blauw voor, blauw tegen, oranje voor, oranje tegen ik neem
aan dat dit is afgewezen maar we kunnen nog even kijken de heer van Herk
tellenafgewezen amendement tientjesactie Alblasserdam is afgewzen. Ik ga over
naar de motie van Avereest trendmatige verhogingen ja wilt u daar iets over zeggen

ja want ik ben van Avereest dus ik zou in zoverre wat ons betreft hoeft de motie op
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dit moment niet in stemming gebracht te worden mnaar ik zou het opprijs stellen
als het hoofdbestuur toch de aandacht hierop richtte en daar het
beleid op ging maken dan kunnen we dat volgend jaar kunnen we dat best gaan
doen ik denk toch dat het een verstandige zaak is want als je om te paar jaar
zoveel gulden moet verhogen dan
begrijpt iedereen het ook en dan is er niks aan de hand. Dank u wel.
Penningmeester advies. Ja voorzitter ik stel voor zoals we ook gedaan hebben in
ons eerst commentaar om het dan maar deze gedachten in de financiele planning
mee te nemen voor de volgende jaren en dan komen we daar gewoon op terug en
dan zou het advies zijn om de motie in te trekken of aan te houden dan kunt u er
altijd op terugkomen als u daar behoefte aan heeft, wat wilt u doen,
dan denk ik dat we moeten aanhouden dat lijkt mij het beste geen enkel bezwaar
tegen prima, ja accoord, goed dat is dan Avereest 8.8 van Dordrecht hebben we
gehad dan denk ik dat we daarmee dit punt hebben gehad ik ga naar de instap
contributie voorstel van het hoofdbestuur voor een gereduseerd terief voornieuwe
leden dat heet dan de zogenaamde instapcontributie u heeft dit op pagina 5 van de
beschrijvingsbrief kunnen vinden er zijn geen amendementen ingedien, betekend
dat dat u daarmee accoord bent (applaus) accoord dank u wel.
Nee ik ben niet accoord ja
nee ik ben nie akkoord, ik heb een vraag mevrouw, ik weet nog niet eens of ik
akkoord ben ik begrijp er totaal eigenlijk niet zoveel van mijn vragen zijn wat
gebeurt er dan na 31 oktober en voor 31 oktober welke bedragen gelden dan.
Penningmeester,
Na 31 oktober kost het helemaal niets, dan wordt je gewoon met het lidmaatschap
voor het volgend jaar meegenomen dat is het antwoord op uw vraag, dat is nu al
het huidige systeem. Dus dan ben je gewoon gratis lid en dat geven we al kado
Deze partij is eigenlijk guller dan u denkt.
Is dat bevredigend beantwoord. akkoord, dan is de instapcontributie akkoord
daarmee.
Ga ik naar het volgende punt. Voorstel tot aanpassing van de statuten, u heeft het
voorstel pagina 5 en 6 op de beschrijvingsbrief kunne vinden, zijn geen amendementen ingediend en het is een formaliteit. Gaat u gang
Voorzitter Hekelman afdeling Leidschendam. Ik heb ook geen problemen met uw
voorstel, ik denk alleen dat er tekstueel misschien niet helemaal doorlees, dat was
de vorige keer ook al zo en dat wordt nu overgenomen. In elk geval staat er de
voorzitter, een ondervoorzitter, de penningmeester of overeenkomstig artikel 23 de
de ... vermeend secretaris. Ik denk dat u het woord in elkgeval moet schrappen en
na voorzitter moet zetten, danwel, en ik denk dat u dan beter een formulering heeft.
Dit kan tot verwarring aanleiding geven.
Ik vind het een goede suggestie maar gezien het gewicht van het geheel we zullen
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uw voorstel graag meenemen naar de notaris en het daar nader bespreken, ja,
dank u wel
is het akkoord, goed, dan mag ik aannemen dat daarmee dit voorstel is aanvaard,
dank u wel, goed dan hebben we dit punt gehad, gaan we naar het volgende punt,
bespreking van het beleid van het hoofdbestuur, u heeft de voorstellen van het
hoofdbestuur voor het beleid voor 1993 in de aanvullende beschrijvingsbrief
geconden en u kunt zoals het jaarverslag 1992 en andere zaken, bij dit agendapunt
aan de orde stellen. Ik ga eerst naar het algemene punt, wie wil in zijn algemeenheid iets aan de orde stellen, dat niet tot een van de specifieke andere punten
behoord, zijn er nog meer sprekers, ja, gaat u gang.
Mijn naam Kirkels van afdeling Weert.
Mevrouw de voorzitter ik heb hier een mooi lijstje 3 tot en met a tot en met i dacht
ik, daar staan een aantal acties in, positieve actie t.a.v. management, ik mis hier
eigenlijk de actie ledenwerving en ledenbehoud. Ik weet dat afdeling toch mee
doende zijn en ik denk dat het goed is een hart onder de riem te steken en daar
iets te vertellen over de voortgang, dat verzoek wilde ik even
Oke, ik verzamel even vragen.
Mijnheer van Heukelen.
Voorzitter n.a.v. het jaarverslag heb ik een paar punten, u mag van mij aannemen
dat de kamercentrale Drenthe gek op complimenten is, wij willen graag geprezen
worden, maar het moet wel terrecht zijn, op blz. 18 van het jaarverslag, daat staat
bij het verhaal over het ledenverlies, zeer opvallend in Drenthe. Dat vind ik teveel
eer, want dat is voor de kamercentrale Overijsel als ik naar boven kijk, en ik gun
mijn buren de eer die hun toekomt, dus ik vind dat dat even gecorrigeerd moet
worden.
Het tweede punt waar ik even over zou willen praten, gaat over het opheffen van
de verschillende stichtingen, het staat dacht ik in het verslag van de penningmeester, ik kan het zo gauw niet vinden, de situatie is geweest dat vorig jaar de kascommissie heeft geadviseerd verschillende stichtingen op te heffen, ik heb gezien dat
het hoofdbestuur dat gehonoreerd heeft, maar ik zal toch een punt aan de orde
willen stellen, dat is de kwestie van de Abdoelstichting, volgens de statuten van de
Abspoelstichting kan het bestuur van Absoeistichting inderdaad besluiten tot
opheffing van de stichting, maar ik herinner mij dat wij in 1987 in Veldhoven een
uitgebreide discussie hebben gehad over o.a. de uitgever van Vrijheid en Dernovratie dat er daarvoor toen gepleit is om daarvoor een onafhankelijke stichting te
houden, u mag dat nu wel weghalen maar ik ga nog iets verder, een formaliteit
overigens hoor, mijn informatie, ik kan dat nu niet nakijken, is dat in 1948 om die
tijd, toen de Abspoelstichting is opgericht, de Abspoelstichting met een ledenvergadering is opgericht en dan moet je je toch afvragen of het verstandig is om een
stichting die een blad uitgeeft, zo op te heffen, dus ik zou u willen verzoeken om
dat punt mee terug te nemen, mee naar huis te nemen en er nog eens naar te
kijken.
Dank u, Abspoelstichting, ja gaat u gang
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Ja voorzitter ik heb u zo even een open brief overhandigd gericht aan de leden van
het hoofdbestuur Mijn naam is van Wijk afdeling Maassluis en de inhoudt van de
brief is alsvolgt, in de afgelopen week zijn enkele berichten verschenen over
mogelijke conflicten binnen het hoofdbestuur zonder in te willen gaan op de
inhoudelijke aspecten van de conflicten acht de afdeling Maassluis het van groot
belang voor zover aanwezig deze conflicten zo snel mogelijk intern dienen te
worden opgelost. In ieder geval dient te worden voorkomen dat discussie daarover
via de media daarover wordt opgeblazen. Zeker nu de verkiezingen naderen is het
gewenst dat de partij eensgezind en positief naar buiten treed. Toestanden zoals in
1989 en 1990 dienen onder alle omstandigheden te worden voorkomen. De
afdeling Maassluis doet derhalve een dringend beroep op het hoofdbestuur om
daartoe de nodige maatregelen te nemen. De afdeling Maassluis wenst daartoe in
de algemene ledenvergadering die vandaag en morgen wordt gehouden in de
vorm van een motie de leden uit te nodigen het hoofdbestuur en kan het zijn
unaniem te ondersteunen. De motie lijdt als volgt de algemene ledenvergadering
van de WD in vergadering bijeen op 14 en 15 mei 1993 te Breda spreekt uit dat in
de afgelopen week naar buiten getreden meningsverschillen snel zullen worden
bijgelegd dat de discussie via de media er over dient te worden beeindigd opdat
eensgezind naar de verkiezingen in 1994 kan worden toegewerkt en gaat over tot
de orde van de dag. (applaus).
Dank u heb ik nog meer sprekers, ja u stond er nog neem me niet kwalijk.
Voorzitter ik weet niet of inbreng nu al in het programma dacht het gaat namelijk
over de richtlijnen kandidaatstelling gemeenteraad waarover correspondentie is
gevoerd kan dat nu of zegt u later, doet u maar bij dit algemene punt ja, dank u
wel.
Voorzitter evenals de voorzitter van de afdeling Leidschendam de gelegenheid
geboden om iets op te merken over die richtlijnen kandidaatstelling leden gemeenteraad en dit naar aanleiding van een briefwisseling tussen ons bestuur de algemeen secretariaat en u zelf in d voorbereiding voor de voorstellen van deze
vergadering. Ik heb het gevoel dat ik hier nu sta met de zelfde gevoelens als Jan
Kees Wiebinga zijn collega's in de tweede kamer en de Staatssecretarissen De
Graaf, Nauta en Wallaart tijdens het interpellatie debat over de datum van de
gemeenteraadsverkiezingen het gevoel was hoe uitdrukkelijk de kamer zich ook
uitsprak toch een van moeten we het nu op zijn beloop laten of moeten we de wet
gaan aanpassen. Nu zult u zich afvragen waarom ik die relatie leg er zijn twee
redenen voor de eerste dat ik inderdaad het gevoel heb en het als opstapje kan
gebruiken voor het onderwerp het tweede is dat ik hier van de gelegenheid gebruik
wil maken om namens mijn afdeling dank uit te spreken naar onze tweede kamer
fractie en aan Kees Wiebinga in het bijzonder voor de alerte reactie op de herinnering die wij in de fractie stuurde over de motie van onze afdeling over de verkiezingsdata en het samenvallen daarvan met de vacanties de motie werd tot oktober
91 door deze algemene vergadering aangenomen en door het hoofdbestuur ter
kennis gebracht van de fractie. Helaas is toen nu volop in de belangstelling staande
probleem blijven liggen maar nu naar onze tevredenheid opgepikt waarvoor dank.
Voorzitter mijn eigenlijke onderwerp ter voorbereiding op de vergadering van op de
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agenda van deze vergadering stuit ons bestuur medio 92 op een tweetal bepalingen in de richtlijnen voor de kandidaatstelling gemeenteraadsleden namelijk de
bepaling wie zich kandidaat mag stellen en de bepaling wie toegang heeft tot de
kandidaatstellingsvergadering. Kandidaatstelling is toegestaan voor een ieder die op
1 juni 93 ik neem maar voor alle duidelijkheid de jaren waar we nu direct mee te
maken hebben lid is van de WD. Toelating tot de kandidaatstellingvergadering is
slechts aanwezig voor een WD lid dat op 1 september 1993 lid is van de WD
maar bovendien uiterlijk 1 november 1993 is ingeschreven in het bevolkingsregister
van de gemeente dit nu zijn naar onze mening eisen die tot elkaar in geen verhouding staan eisen die onze afdeling als ze al noodzakelijk zijn liever omgedraaid zou
zien. Wij hebben daarover eerst een briefwisseling gehad met algemeen secretariaat wat niet leidde tot een bevredigend antwoord en vervolgens werd ons verzoek
dit onderwerp op de agenda van deze agenda te plaatsen op formele gronden
afgewezen. Na nog een poging heeft u persoonlijk ons aangeboden deze zaak te
bespreken bij dit agenda punt beleid van het hoofdbestuur waarvoor dank.
Voorzitter vooraf merk ik nog op dat wij de reactie van het algemeen secretariaat
en enkele bepalingen ouder reglementen ook al aanwezig waren van de hand de
herziening beoogde juist om de reglementen inzichtelijker en hanteerbaarder te
maken en dan pas te verwijzen naar oude reglementen daar in algemene zin niet in
wel als die oude bepalingen van zo'n grote waarde waren dat ze nodig gemist
kunnen worden en dat lijkt mij in dit geval niet direct aan de orde. Wij zouden graag
zien als het al nodig is om de eis te stellen van ingeschreven staan in het bevolkinsgregister dat die eis dan gesteld werd aan hen die zich kandidaat willen stellen
ik zeg erbij als het al nodig is het is immers wel een eis de kandidaat die gekozen
wordt in de raad van de gemeente op het moment dat hij wordt geïnstalleerd ook in
die gemeente in het bevolkingsregister is ingeschreven moet die iemand voor dat
moment het recht ontzeggen zich kandidaat te stellen in de gemeente waarin hij
zich binnenkort wenst te vestigen er zijn enkele argumenten die daarvoor pleiten
het voorkomt situaties als bij andere in ons democratische rechtsstaat niet zo
gewenste partijen het voorkomt vluchtgedrag voor leden die in een woon gemeente
op dat moment niet op een plaats terecht dreigen te komen die hun welgevallig is
het voorkomt dat een volslagen onbekende zich op het laatste moment laat
kandideren nog de kandidaatstellingseemmissie nog het afdelingsbestuur hebben
zich een goed beeld kunnen vormen van die kandidaat. De ledenvergadering
rekent er wel op dat het bestuur op weloverwogen gronden een voorstel aan de
vergadering voorlegt en dit laatste punt raakt overigens ook de einddatum van de
kandidaatstelling en de relatie tot het werk van die kandidaatstellingseemmissie en
het afdelingsbestuur ter voorbereiding van wat wel wordt gezien als de belangrijkste
vergadering van de 4 jarige cyclus die zou beduidend eerder moeten liggen dan 1
oktober. Nu dan het tweede element de toelating tot de kandidaatstellingsvergadering. De kandidaten die nog niet woonachtig zijn in de gemeente hebben geen
rechtstreekse toegang tot de vergadering om een kandidatuur toe te lichten alleen
via een bijzondere bepaling dat hen ter toelichting op een kandidatuur daarvoor
toegang gegeven kan worden geeft hen die mogelijkheid. We wijzen niet alleen de
eis van inschrijving in het bevolkingsregister als zijnde een onevenredige eis in
relatie tot het doel af maar ook het daar toe moeten vluchten in een bijzondere
toelatingsbepaling de argumentatie van het algemeen secretariaat voor deze
bepaling en de briefwisseling was dat en ik citeer slechts die leden dus lid en
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ingeschreven hebben het recht daadwerkelijk invloed op de samenstelling van die
lijst uit te oefenen die te zijner tijd ook daadwerkelijk hun stem op de betreffende
kandidatenlijst kunnen uitbrengen en daarmee hun eigen vertegenwoordiging in de
raad kunnen kiezen. Voorzitter dat recht geld ook voor iedere burger die op de dag
der verkiezingen is ingeschreven in het bevolkingsregister dus ook WD leden die
dat zijn maar de brief vervolgt dan met in veel universiteit steden zijn bijvoorbeeld
studenten lid die echter hun werkelijke woonplaats elders hebben en ook elders
hun stem uitbrengen. Het meepraten over de samenstelling van een lijst waarop
uiteindelijk niet gestemd kan worden wordt geen gewenste situatie geacht. einde
citaat. Voorzitter ik vind het tamelijk academisch en als het al voorkomt onheus in
de richting van de bedoelde groep die wij zie de onderwerpen die we vandaag nog
bespreken graag nog als lid van de WD zouden willen kennen het is veel simpeler
om de vergadering slechts toegankelijk te laten zijn voor leden van de afdeling
daarmee bereiken we dan ook dat we daar waar gelet op onze organisatiestructuur
eigen criteria kunnen stellen we niet hoeven te vluchten in criteria waar we eigenlijk
niets mee te maken hebben tot de installatie van de gekozen kandidaten ik bedoel
dan uiteraard weer de wettelijke bepaling over de inschrijving in het bevolkingsregister. Het algemeen secretariaat zich zelf en zijn reactie aan ons dat de kieswet en
ik verbede tot wetgeving in het algemeen geen betrekking heeft op interne procedures die een partij hanteert bij het opstellen van een kandidatenlijst uitzondering
geldt voor de wettelijke bepalingen waarop de interne regeling moeten aansluiten
en een laatste argument tegen deze benadering is dat een afdelingsbestuur op de
dag van de kandidaatstellingsvergadering wel een compleet beeld kan hebben van
zijn afdeling maar niet van de WD in het algemeen de richtlijnen sluiten hun
aanwezigheid in de kandidaatstellingsvergadering niet uit het is simpelweg niet te
verifieren de binnenkomst in de vergadering of iemand lid is van de WD als die
niet in de afdeling woont en zeker niet of hij wel is ingeschreven in het bevolkingsregister. Je zult de kandidaatstellingsvergadering maar eens houden voor 1
november dan kun je al helemaal die toegang niet meer weigeren mag ik even
vragen, ik rond nu net af want dat staat hier door terug te keren naar het begin het
gevoel waarmee ik hier sta moeten we de zaak maar op zijn beloop laten en hopen
dat het probleem zich vanzelf oplost en dan maar zo snel mogelijk evalueren of
kiezen we waarvoor de staatssecretaris van binnenlandse zaken op aandrang van
de kamer ook koos namelijk toch maar met een spoed besluit de regel aanpassen.
Mijn voorkeur gaat uit naar het laatste door nu aan de vergadering te vragen om
ook nu uit de richtlijnen te schrappen de bepaling omtrent de inschrijving van het
bevolkingsregister en tweedans om ook te besluiten zo spoedig mogelijk in 1994
tot een critische beschouwing te beginnen laag in ons partijorganisatie van de wijze
waarop de richtlijnen en misschien ook wel andere kandidaatstellingsreglementen in
de praktijk hebben gewerkt laag in de organisatie want daar zitten zei die er vel tijd
en werk in moeten steken om reglementen uit te voeren. Regelgeving mag immers
niet onnodig benauwend en onwerkbaar zijn. Ik zou u hier willen verzoeken de
vergadering in de gelegenheid te stellen zich hierover uit te spreken. Ik dank u.
Dank u wel is dit de vraag in eerste termijn dank ga ik nu hebt u nog iets, ja komt u
maar.
Mijn naam is Gidolien Neefjes en naar aanleiding van de motie van Maassluis wil ik
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het hoofdbestuur verzoeken ja we zijn nu al ik heb het gevoel we hebben 7 magere
jaren in de WO gehad en met tussenposes van 4 of 3 jaar komen nu de conflicten
terug en ik heb zoiets van laten we de talenten die in onze WO aanwezig zijn laten
we die toch gebruiken en benutten en exploiteren en mijn verzoek is om daar veel
meer naar te kijken dan dat we in het verleden hebben gedaan. De heer Bolkestsin
die zei op het 45 jarig jubileum laten we als WO in het jaar 2000 een minister
president leveren en ik dacht daarbij vandaag heeft het hoofdbestuur hiervoor al
een structuur bedacht of hebben alle afdelingen al een structuur bedacht hiervoor.
We hebben ongeveer 14 groepen bestuursleden en iedere groep bestuur dat zou
een team kunnen zijn we zouden een sportief team kunnen zijn dat samenwerkt
met elkaar en met elkaar pogen de talenten die wij hebben te exploiteren in plaats
van onderling nogal eens wat onenigheid naar voren te laten komen en dat is wat
ik zeggen wilde ik dank u. (applaus)
Dank u goed dan ga ik over tot de beantwoording. Het eerste punt ontbreken van
ledenwerving ledenbehoud. Mevrouw van Dijk.
Dank u wel voorzitter ik ben erg blij dat de vergadering ons hierop op opmerkzaam
heeft gemaakt want dat geeft aan dat een ieder het belang van ledenwerving
ledenbehoud zeer hoog aanslaat. Ik kan u zeggen er wordt niet stil gezeten
alhoewel dat dat op dit moment dus wat lijkt. U bent in het land duidelijk bezig om
leden te werven we hebben voor het eerst sinds jaren weer grote positieve
resultaten wat betreft het ledental en ja dan krijg je de smaak te pakken en vind je
dat moet nog meer worden. Ik kan u dit toezeggen dat binnen nu en 6 weken er
een losbladig handboek voor de afdelingen ter beschikking komt waarin vooral ook
nog eens een keer uitdrukking wordt gegeven aan onze wens eigenlijk aan die
persoonlijke benadering daarin zult u dus allerhande handreikingen vinden van hoe
u de zaken het beste aan kunt pakken direct naar de leden toe bij samenkomsten
in afdelingen centrales onder centrales kamer centrales kortom en het is losbladig
omdat u dus ieder keer nieuwe
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tape 2 WO 14-5-1993 het Turfschip
om eenvoudig zaken te copieeren en op correcte wijze naar leden toe of nog geen
leden maar belangstellende op schrift te zetten waarom zij toch eigenlijk maar bij
ons zich aan kunnen sluiten. al het losbladig handboek zal een kleine vergoeding
vragen van de afdeling u heeft net gehoord de penningmeester zat zeer op de
penningen wij moeten dus wij kunnen niet alles meer voor niets doen maar aan de
andere kant is het ook als je er iets voor betaald heeft de praktijk geleerd neemt
dat veel beter af en neemt men het ook veel beter in zich op we zitten dus niet stil
dat zou ook niet mogen want het blijkt dus wekelijks dat u niet stil zit binnen nu en
6 weken krijgt u bericht op welke wijze het handboek verspreid gaat worden. Dit
voor het moment.
Dank u dat is het eerste punt tweede punt de Abspoelstichting.
Ja voorzitter de heer van Heukelum heeft daar over gesproken maar ja dichter bij,
meestal krijg ik het andersom niet zo hard maar goed ik ben u erkentelijk want dat
beschouw ik als een compliment, dan werken die lessen toch, de heer van Heukelum zei dat het allemaal voor zijn tijd was geldt dat voor mij ook wat betreft de
Abspoelstichting want ik heb natuurlijk spoorslags de statuten daarvan voor mij
liggen en ook de statuten van de partij en ik denk ik weet ik moet ik ben een eerlijk
man ik weet absoluut niet of er zoiets in 1948 en later is afgesproken over de
Abspoelstichting in de algemene vergadering of in een algemene vergadering ik
weet het niet ik weet ook niet waarom dat zou zijn en de notaris heeft het ook niet
gezegd bij de opheffing van de Abspoelstichting en bij opheffing van soort gelijke
stichtingen waar het om gaat of we dat hadden kunnen doen denk ik en of dat is
en kernpunt voor het hoofdbestuur ook en ik denk ook voor u dat de onafhankelijkheid van de redactie is gewaarborgd met dien verstande dat de redactie wel
verantwoording moet afleggen dat staat er ook minimaal 1 x per jaar over het
gevoerde redactionele beleid en dat is vastgelegd in de statuten en dat is het aller
belangrijkste denk ik ten aanzien van een partijorgaan dus ik kan niet anders dan
de heer van Heukelum op die manier antwoorden zoals ik net heb gedaan want
meer kennis heb ik niet.
Dank u dan het punt van de motie van de heer van Wijk uit Maassluis die motie
wordt van zelf sprekend door het gehele hoofdbestuur overgenomen en u kunt er
van verzekerd zijn dat wij daar ook aan zullen gaan werken dat datgene wat hier
opgeschreven staat uitgevoerd zal worden dat hebben wij ook met elkaar afgesproken. (applaus). Dan wil ik nog iets zeggen ik ben de naam van mevrouw kwijt maar
waar is ze zo gauw gebleven mevrouw Neefjes ja grapje minister president in het
jaar 2000 wat Frits Bolkestein zei zover is het nog niet maar kandidaten hebben we
genoeg dus wat dat betreft geen probleem straks en het aanspreken van talenten u
weet dat maar daar kunnen we het misschien nog straks over te spreken komen
dat talent management een van de prioriteiten is dus dat beleid wordt volop
opgestart en steeds meer vorm gegeven en wat het punt van de verkiezingen
betreft het hoofdbestuur is van mening dat het een zo niet de belangrijkste taak van
het hoofdbestuur is om de voorwaarden te scheppen om het volgend jaar niet
alleen goede verkiezingen te maken maar ook een forse verkiezingswinst te
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behalen en daartoe zullen wij ons zetten aan een goed programma u weet dat we
dat wat anders gaan doen en een goede lijst en een wervelende campagne en u
kunt ervan ons op aan dat dat ook gaat gebeuren. (applaus) dan mevrouw van
Dijk. Het punt van de gemeenteraads ....
Ja mevrouw de voorzitter dank u wel wij hebben inderdaad een innige correspondentie gevoerd met de afdeling Leidschendam en zijn begonnen de afdeling
Leidschendam mee te delen dat wij in overleg met de algemene vergadering
gekomen zijn tot de richtlijnen voor gemeenteraadsverkiezingen zoals ze nu
voorliggen de door de heer Heetman nogmaals door u genoemde data stonden
inderdaad al jaar en dag in ook in de oude reglementen en ik wou u er toch even
op wijzen dat de algemene vergadering destijds in Bussum waar we uitgebreid en
uren lang tot ellende van sommigen hebben gediscussieerd of het allemaal goed
was en de algemene vergadering heeft toen gemeend die data te moeten handhaven en men zag daar geen bezwaren in en wie zijn wij dan als hoofdbestuur om
andere data in te voeren. Ja ik denk dat het niet helemaal nodig is om iedere regel
van het verhaal van de heer Heetman nu te gaan behandelen omdat ik namelijk
denk dat we met zijn allen moeten concluderen dat wij destijds in Bussum gezegd
hebben dit zijn de regels voor de gemeenteraadsverkiezingen ik heb toen ook
gezegd laten we er een keer mee werken wat inhoud dat als je op die manier
begint te zeggen dat na de gemeenteraadsverkiezingen er een evaluatie zal moeten
plaatsvinden of de wijze van werken met dit nieuwe reglement helemaal ideaal is
geweest en waar de knelpunten liggen en als er veel knelpunten liggen dan denk ik
dat wij gehouden zijn om in 95 bijvoorbeeld bij u terug te komen met wijzigingen
om te zorgen dat die knelpunten worden opgelost ik denk niet tenzij u zich
vanmiddag anders uitspreekt dat wij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen
nog met snel procedures moeten gaan sleutelen aan de voorliggende amendementen want dan denk ik dat de algemene vergadering eigenlijk vindt dat wij samen het
werk niet helemaal goed hebben gedaan ik wou het ven hierbij laten.
Mag ik tussendoor de heer en mevrouw Toksopeus welkom heten die zojuist
binnengekomen zijn.(applaus)Hartelijk welkom we zijn blij dat u er bent. Was dit het
eind van de ja oke dan ga ik naar het tweede termijn zo die er is. U.
Voorzitter ik kan het met mevrouw Steur van Dijk neem me niet kwalijk in grote
lijnen eens zijn dat is ook eigenlijk de strekking van het verhaal zoals ik het
vandaag gehouden heb als u dat vergelijkt met de innige briefwisseling die we
hebben gehad het enige wat ik dus nu voorstel is om een bepaling die gewoonweg
niet uitvoerbaar is ziet u een iemand van een afdelingsbestuur aan de ingang van
de zaal staan en dan zeggen van ja u bent wel WO lid maar u staat niet op mijn
lijst dus u behoort niet tot onze afdeling maar u zegt dat u het bent maar wilt u zich
ook nog eens even aangeven of u in het bevolkinsgregister bent ingeschreven nou
dat kan gewoon weg niet dat is het enige waarvan ik nu zeg laten we dat er nu uit
halen en de rest wat mij betreft inderdaad volgend jaar.
Even kijken ik wacht even met de beantwoording in tweede termijn. Gaat uw gang
meneer Meijer.
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Dank u voorzitter zonder Leidschendam in den blinde te willen steunen iets harder
zou het kunnen zijn dat ze wel gelijk hebben daar waar het de controleerbaarheid
aangaat en dan nog niet ens zozeer het lidmaatschap maar wel de inschrijving
bijvoorbeeld in het in de burgerlijke stand. Mevrouw van Dijk zegt we hebben dat
met zijn alle vastgesteld laten we daarvan nou niet afwijken daar heeft ze wel gelijk
in maar als we per ongeluk iets fouts met zijn allen hebben vastgesteld is het
misschien toch goed om er even naar te kijken en als we hier iets doen wat niet
controleerbaar zou zijn dan zouden we datgene moeten doen wat we altijd bij elke
regeling zeggen als hij niet controleerbaar is moet je hem niet invoeren.
Dank u mevrouw van Dijk.
Dank u voorzitter ja in de op het punt van nakijken in het bevolkingsregister ja ik wil
dus niet verantwoordelijkheden gaan ontlopen en zeggen van nou het is altijd zo
geweest het zal wel goed zijn het is alleen duidelijk niet gebleken in het verleden
dat het ooit tot problemen heeft geleid en ik zeg dus ik vraag u eigenlijk van laat
ons het meenemen in de evaluatie dus na de gemeenteraadsverkiezingen van het
volgend jaar en kijken of daar inderdaad veel problemen over gekomen zijn en of
we daar een andere oplossing voor kunnen zoeken overigens moeten we die
voorstellen dan weer voorleggen aan de algemene vergadering en dan heeft u het
laatste woord alleen om nu op korte termijn zaken te gaan veranderen daar waar
het specifiek gaat over een zaak over een regel die eigenlijk al jaar en dag in de
reglementen heeft gestaan en tot nu toe geen problemen heeft opgeleverd zou ik u
willen vragen geef ons de tijd om alles in een keer mee te nemen dan wellicht krijgt
u uw zin. Het is geen weerstand van we willen er niet naar kijken alleen ik denk niet
dat er uberhaupt nog tijd is om nu want dan moet ik procedures volgen helemaal
volgens de regeltjes dus daar heb ik maanden of een half jaar voor nodig die tijd is
er niet meer en we moeten door en het is niet iets nieuws water de laatste keer in
is gekomen het is gewoon een vraag van mogen wij dit hele geschrift van u
meenemen zodat het deel uit kan maken van de evaluatie.
Voorzitter ik, kort graag, ik denk dat ik dan weet hoe ik met de regel omga. dank u
wel. Oke dank u dit was het algemene punt ik ga vervolgens over tot de diverse
onderdelen en op de agenda staat dan nu beleidsterreinen inhoudelijke discussie
en partijcommissies portefeuillehouder voor inhoudelijke discussie is mevrouw
Roskam Abbing en voor partijcommissies de heer van Vught ze zullen ook de
beantwoording voor hun rekening nemen er zijn geen moties ingediend en ik zou
willen vragen eerst inhoudelijke discussie voor zover daar vragen over zijn en
vervolgens partijcommissies. Wie voor de inhoudelijke discussies. Niemand wie
voor de partijcommissies. Niemand accoord goed beleid heel duidelijk complimenteerd. (applaus)
Dan ga ik naar het beleid Vrijheid en Democratie gaat dat ook zo snel, er is een
aantal moties ingediend moties van de afdelingen Alblasserdam/nieuw Lekkerland
afdeling Leidschendam kamercentrale Amsterdam en tenslotte een drietal moties
van de afdeling Krom Strijen u vindt ze op pagina 5,6 en 8 van de aanvullende
beschrijvingsbrief en het advies van het hoofdbestuur vindt u ook bij die moties. De
heer Opstelte is de verantwoordelijke portefeuillehouder en ook voorzitter van de
redactieraad en hij zal namens het hoofdbestuur het woord voeren.
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Voorzitter ik had een puntje van orde. Ja kamercentrale Amsterdam heeft een
motie ingediend met betrekking tot de beschrijvingsbrief daarin hebben we aangegeven dat de beschrijvingsbrief moet worden toegezonden aan alle leden of dat
nou in Vrijheid en Democratie wordt gepubliceerd dan wel op een andere wijze
wordt toegezonden dat maakt de kamercentrale weinig uit dus stel dat we in een
van die moties waar ook onderwerpen aan de orde komt u een advies geeft dat
volgend jaar de evaluatie plaats vind wil ik u vragen om alsnog het onderwerp met
het oog op de beschrijvingsbrief ernaast te behandelen.
Oke dat is motie 11 he ja oke goed dan is de discussie nu open. Gaat uw gang.
Dank u wel voorzitter, het volume wordt centraal daar geregeld spreekt u maar.
Mijn naam is Kochheim afdeling Alblasserdam/Nieuwlekkerland wij hebben de
motie die onder punt 9 in de bijlage opgenomen opgesteld met het idee eigenlijk
dat wij toch wel vonden dat het Vrijheid en Democratie zoals zich dat vandaag de
dag bij ons in de bus komt een beetje een reclameblaadje begint te worden erg
veel zwart wit erg grote foto's en betrekkelijk weinig tekst en uit andere moties is u
al gebleken dat die tekst echt wel op prijs gesteld zou worden al nemen we alleen
maar aan de beschrijvingsbrief en de aanvullende beschrijvingsbrief van de
vergadering. Wij gaan ermee accoord dat u uiteraard ter zaak dat u deze zaak gaat
evalueren en wij verwachten ook zeker niet dat het eerstvolgende nummer op een
ander wijze is uitgevoerd want dat kan ook niet maar wij pleiten wel voor een
uitvoering waarbij het mogelijk is om straks optimaal van dit blad gebruik te kunnen
maken dat wil zeggen niet alleen als lid en met de inhoud die daarbij staat maar
ook met de mogelijkheid om er een zekere werving mee te kunnen doen en omdat
te kunnen effectueren zal het toch nodig zijn om dit om artikelen die daarin
voorkomen op een eenvoudig copieer apparaat zoals een afdeling dat dan heeft te
kunnen verwerken waarvoor wij pleiten voor een formaat op A4 zoals we dat ook
vroeger hebben gehad. Het Magazine formaat ik denk dat het dan ook daarmee
stending krijgt stending in die zin dat het ook voor een buitenstaander een lezerswaardigblad is maar dat het op het ogenblik zeer beslist niet is. Dank u wel.
Dank u eerste termijn Vrijheid en Democratie gaat uw gang.
Mijn naam is Koot afdeling KromStrijen u als hoofdbestuur stelt voor volgend jaar
en evaluatie te gaan houden iets harder graag,u stelt voor om volgend jaar een
evaluatie te gaan houden en ik wou toch mijn moties nu ter stemming aanbieden
omdat het nu al duidelijk is dat er een aantal zaken gewoon schorten en om deze
situatie te laten voortduren ben ik geen voorstander van.
Dank u mevrouw Bruggeman als er nog meer sprekers wil men zich dan graag
naar de microfoon begeven. Mevrouw Bruggeman.
Voorzitter afdeling Den Haag. Ik wil vast bij voorbaat zeggen dat wij ondersteunen
het in stemming brengen van zowel KromStrijen als Amsterdam wat betreft het
publiceren van de beschrijvingsbrief ik wil het even kort toelichten. Volgens het
nieuw burgerlijk wetboek bent u als vereniging verplicht alle leden op tijd op de
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hoogte te stellen van uw voorstellen van uw jaarvergadering de agenda maar ook
wie er kandidaat staat voor de bestuursfuncties enz. als Vrijheid en Democratie dat
niet meer doet en als u doet zoals u het het afgelopen maanden is gebeurd dan
schuift u eigenlijk de verantwoording af op de afdelingen want al bent u nog zo op
tijd met de aankondiging dat de papieren te krijgen zijn via de afdelingssecretariaat
dan nog verlicht u de afdelingen om al dit papierwerk te vermenigvuldigen en op
tijd in handen te brengen van uw leden Uw leden zullen het op tijd gezien moeten
hebben om op tijd te weten wat er aan de orde zal zijn op hun afdelingsvergaderingen om daar te kunnen bespreken wat er tenslotte op de landelijke ledenvergadering wordt besproken Het is dus van het aller grootste belang zowel wat betreft het
verenigingsrecht zowel wat betreft het ontzien van de enorme arbeid die afdelingen
hebben om het inderdaad te publiceren waar ook maar.lk ben er voor om het te
publiceren in het Verenigingsblad omdat ik vind dat het een onderdeel is van het
verenigingsleven en omdat de verenigingsleden ook al zijn ze niet echt geinteresseert in een oog op slag moeten kunnen zien wat er speelt in de vereniging. Ze
kunnen 2 jaar lang geen interesse hebben ervoor dat doet er niet toe principieel
horen leden van een vereniging te weten wat er in een vereniging omgaat en
volgens het verenigingsrecht horen ze daar ook makkelijk toegang toe te krijgen.
Dus ik zou u graag willen voorstellen om inderdaad zowel Amsterdam of Kromstrijen in stemming te brengen en erbij aan te geven of u dan zelf vindt dat het zou
moeten in het verenigingsblad of met een apart rondschrijven maar niet zoals bij
Leidschendam staat dat er een verschil wordt gemaakt tussen het kader en de
leden. Kader en leden horen precies tegelijker tijd toegang te hebben tot deze
materie. (applaus)
Dank u volgende spreker stond er eerst ga uw gang.
Voorzitter om nou maar meteen aan te sluiten bij de vorige spreekster Leidschendam heeft inmiddels kennis genomen vanandere moties die zijn ingediend de
motievan Leidschendam is zeer gedetailleerd en wij hebben inmiddels ook nog een
vergadering gehad kamercentrale met een vertegenwoordiging van het hoofdbestuur daar is mevrouw Arjans Averink ook aanwezig geweest en toen heb ik het
ook al gehad over het eerste gedeelte van de overwegingen van onze motie
namelijk de berichten van uit de Haya van Someren stichting. Al met al voorzitter
heb ik ook wat ervaring opgedaan vandaag en ook al eerder hoe u omspringt met
gedachten die wij aanreiken en ik ben van mening dat dezelfde inhoud althans de
strekking van datgene wat wij in onze motie hebben gezet ook tot uitdrukking komt
in in iedergeval motie nr 11 van Amsterdam en ik zou dus willen voorstellen om
onze motie in te trekken maar wel nog even een oog te slaan op wat handreikingen
die we daarin bieden over de data waarop een en ander bekend zou moeten zijn.
Oke dank u. Aan u het woord.
Ja mevrouw de voorzitter kennis genomen hebbende van de motie van de afdeling
Alblasserdamjnieuwlekkerland het doet ons eigenlijk een beetje spijt dat deze
punten in een motie verwoord zijn wij zijn namelijk wel bereid als afdeling Bergen
op Zoom om te wachten op de evaluatie die plaats gaat vinden echter het A4
formaat is voorons toch wel van belang wij hechten daar grote waarde aan om dat
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de terugkeer naar dat formaat in gang gezet wordt. Dank u.
Dank u heb ik nog meer sprekers in eerste termijn. Nee dan is het woord aan de
heer Opstelte.
Dank u wel mevrouw de voorzitter ik wil al de gestelde vragen natuurlijk beantwoorden en op de moties ingaan en de samenhang daarvan ik wil een enkel woord nog
vooraf zeggen zoals we ook in de vorige en laatste algemenen vergadering hebben
gesteld en de algemene vergadering daaraan voorafgaande is er gezegd en is een
motie aangenomen of niet eens aangenomen maar overgenomen door het
hoofdbestuur ga nu eens een lezers onderzoek doen. Dat hebben we gedaan dat
hebben we opgezet een NIPO enquete onder alle onder een steekproef van niet
alle een steekproef van de leden gehouden en daar is een beeld uit gekomen wat
wijst opp het resultaat zoals het er nu ligt dat hebben we devorige keer in de
algemene vergadering besproken zo is het dus een continuïteit van uit van uitspraken van de algemene vergadering resultaten van een lezers onderzoek van het
NIPO conclusies en de conclusie was dat het blad ook gelet op het beperkte
budget dat ziet u ook bij de verdere stukken 6 ton meer op de leden zouden
moeten worden gericht meer inhoudelijk zou moeten zijn dan op het dan een blad
specifiek voor het kader dat is een kernpunt en dat wil ik toch in herinnering
brengen. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan hebben met die uitspraak dus
ook ik heb toen in de vorige algemene vergadering ook toen daar ook vragen over
kwamen gezegd dat betekend we zullen het bekijken maar het betekend naar mijn
mening dat de beschrijvingsbrief een route daaromtrent anders zal moeten zijn dan
via Vrijheid en Democratie maar wacht u nou het resultaat af. Nou het resultaat ligt
nu op tafel daar is door echte mag ik het zo zeggen tijdschrift en media deskundige professionals naar gekeken er is ook om ook zakelijk een keer te kijken of we
nog goed zitten met onze uitgever cq drukker is er ook zijn er offertes gevraagd bij
een aantal bedrijven en daar is nu dit uitgekomen waarvan het hoofdbestuur moet
ik zeggen ook met een vernieuwde redactieraad zegt van dit is een weg die
natuurlijk nog niet volledig is en helemaal uitgekristaliseerd is we zitten pas op het
Se nummer geef ons nou de kans om in iedergeval gedurende een jaar een geheel
jaargang te bekijken de signalen uit de algemene vergadering op te pikken zo zijn
er moties ingediend wij bereiken ons bereiken natuurlijk ook allemaal signalen bij de
rondgang langs de kamercentrales die signalen meewegen en in september een
evaluatie doen door het nieuwe hoofdbestuur gehoord de reactieraad en dan kijken
in hoeverre je het blad bijstelt ja of nee. En ik zou eigenlijk willen vragen zou willen
vragen om daar ook de ruimte voor te geven want anders krijgen we een punt van
een soort rare neergang dat elke keer als er iets nieuws verschijnt dat nieuwe niet
de kans krijgt want dan gaan we van een magazine over naar een krant dat was
toen ook een suggestie toen werd er gezegd het moet toch anders marktgericht
onderzoek dat voeren we uit en vervolgens gaan we het dan weer gaan we die
spiraal weer terug laten komen. Dat zou ik willen vragen om daar de ruimte te
geven omdat goed en helder te evalueren. Over de lay out is zijn de signalen in
Alblasserdam in feite al opgepakt dat is nou eenmaal druktachnies zo dat heb ikmij
uit laten leggen het is mijn vak ook niet dat dat enige tijd kost en dat je dat hele
zwart/wit achtige dat dat wat genuetraliseerd kan worden alleen er is geen budget
om er een kleur in te brengen het zou natuurlijk leuker zijn maar daar is hetbudget
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niet voor dus iemand die zegt breng er een kleur in ben ik het mee eens maar het
geld is er niet de penningmeester staat dat niet toe en u weet dat dat in het
hoofdbestuur in iedergeval luisterd naar de penningmeester. Het formaat zou ik
willen zeggen van ovber smaak valt niet te twisten maar laten we nou als kader hier
van de partij als algemene vergadering ook eens even laten kijken we zullen ook
dat op de een of andere manier natuurlijk steeds proefsgewijs even testen met bij
een aantal gremia in de partij wat men nou van het blad vind ga nou niet te snel
weer een uitspraak doen het moet van dit formaat naar A4. Ik kan het ook niet
honoreren want ik weet niet hoeveel het kost dus geeft u die ruimte ik noteer in
ieder geval wel de wens dan kom ik bij de vertegenwoordiger van Kromstrijen en ja
die heeft een paar hele specifieke zaken genoemd de ingezonden brieven rubriek
daar is van gezegd stuk naar ervaring toe van in het verleden was dat ook je moet
ook je ruimte beperken het blad kan niet uitsluitend bestaan uit het honoreren van
alle ingezonden stukken daar moet een selectie in plaatsvinden er is nu gezegd het
accent ligt op het inhoudelijke thema en de reacties van de lezers van de leden op
dat thema. Helaas werkt dat nog niet zo want er komen nog maar weinig reacties
maar dat is het accent wil en verder is er door de redactie gekozen van de brief
van de maand. Nou moet ik ook zeggen dat het daar ook niet zo storm in loopt
dus wat dat betreft denk ik dat die formule als zodanig past en ruimte geeft aan
wensen van leden om zich te laten horen op punten die van belang zijn. Dan ja de
motie 14 van Kromstrijen dat daar wou ik ook iets over zeggen dat is het publiceren in Vrijheid en Democratie de redactie heeft mij ook dringend gevraagd om dat
bij u naar voren te brengen dat door de daedline van Vrijheid en Democratie die is
nogal een end vanaf het moment helaas zeg ik dan nogal een end vanaf het
moment vanaf het moment van verschijnen van het blad dus als je al zou willen dat
je gaat publiceren wie waar spreekt dan is in een aantal gevallen klopt de actualiteit
niet meer. Een tweede punt is en dat is en dat veel al ook wel bevestigd als we
daar echt over discussieren dan zegt men ja meestal is een spreekbeurt toch al
gepubliceerd door de afdeling aan alle leden in de plaatselijke pers de regionale
pers en dat is eigenlijk in voldoende mate om om dit nu na te laten van de kamerfractie is daar ook geen verzoek voor gekomen omdat wel te doen. Dan rest
eigenlijk het laatste punt dat is het punt van Amsterdam./ Leidschendaam heeft
daar ook over gesproken maar schaart zich aan Amsterdam alleen moet ik nog wat
over de data zeggen dat zal ik gaarne doen en Kromstrijen heeft een zelfde soort
motie. Laat ik het zo zeggen dat je mag je noit spiegelen aan een andere partij
maar wij zijn de enige partij die in dat hebben we natuurlijk hebben we ook wel
even naar gekeken dat als je een nieuwe opzet gaat maken hoe doen andere dat
nu dat kan een reden zijn om het juist weer anders te doen dat vind ik een heel
goed principe maar het is ook toch even kijken nou de andere partijen doen dat
allemaal op de wijze zoals we dat nue hebben ingevoerd al wil ik wel zeggen dat
het nu nog niet de schoonheidsprijs verdiend want ik kan zeggen want het staat
ook in de toelichting van het hoofdbestuur dat we eigenlijk een maand eerder de
samenvatting van de agenda en de samenvatting van de beschrijvingsbrief zoals
die er wel in heeft gestaan dus een verkorte uitgave hadden moetenb publiceren en
ook hadden moeten publiceren dat u dat ieder lid de beschrijvingsbrief bij de
Koninginnegracht kan krijgen. Nou dat is in dit geval iets te laat gebeurt maar aan
alle afdelingsbesturen is die op tijd verzonden want in de statuten staat 10 weken
voor de algemene vergadering en daar is aan voldaan en dat zeg ik tegen een
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vertegenwoordiger van Leidschendam. Nu het voorstel van Amsterdam hetAmsterdam zegt opzich zelf begrijp ik dat vanuit hun visie kan mij niet schelen zegt
Amsterdam hoe u dat doet door Vrijheid en Democratie of rechtstreeks over d bus
maaralle leden zullen die aanbiedingsbrief hebben of ze nou willen of niet ze krijgen
de volledige beschrijvingsbrief. Nou dat is natuurlijk puur een kwestie van 1 wat
voor eensoort blad wil je uitgaven en ten 2e is een bugettaire zaak moet ik gewoon
eerlijk toegeven want als je dat opvoert kan je minder aantrekkelijke nummers
maken die zullen in iedergeval dunner zijn dan het legt een extra beslag op het
budget van Vrijheid en Democratie en het verzenden en ik heb dat even snel gevraagd en het verzenden de aanbiedingsbrief naar alle leden kost 55.000,-- het
leden aantal groeit gelukkig 55.000,-- x en rijksdaalder hoeveel kost dat om dat te
doen nou ik denk dat je daar toch in deze tijd met onze beperkte budget die we
natuurlijk ook willen uitgeven natuurlijk voor onze partijdemocratie dat is heel
belangrijk ik ben het met mevrouw Bruggemans eens wat dat betreft maar laten we
toch gewoon ook goed zien en we willen natuurlijk dat budget ook uitgeven voor ja
voor de winst bij verkiezingen voor het opstellen van programma's en dat soort
zaken nou dan moetje een afweging maken er is een budget van 6 ton daar moet
dit uit dus ik zou ok in dat geval willen vragen om de signalen zijn helder en het
applaus wat mevrouw Bruggeman meestal krijgt maar niet altijd als ze wat zegt dat
is mij ook opgevallen dat ontgaat mij niet ik weet nooit wat dar voor een stemmen
achter zitten maar dat heeft ook niet het gaat om de inhoudelijke discussie in dit
geval gun en daarom luister ik ook altijd graag naar u toe dat is gewoon verstandig
en wijs (gelach) want anders red je het niet achter de tafel maar gun ons de tijd om
te evalueren tot september en we zullen laten weten dan kunnen we ook eens
kijken en alles op een rijtje zetten en kijken hoe we het doen of we het doen en op
welke wijze we het doen. Dat wou ik vragen. Oh ja en de Haya van Someren
stichting kan ik zeggen datdaar inderdaad afspraken zijn gemaakt dat er twee keer
per jaar ik kijk even naar de heer Steenmeijer dat er twee keer per jaar een inlegvel
komt in Vrijheid en Democratie op de Haya van Someren stichting op kosten van
de Haya van Someren stichting maar goed van wege het landelijk karakter van een
heleboel cursussen die niet regionaal bepaald zijn een totaal overzicht dient te zijn.
Dus daar wordt aan voldaan.
Dank u heer Opstelte tijd voor de tweede termijn zo die gewenst wordt gaat uw
gang.
Ja mevrouw de voorzitter Kruis van de Giessenlanden ik ben niet zo blij met de
laatste opmerking van de heer Opstelte wachten tot september hoe we het doen
en of we het doen ja ik wil wel wachten om te kijken hoe die het gaat doen maar ik
denk de geluiden hier uit de zaal horend dat de zaal het er niet mee eens zal zijn of
u het gaat doen. Ik denk dat er wat gebeuren moet. Dus als u als u stelt wilt u
wachten tot september hoe wij het op gaan lossen accoord maar ik wil hier niet de
deur uitgaan met de boodschap van wacht u af of wij het op willen gaan lossen en
of wijer iets aan willen gaan doen. Ik ben met een aantal mensen in deze zaal van
mening dat alle leden in iedergeval kennis horen te kunnen nemen via Vrijheid en
Democratie van de beschrijvingsbrief ik denk dat dat een hele goede zaak is voorts
de publicatie van de spreekbeurten ik vind dat wij het als partij aan onze leden verplicht zijn zeker in ons huisblad om daarin te publiceren welke sprekers vanuit de
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kamerfracties of van uit het hoofdbestuur waar in den lande het woord voeren ik
vind niet dat mensen voldoende geïnformeerd worden alleen door de publicaties in
de plaatselijke pers dat wordt nog wel eens over het hoofd gezien een aantal
bladen publiceren dat niet eens wie er ook komt spreken dus daar wil ik zo wie zo
wijziging in hebben en dan over de outfit van onze van ons blad daar hoort toch
ook een zekere wervende kracht vanuit te gaan nou daar zijn al vanaf dat V & D in
deze ferm verschenen is zijn daar critieke op geweest ik moet u zeggen die
werfende kracht van dat blad mis ik ik meen zelfs te kunnen opmerken dat zelfs
van reclame uitingen van het gemiddelde uitvaartverzekringsbedrijf vandaag de dag
meer werfende kracht uitgaat dan van ons huisblad V&D.
Goed tweede termijn. Daar een en dan Amsterdam.
Ik wacht wel even af of hij het doet hij doet het geloof ik vanzelf Ja dat moet van
boven komen.
Nawijn Heemsteden, wat geluid graag daar, Nawijn afdeling Heemstede uj moet u
zeggen dat ik erg veel voor voel voor hetgeen wat meneer Opstelte gezegd heeft ik
vind dat je als je een onderzoek doet naar een uitvoering van een blad dat je dat
ook de tijd moet geven dat er voor staat als daar een periode voor staat dan vind
ik dat wij dat moeten afwachten en natuurlijk kun je alle critieke en die zal het
hoofdbestuur zich wel ter harte nemen die worden meegenomen zoals dat tegenwoordig heet en dan kan daaruit uiteindelijk een conclusie worden getrokken. Het
nadere punt aan de orde geweest is informatie daar kan ik mij bij voorstellen dat
als je daar een verbetering in wilt zien dat je dat niet laat afwachten tot dat dat
termijn verstreken is voor het onderzoek maar dat je dat meteen meeneemt.
Oke ik ga even naar Amsterdam had ik toegezegd dan kom ik bij u terug.
Voorzitter ik vind het buitengewoon goed en daarmee ook de kamercentrale dat
het blad geevalueerd wordt ik denk dat het heel goed is nogmaals er is een punt
van orde naar voren gebracht overgenomen door het hoofdbestuur met betrekking
tot loskoppelen van de discussie Vrije Amsterdammer en de beschrijvingsbrief. Ik
proef her en der ook in de antwoorden van het hoofdbestuur dat die loskoppeling
niet helemaal is bewerkstelligd. Ik denk dat het goed is als we zo meteen al
proberen te stemmen om accoord proberen te gaan met een aantal voorstellen dat
we in eerste instantie ingaan op de inhoud van hetblad en de lay out en in tweede
instantie daar naast compleet en los van eventueel een stemming over onze motie
met betrekking tot de beschrijvingsbrief doorvoeren.
Dank u. Ik ga naar u terug mevrouw, dank u wel. Gaat uw gang.
Dank u wel. Dank je MiehieL Ja doet die het zo, Wijdanken u zer hartelijk namens
de kamercentrale Den Helder met betrekking tot de uitleg voor de lay out daar
kunnen we ook helemaal in mee gaan daar moet u ook de ruimte voor krijgen
maar u weet dat de kamercentrale Den Helder twee jaar geleden een motie heeft
ingediend met betrekking tot de beschrijvingsbrief wij wachten niet op applaus
zoals mevrouw Bruggeman kennelijk vaker krijgt daarwachten wij niet op maar wij
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zouden willen vragen de suggestie mee willen geven om in elk geval via een
inlegvel de beschrijvingsbrief toch mee te geven aan alle leden van de WD. Wilt u
uw naam nog even herhalen voor de band, Mevrouw Bosmans. Ja dank u.
Mevrouw Bruggeman, dank u voorzitter Vice voorzitter u suggereerde niet dat ik
klak inhuur he, nee ik niet, oke dan is het goed, (gelach) even terug u de tijd geven
voor de evaluatie van het blad en wel of niet een brieven rubriek enz. dat is in orde
waar wij het vooral over hebben is dus de motie van Amsterdam over de publicatie
van de beschrijvingsbrief en Kromstrijen over de beschrijvingsbrief. Ik wil nog eens
zeggen dat het Nieuw Burgerlijk Wetboek u gewoon geen andere mogelijkheid laat
dan bepaalde dingen niet de volledige beschrijvingsbrief te publiceren dus dat moet
en als u ons dan voorrekend hoeveel dat kost dan wil ik u ten eerste zeggen dat
wij u altijd zeggen en dat weten we democratie kost geld en papier dat is nu
eenmaal zo en dit is een onderdeel van de democratie in onze vereniging. Het
tweede punt is dat u dan toch eigenlijk de financien de problemen van de financien
verlegt naar de afdelingen want op een of andere manier moet toch de zaak
gepubliceerd worden en bijtijds dus het blijft een probleem en ik vind dat hte
probleem eiegnlijk opgelost moet worden door het hoofdbestuur en dat u dus niet
kunt zeggen ja we zullen het de volgende keer beter doen want weet u wat het is u
zegt in het advies dat u het betreurt dat het pas in het maartnummer is verschenen
maar als wij als afdeling zeggen wij betreuren het dat we niet bijtijds zijn geweest
en de fatale termijnen zijn verlopen dan hebt u met ons geen medelijden en zegt u
uw amendementen zijn te laat dus (applaus) sorry beter geen applaus dus het gaat
er om dat u van ons clementie vraagt dat u ons dan ook clementie zalmoeten
geven en dat is niet goed voor de hele vereniginsgcultuur in onze partij begrijpt U.
Goed mag ik op enige kortheid aandringen want ik zie nog een aantal sprekers
staan en dan kom ik zo bij u.
Mijn naam is Rudolf van Hagen ik kom uit Rotterdam en ik spreek a titre persenel
Het betekend dus dat ik geen afgevaardigde ben. Ik wil de heer Opstelte zijn
betoog steunen want hoor je dus mensen die altijd tegen zijn en ik wil nu duidelijk
zeggen dat ik voor ben als oud penningmeester weet ik hoeveel schatten geld het
kost om die pakken papier rond te sturen en als we in de practijk kijken en als we
eerlijk zijn dan zijn de meeste die roepen als het binnenkomt van alweer die rotzooi
en die lezen het niet dus het is gewoon weggegooid geld voor de meesten en er
zijn maar enige actieve leden die echt die stukken bestuderen want zelfs in de
afdelingsbesturen is het zo dat bestuursleden die dingen niet goed bestuderen en
ik vind de gang van zaken zoals die nu is juist ik heb hier die agenda bij me die
heb ik dus meegenomen datwas voor mij het beste bewijs en daar staat heel
duidelijk dat als je belangstelling hebt je de stukken kunt inzien bij je eigen bestuur
nou en als je dan, nou dan ben je te lkaat, dan ben je niet te laat want dit kwam op
tijd het enige is natuurlijk dat inderdaad het hoofdbestuur moet zorgen en ik heb
hier de datum niet staan de datum niet bijstaan maar het hoofdbstuur moet wel
zorgen dat het op tijd is maar als het zo gaat als nu dan denk ik dat het in de
praktijk werkt. Dank u wel.
Dank u ik ga nu naar links, gaat uw gang.
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Voorzitter ik, meneer Deetman, dank u ik denk dat het in het belang is inderdaad
van de democratie in onze partij dat er zoveel mogelijk mensen tijdig kennis kunnen
nemen van datgene wat u aan voornemens voor deze vergadering heeft statutair
zal het misschien wel juist zijn dat die 10 weken inderdaad in acht zijn genomen
maar er is wel een vertraging ingebouwd door ze namelijk naar de afdelingsbesturen te sturen en dan komt het wel weer neer op de afdelingsbesturen om ze te
verspreiden en we hebben maar 4 weken om voor de fatale datum wijzigings
voorstellen in te dienen dan zult u ook de statuten moeten wijzigen en dan zult u er
een paar weken bij moeten nemen maar niet de zaak afwentelen op de besturen
en vervolgens zeggen u bent te laat (applaus).
Gaat uw gang. Dank u wel mijn naam is Kuggelijn van de afdeling Oegstgeest. Ik
kan mij voorstellen inderdaad dat het voorstel van de heer Opstelte uitstekend is
om die evaluatie later te laten plaatsvinden dit jaar in september over de Vrijheid en
Democratie maar wat wel een belangrijk punt is en waar nu iets aan gedaan moet
worden in de verspreiding van de beschrijvingsbrief maarer is een oplossing
meneer Opstelte die helemaal geen geld kost. U hoeft gewoon de bon voor het
aanvragen eerder te publiceren zodat alle leden het kunnen aanvragen op tijd en
dan hebben de afdeling ook geen problemen om het verder te dupliceren enz.
Dank u wel. (applaus) Dank u voor de suggestie.
Ik zou het hoofdbestuur graag willen ondersteunen in elke tijd die het hoofdbestuur
nodig heeft om de formule en positionering van Vrijheid en Demoeratuis verder te
verbeteren. ik zou de suggestie willen doen om daat ook liberaal refei in te betrekken want naar mijn gevoel zit daar een overlapping maar wat nietveel tijd meer
tolereerd is de beslissing om de informatie keten in de partij weerte dichten en ik
denk datwe daar hier met ons allen over eens zijn en als dat ook de geest is van
de motie van de kC Amsterdam dan wil ik die graag ondersteunen mits die wordt
uitgelegd in een bredere zin dan alleen de beschrijvingsbrief en mits ik ook als
afdeling de vraag krijg stel nu dat wij de informatieketen weer sluiten bent u bereidt
om uit uw budget daaraan bij te dragen dan krijgt u uit Doorn een ja.
Dank u nog meer mensen in tweede termijn. Niet dan is het woord aan de heer
Opstelte.
Ja dank u wel voorzitter. Er zijn een aantal het draait eigenlijk ja ik wil eerst iets
zeggen naar Alblasserdam de heer Kruis, ja ik wil eerst iets zeggen over de
wervende kracht want ja over smaak valt niet te twisten laat ik het zo zeggen wij
hebben natuurlijk de redactie met name heeft vele reacties gekregen naar aanleiding van de nieuwe form van Vrijheid en Democratie die zijn voor 70% is mij
gemeld zeer positief zelfs ook omdat er omdat het een ander karakter voor wat
betreft de inhoud heeft gekregen een meer onafhankelijke inhoud en uitnodiugend
voor discussie op belangrijke thema's en dat is een tijd geleden dat we dat in
vrijheid en democratie deden minder hoera stemming maar meer onafhankelijk met
elkaar discussieren ook via het via ons eigen partijorgaan dat vind ik toch .wil ik
zeggen en we moeten daar ook de continuïteit in vasthouden want daar hebt u
allemaal op aangedrongen en daarom wil ik graag ook aan Alblasserdam vragen
om of die motie in te trekken in afwachting van de evaluatie of hem minimaal aan te
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houden tot dat de evaluatie heeft plaatsgevonden dan blijft het boven de markt
hangen dus dat altijd een gevoel van zenuwachtigheid bij het hoofdbestuur en dan
blijft het in herinnering maar dat moet u zelf kiezen maar ik doe dat beroep op u en
het tweede punt is en daar spreekt iedereen over en Korthals Altes en de heer
Korthals Altes nog over de informatiestroom nou dat zijn een aantal wisselende
geluiden en wij zijn dat moetintussen heel helder zijn wij zijn natuurlijk voor het
dichten van de informatiestroom zoals hij zegt mag ik het ook zeggen wij zijn voor
het verbeteren van d informatiestroom uiteraard ik kan me allerlei vormen bedenken
u hoeft mij nietmeer te zeggen dat u vind dat zoals het nu is gegaan dat dat
verbetering met zich behoeft daar is geen motie of een uitspraak voor nodig dus
geeftu de ruimte om daar een model voor te vinden waarbij ook alle leden dat ook
aantrekkelijk vinden en je kan verschillende vormen vinden je kan een inlegvel bij
Vrijheid en democratie doen wat misschien niet helemaalintegraal de hele beschrijvingsbrief bevat met alle bijlage en alles en nog wat maar een goede uitgebreide
samenvatting je kan inderdaad de bon een half jaar van te voren al publiceren dat
dan en dan de beschrijvingsbrief er komt dan weten we nog niet wat er in komt te
staan maar dan kan die alvast besteld worden dat kan veel vroeger ik noem dat
soort suggesties en er zijn natuurlijk veel meer suggesties nog te doen maar ik zou
de vrijheid willen hebben om daar naar te kijken u hoeft niet het signaal meer af te
geven als algemene vergadering dat daar verbetering in moet worden aangebracht
en Leidschendam wil ik nog zeggen dat die termijnen gewoon vastliggen ik heb
gezegd ook ik heb zelfs boetekleed aangetrokken want nogmaals zeg ik voor de
tweede keer ik ben een eerlijk mens dus fouten moet je toegeven in Utrecht
zeggen ze foutje bedankt en dat doe ik graag wij hadden dat eerder moeten doen
staat ook in de reactie van het hoofdbestuur maar mogen wij in een cvegangssituatie van oudnaar nieuw eens iets fout doen mits we het toegeven en dat heb ik bij
deze gedaan. Dus ik zou willen vragen of u met het betoog dat ik nu hou waar een
aantal handreikingen in zitten genoegen kunt nemen ik merk het zo maar ik denk
dat hetbelangrijk is dat er enige continuïteit zit in het uitspreken aan de ene kant
van de leden van onze partij hoe ze het blad willen hebben wwat erin en wat niet
erin en aan de andere kant dan met zo'n blad komen dat een aantal nummers daar
mee verschijnen vervolgens critise reacties verwerken en daarmee aan de gang
gaan en dan is de informatiestroom naar de partij toe is een hele belangrijke dus ik
kan me voorstellen dat ik net wat ik tegen Alblasserdam heb gezegd ook voor
Amsterdam en ook voor Kromstrijen geldt.
Ik zie nog iemand staan. Wilt u nog een derde termijn.
Ja Kochheim Alblasserdam. Wij willen graag meewerken aan de gedachtengang
zoals de heer van Opstelte die heeft gesteld door deze evaluatie periode heen te
gaan maar wij gaan tevens in op zijn suggestie om deze motie van Alblasserdam
aan te houden.Dat zou ik ook doen. Graag geven we dan verder de commissie die
deze zaken behandeld de benefit of the dout. Dank u wel.
Dank u wel dus motie 9 wordt aangehouden. Gaatuw gang meneer Witman.
Voorzitter mag ik via u een vraag stellen aan de indieners van de motie van
Amsterdam om daar wat meer duidelijkheid over de bedoeling daarvan te krijgen.
Ja gaat uw gaan. Wil Amsterdam er wordt een vraag gesteld aan Amsterdam via
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mij, ja oke
De vraag is de volgende mag ik de motie alsvolgt uitleggen. De motie verzet zich
absoluut niet zo als zonet al is aangegeven tegen verder onderzoek op alle punten
qua lay out uitvoering inhoud etc. het enige wat de motie nog vraagt is om in iedergeval nu al de uitspraak te doen om in welke vorm dan ook want dat wordt ook
niet uitgesproken in het slot wordt niet gezegd welke vorm dat moet zijn want hetis
veel te duur zoals de heer Opstelte ook schetste om het separaat op te sturen
maar in welke optie dan ook wqordteen voorschot op de evaluatie genomen en dat
is dat de beschrijvingsbrief weer wordt verzonden hoe dan ook naar leden mag ik
de motie zo uitleggen.
De heer Sabo. Ja meneer Wiegman, nee {gelach) ik vind dat u het heel goed
gezegd heeft ik ben het helemaal met u eens 99% van uw verhaal had ik ook nog
naar voren willen brengen maar de uitspraak nu over V&D vind ik geen voorschot
op de evaluatie want dan maak je alsnog een koppelingmet die evaluatie dus dat
wil ik los trekken maar oor de rest ben ik het helemaal met u eens dus.
U handhaaft uw motie 11, de motie blijft gehandhaafd.
Nog een laatste spreker dan.
Mijn naam is Koot WO afdeling Kromstrijen wil ook graag de motie nog in stemming brengen die is het zelfde als die van Amsterdam.
Bij de penningmeester voorzitter als ik mag fluistert mij in maar ik dacht dat maar ik
wil ook in deze laatste vergadering ook geen ruzie krijgen dat die motie dus
budgettaire consequenties heeft en dat dat afgaat van het budget van Vrijheid en
Democratie. Oke ja gaat uw gang.
Voorzitter ja ga uw gang dat heeft het hoofdbestuur nu al een aantal malennaar
voren gehaald dat het budgettaire consequenties heeft maar het zal zo wie zo
budgettaire consequenties hebben stel dat die motie van Amsterdam niet wordt
aangenomen wat ik niet verwacht dan zal het hoofdbestuur bekijken op welke wijze
in de toekomst de beschrijvingsbrief dan wel een samenvatting daarvan aan de
leden zal worden toegezonden eventueel de heer Opstelte zei dat zal er bijvoorbeeld iets ingevoegd worden of bijgevoegd bij V&D iederkeer als er een beschrijvingsbrief verschijnt dat kost ook geld dus wat mij betreft kunnen we nu al zeggen
we voegen iedere keer als de beschrijvingsbrief er aan komt dat geheel in of bij bij
V&D en sturen dat aan de leden waar mij het nu alleen nog om gaat is dat die
beschrijvingsbrief nu naar de leden wordt gezonden niet meer en niet minder.
Oke ik denk dat wij moeten gaan stemmen de standpunten zijn voldoende duidelijk
dacht ik motie 9 is aangehouden dus maakt geen onderdeel meer uit van de
beraadslagingen ga ik naar de motie van Leidschendam wordt die gehandhaaft,
ingetrokken voorzitter, dan ga ik naar motie 11 van Amsterdam Amsterdam wil daar
stemming over het hoofdbestuur wordt gevraagd automatische toezending van de
beschrijvingsbrief aan alle leden ik ga met wit beginnen even vragen of het stembu13

reau klaar is ja wit voor de motie van Amsterdam nr. 11 ja stembureau klaar witr
tegen dat is een blauwe zie ik dat kan niet wit tegen interessant om te tellen als ik
dat zo zie ja klaar blauw voor ja blauw tegen dat mag niet daarboven dat een
ander de arm naar boven en naar beneden haalt dat kan niet (gelach) ja oranje
voor oranje tegen nou dat moet even geteld worden. Er zijn voor de motie uitgebracht 229 stemmen en tegen de motie 232 stemmen dus hijis verworpen. (
applaus) Ik vind het applaus voor deze uitslag niet zo hartelijk als het applaus voor
mevrouw Bruggeman.
Voorzitter ja, de stemmen liggen zo dicht bij elkaar ja ik begrijp het, ik zou graag
herstemming willen dat betekend dat als maar het is natuurlijk een hetis altijd een
nero esceep maar ja als u erop staat dan zal ik het moeten doen maar dan vind ik
eigenlijk dat het schriftelijk moet gebeuren u kunt daar kijk het is altijd jammer voor
degene die het heeft ingediend maar ik vind het niet zo gebruikelijk want de stem
commissie heeft niet gevraagd om een herstemming dus kon goed de uitslag
opnemen wil iemand dat in stemming gebracht hebben dat er een herstemming
moiet komen nee, dan is het besluit zo genomen als het is genomen wat overigens
inhoud dat ik toezeggingen die ik in het debat heb gedaan natuurlijk wel na wil
komen.
Voorzitter u gaat mij even tesnel u verkondigd met grote zekerheid dat het stembureau de stemmne goed heeft kunnen tellen als ik bij de eerste stemming goed heb
opgelet klopte er van het toen bekend gemaakte uitgebrachte stemmen helemaal
niets want ik heb daar minimaal 10 oranje heb ik toenom hoog zien gaan terwijl er
toen 55, mag ik u onderbreken ik heb gevraagd wil er iemand herstemming want
dan zal ik datin stemming brengen dus een punt van orde, deze meneer heeft
herstemming gevraagd dat hoef ik geen twee keer te vragen, wilt u dat ik dat in
stemming breng of want dat is het punt van orde, dan brengt u dat in stemming,
nou dan doen we dat.
Punt van orde ik wil wel in iedergeval de overweging die meneer daarbij noemde wil
ik achterwege laten wij hebben toen verloren inderdaad was er toien verkeerd
gestemd als we er dan niet om vragen is dat voorbije zaak als we dus nu om
herstemming vragen wat ik absoluut niet doe dan vind ik niet dat dat een overweging erbij mag zijn dan had hij dateerder moeten zeggen. (applaus).
Maar er is gevraagd of ik het punt van orde van een herstemming want anders kan
je natuurlijk een tijdje zo door gaan vandaag of ik dat in stemming wil brengen datis
op aangedrongen dus dat breng ik in stemming. Voor herstemming,
Voorzitter mag ik u toch eveniets vragen ja, ik begrijp het niet helemaal meer ik ken
de reglementen niet zo goed maar waarom moet op het moment dat iemand vraagt
om een herstemming is omdat het om de orde gaat wil ik het wel uitleggen, heel
graag want ik snap niet waarom op het moment dat iemand om herstemming
vraagt u dat verzoek in stemming moet brengen. nou omdat anders zou ik elk
verzeekom herstemming zou ik in zou ik moeten honoreren en ik vind op zich zelf
kan je dan de hele middag bezig zijn ik vind dat de algemene vergadering bepaald
zijn eigen orde en ja zo is dat en zo is het overal waar ik tenminste kom gaat het
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zo en zo heb ik dat ook geleerd (ge
lach) en als u besluit om te gaan herstemmen dan doen we dat toch.
Voorzitter gehoord hebbende de discussie over al dan niet herstemmen en uw
opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp zal ik op dit moment niet aandringen
op een herstemming.
Mag ik dan nu in herstemming brengen want daar is om gevraagd dit wit voor
herstemming wit tegen, blauw voor, blauw tegen, oranje voor, oranje tegen dan is
dat punt van orde is verworpen. Nee dat was Amsterdam. Dan komen we nou bij
Kromstrijen dan krijgen we eerst motie 12 over de ingezonden brieven daar heb ik
dus een toelichting bij gegevenb hoe we daar mee omgaan dus het hoofdbestuur
ontraad die motie maar mag ik vragen voor de motie 12 wit, tegen wit, voor blauw,
tegen blauw, voor oranje, tegen oranje ik kan concluderen dat die motie is verworpen dan kom ik 13 is heeft dezelfde strekking als Amsterdam dus ik kan concluderen dat die niet in stemming hoeft te worden gebracht is overigens besloten
14motie van Kromstrijen en dat gaat over de pub;likaties van spreekbeurten en ook
die motie ontraad het hoofdbestuur omdat we daar ook dat bij de evaluatie willen
betrekken 14 wit voor, wit tegen, blauw voor, blauw tegen, oranje voor, oranje
tegen motie is verworpen dan gaan we over naar punt 3 d voortgangsrapportage
jongerenbeleid mede in het kader van de SVO en het werkplan 1993 jongerenbeleid. Aan de orde is nu de voortgangsrapportage van het jongerenbeleid mede in
het kader van zoals ik al zei de samenwerkingsovereenkomt en het werkplan 1993
de hoofdbestuursbeleidsnotitie kunt u vinden in bijlage 1 bij de aanvullende
beschrijvingsbrief en bij dit agenda punt zijn geen moties ingediend mevrouw
Averink zal op uw suggesties ingaan. Mag ik vragen wie wil het woord. Niemand
dan ga ik door met het ja even kijken zijn alle punten dan de inleiding vorming en
scholing topkader ja iedereen zegt dat het allemaal is behandeld dan gaan we naar
3 e met uw instemming. Ja 3e beleidvorming en scholing in het kader van de Haya
van Someren stichting en dan staat er een in mijn tekst en dat lees ik nu voor ons
draaiboek en dan gaan we nu over tot het beleid vorming en scholing in het kader
van de Haya van Someren stichting de betreffende hoofdbestuursbeleidsnotitie vind
u als bijlage 1 bij de beschrijvingsbrief er zijn geen moties ingediend en de heer
Steenmeijer wil uw vragen beantwoorden. Heeft er iemand de wens het woord te
voeren mag ik uw naam nog even.
Mijn naam is Koot ik heb een vraag, meneer Koot ga uw gang, ja over hoe de
leden op de hoogte kunnen gebracht worden of hoe worden ze op de hoogte
gebracht van de curssussen ze worden niet meer gepubliceerd in Vrijheid en
Democratie ik heb mij opgegeven voor een aantal cursussen aan het algemeen
secratriaat van de Haya van Someren Stcihting en heb helemaal niks gehoord.
Mag ik vragen, dank u wel iemand anders nog over dit punt. Niemand de heer
Steenmeijer heeft het woord.
Voorzitter dank u wel de vraag naar hetbekend maken van de cursussen van de
Haya van Someren Stcihting wordt regelmatig gesteld sinds we de nieuwe opzet
van Vrijheid en Democratie hebben het zou u duidelijk zijn dat een van de dingen
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die in de evaluatie zal worden betrokken juist dit punt is voor een heel belangrijk
onderdeel van cursusaanbod namelijk alles wat te makenheeft met de gemeenteraadsverkiezingen hebben we eenmalig de oplossing gevonden dat zult u in het
juni nummer van vrijheid en democratie aantreffen gekleurd en wel een inlegvel
waarop het totale overzicht van alle cursussen in het kader van leergang gemeenteraad in staan en voor het overige zal hetof zo zijn dat ze na de evaluatie weer in
vrijheid en democratie terugkeren of we zullen moeten roeienmet de riemen die wij
op het ogenblik hebben en dat loopt voor het overgrote deel via de vormings en
scholingsfunctionarissen in de kamercentrales en ondercentrales die regelmatig
worden geïnformeerd en die alles weten wat u wilt weten en die kunt u dus in uw
eigen kamercentrales vinden.
Mag ik vragen iemand anders nog over dit punt niet dan zijn we nu bij 3f, dank u
meneer Opstelte voor dit waarnemen 3f public relations en propaganda u vind de
hb beleidsnotitie in bijlage 1 van het aanvullende beschrijvingsbrief er zijn geen
moties ingediend zodat u nu uw vragen kunt stellen namens het hoofdbestuur zal
de heer Knip als portefeuillehouder ad intrem en mevrouw van Dijk als het gaat
over ledenwerving ledenbehoud het woord voeren. Wie van , is er iemand niet, nee
kan er misschien oke ja zijn er vragen over ja als het over de heer Knip gaat dan
wil ik graag even dat hij gelegenheid heeft om in de zaal te zitten is het dat
onderdeel ja de heer Knip komt al luisterend hier heen gaat uw gang.
Heer Snelle kamercentrale Haarlem. Het gaat toch over een controferse tussen
tussen in naderland is men namelijk tegenwoordig gewend om bepaalde beroepen
een mooiere naam te geven er moet iets op een knopje nog, er is geen knopje
toemaar er in happen, in ieder geval geeftmen altijd bepaalde beroepen tegenwoordig een mooiere naam zonder te betalen dat betekend dat bijvoorbeeld een
schoonmaakster heefttegenwoordig een interieurverzorgster en al dit soort mooie
namen nu vraag ik mij af tegenwoordig heet alles pr alle medewerkers heten nu pr
functionarissen dit kan ik in werkelijkheid bij benoemingen niet plaatsen omdat ze
bij reglementaire benoemingen dit niet bestaat pr het zijn allemaal propagandiste tot
nu toe hoe lost men deze controferse tot nu toe op.
Zijn er nog meer vragen dan verzamelen ik even nee dan de heer Knip.
Ja voorzitter de strekking van de vraag ontgaat mij een beetje als bedoeld wordt
dat er geen onderscheidt moet worden gemaakt tussen pr en propaganda dan
denk ik datje moet zeggen dat je dat wel moet onderscheiden maar dat inderdaad
die zaken in elkaar overlopen. Ik zou bijna zeggen what is a name maar misschien
kunt u dan iets verduidelijken als dat geen antwoord op de zaak is.
Dan verzoek ik dus in de reglementen voortaan dus van pr functionarissen te
spreken en niet meer van propagandisten want iedereen noemt alles pr en niet
meer propaganda want dat klinkt geloof ik niet meer in onze maatschappij. accoord
danis het nu duidelijk maar mogen we dat meenemen naar de eerstvolgende
reglementen wijziging. Dank u zeer voor de tip. Dank u
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Overigens mevrouw de voorzitter,meneer Slijpen, ben ik het niet met de vorige
spreker eens dat het propagandisten moeten zijn pr en communicatie is wel
degelijk meer dan tijdens de verkiezingen propaganda bedrijven of je campagnist
voelen pr en communicatie zijn zaken die een permanent karakter hebben en niet
alleen tijdens verkiezingen waar overigens die pr die propagandapet het gehele
bestuur van welke afdeling of centrale ook past pr en communicatie is een permanent proces dus ik denk niet dat je de reglementen in die zin moet wijzigen. Voorts
mevrouw de voorzitter heb ik begrepen dat in het pr en de communicatie dat de
portefeuille pr in uw handen is ik zou graag willen weten of u dat in de toekomst
ookzo blijft zien en ik zou graag willen weten welke stappen het hoofdbestuur
genomen heeft of neemt om de pr van de partij met behulp van deskundige derde
wat meer profiel te geven ik hoor alomen niet alleen in de LPC maar ik hoor alom
in de afdelingen dat het goede wat de WO op het ogenblik presteerd onvoldoende
naar buiten wordt gebracht.
Heer Knip. Ja voorzitter ik begrijp de opmerking van de heer Slijper wel ik zei net al
daarom dacht ikbij de volgende vraag dat je een onderscheidt kunt maken tussen
pr en propaganda maar dat je het natuurlijk nooit helemaal kunt scheiden in die zin
hebt u gelijk dat het niet helemaal voor de hand ligt om die portefeuilles te scheiden
het heeft echter een hele praktische achtergrond dat we het nu gedaan hebben
tochnog toe in het hoofdbestuur namelijk dat de voorzitter de eerstaangewezene is
om met de pers contact te onderhouden en dat een van de andere bestuursleden
zeker ad intrem de LPC voorzit en het echte propaganda werk met het LPC samen
ter hand neemtOverigens u weet er zijn nieuwe hb leden dus we zullen in elk geval
de portefeuilleverdeling in het hoofdbestuur na deze algemene vergadering na
verkiezing van nieuwe leden weer moeten bekijken en wellicht dat dit punt nog
eens opnieuw kan worden bekeken maar dat kan ik op dit moment niet zien.
Ja meneer Bakker. Dank u wel voorzitter mijn eigen secretaris in de kamercentrale
ik vind het altijd moeilijk welke titel ik moet hebben ik denk dat het nmeer draait om
het werk dan om de titel laten we het daar maar even bij houden en hij zal er wel
uitkomen dat als eerste en de laatste opmerking van de heer Knip en ik ga ervan
uit dat dat mede namens het hoofdbestuur is ging vooral om het presenteren naar
buiten toe dat is een wezenlijke invulling van communicatie en pr en die presentatie
naar buiten toe dat loopt altijd via een kanaal en dat heet pers en juist datkanaal
moet dan ook goed bediend worden en daar kun je niet bij aflaten door daar
voortdurend de nodige aandacht aan te schenken ik noem dat mediatraning.
ikdenk dat dat ook een heel belangrijk criterium is voor ieder van ons die maar enig
of enigerlei wijze naar buiten toe treed dat daar fors aandacht aan wordt besteed.
Welk gremium dat dan ook moge zijn ik hoop voorzitter dat u daar de nodige actie
toe zal ondernemen en dat het in het komend jaar ook tot uitdrukking zal komen
en een herkenning daarvan terug kan komen en naar buiten toe en zeker ook naar
de leden.
Ja ik kijk even naar de heer Steenmeijer omdat dit aspect namelijk in zijn protsfeuille heel manifest aanwezig is qua trainingen en ik zou willen vragen om daar even
wat over te zeggen.
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Ja voorzitter het is gedurende sinds een 1, 2 jaar zo dat we in de Haya van
Someren Stichting ook wel bewust iets aan media training doen met name voor wat
betreft de partij top en ik denk toch dat we daar mee door moeten gaan misschien
moeten we het nog intensieveren want is het eigenlijk nooit goed genoeg dat
realiseren we ons best maar we doen daar dus heteen en ander aan en we zijn
ook bezig en datis een nieuwtje en dat mag misschien op deze algemene vergadering ook wel gezegd worden voor raadsleden en afdelingsbestuurders daar waar
locale tv aanwezig is om ook daar een training te hebben voor wanneer de afdeling
dat wil om goed op die buis te komen.
Voorzitter als ik daar dan nog een opmerking over mag maken dat betreft dan ook
met betrekking tot toekomstig kandidaten ik ben er dan ook van overtuigd dat bij
een groslijst met antecidenten dit soort aspecten mee genomen zal worden althans
in de vorm van een herkenning.
Ja ik denk het ja oke nog meer vragen over dit onderdeel nee dan gaan we naar
het volgende onderdeel. Beleid contacten WD met overige liberalen partijen en
geestverwanten en midden en oost europa geen moties ingediend we praten op
ditmoment over de belidsinhoudelijke kant voor zover financiele vragen zou ik dat
bij de bespreking van het jaarverslag van de penningmeester graag willen zien.
Internationaal secretaris zal het woord voeren als het gaat over de internationale
contacten en als het gaat om het beleid met betrekking tot midden en oost europa
kunbt u dat bij mij doen ik zou of het hoofdbstuur stelt het erg op prijs om ten
aanzien van een punt toch hier wat te zeggen en dat is en u heeft de laatste tijd
nogal wat in de pers gelezen en gehoord over de voormalige Detmeijer Stcihting
die stichting is middels opgeheven wij hebben als hoofdbestuur een brief geschreven naar de voorzitters van de kamercentrales en ik zal de belangrijkste conclusies
daarvan u hier mee delen dat is dat de conclusies van de kascommissie met name
naar de Detmeijer stichting gekeken dat die conclusies door het hoofdbestuur
volledig worden onderschreven en het hoofdbestuur heeft geconstateerd dat staat
ook in die brief dat door de genomen maatregelen ten onrechte de indruk is
gewekt dat de internationaal secretaris onoorbare of laakbare handelingen zou
hebben verricht daar zijn te harde termen gebruikt en het spijt het hoofdbestuur ten
zeerste dat die indruk is gewekt. Het hoofdbestuur heeft daarvoor zijn verontschuldigingen aan de heer Blauw aangeboden en ik zou namens het hoofdbestuur
hier ook nog eens graag willen herhalen. (applaus).
Het lijktmij goed dat ik deze mededeling hier doe zodat duidelijk is dat wat het
hoofdbestuur betreft er een volledige punt achter welke discussie dan ook staat.
Goed punt intrnationaal beleid en midden en oost europa zijn daar vragen over ik
heb zelf geen vragen alleen ik complimenteer het hoofdbestuur, kan hij iets hoger
dat ding, ja ik camplimanter het hoofdbestuur voor alle inspanningen die zij hebben
verricht om onzeliberale vrienden tussen haakjes in Oostenrijk te bannen uit de
liberale internationale het is een perfect (applaus) iets en ik dank en ik wou er aan
toevoegen dat ik in het bijzonder bedank dat lid van het hoofdbestuur wat zich daar
jaar in jaar uit voor in gezet heeft. (applaus) Dank u wel. Geen vragen meer maar ik
dan naar het beleid positieve actie overgaan. Zijn hier moties ingediend geen, ja dat
staat hier dat is waar, nou en de heer Opstelte dat heeft hij altijd met heel veel
vreugde gedaan is portefeuillehouder opdit onderdeel. Zijn er vragen hierover te
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stellen nee dank u dan heeft hijeen goed beleid gevoerd ik ga vervolgens over tot
het onderwerp talent management u heeft de beleidsnotitie in d aanvullende
beschrijvingsbrief kunnen vinden zijn geen moties en amendementen ingediend
portefeuillehouder is de heer ..... meijling. Zijn er vragen over dit onderdeel ja de
heer Bakker.
Voorzitter bij gesprekken over dat talent management bemerk ik iets meer dat
grote afdelingen nog wel in staat zijn om daar zelf trachten goede invullingen aan te
geven alleen op het moment dat ik bij de kleintjes terechtkom met een grote vantussen 15en 50 dan beginnen ze zich fors achter de oren te krabben van mijn god
hoe pak ik dat zelf aan en welke mogelijkheden kan ik eigenlijk bieden en juist op
dat terrein daar de nodige aandacht aan te geven daar zou ik eigenlijk in de
richting van de heer meligmeijling wat meer handvaten proberen aan te bieden ik
weet dat hij er hard mee aan het trekken is maar ik leg er heel nadrukkelijk de
aandacht vestig ik erop. In godsnaam laat dat niet verliezen want anders ben je
maar met een vrij selecte club bezig van alleen grote afdelingen en dat kan toch
niet de bedoeling zijn.
Heer Melig, ja ik ben het mnet de heer Bakker eens mevrouw de voorzitter hetis
ook de bedoeling dat wij in hettraject dat nu gaat komen proberen in een bepaald
verband van regionale aanpak waarbij dus op dit punt heel nadrukkelijk de aandacht gevestigd wordt verder te gaan het is op zich een moeilijk proces het
geestige is dat de heer steenmeijer noemde zojuist het woord dieselmotor en het is
ook vergelijkbaar met een dieselmotor je moet eerst eindeloos voorgloeien en dan
start je hem en dan lijkt hetof er een oplegger vertrekt maar danblijkt het een golft
te zijn dan wil je keihard optrekken en dan lukt dat ook nog niet maar als die
eenmaal rijdt meneer Bakker dan blijkt dat allemaal weer goed te gaan dat is een
geruststellende gedachten als je deze vergelijking meeneemt aan de anderekant
ben ik het geheel met u eens dat juist de de inspanning die kleine afdelingen
zouden moeten leveren wat fysiek vaak ook onmogelijk is dat je dat moet zien te
vinden in een wat groter verband en ik denk dsat het in groter verband ook veel
beter gaat. en wij zullen daar alle aandacht aan besteden.
Meneer Slijter. Mevrouw de voorzitter Talent management is en dat blijkt eigenlijk
voor afdelingen een wat abstract materie en vaak merk je ook dat acties zoals
ledenwerving een ledenbehoud waarin je duidelijk met protentiele mesnen bezig
bent veel tastbaarder is dan ja hoe moet ik het talent gaan manege in mijn afdeling.
Ik zie dat en we hebben dat kunnen ervaren omdat Branbant tot 2 x toe een ronde
heeft gehad.Om dat wat minder abstrract te laten zijn denk ik dat de formule eens
wat heroverwogen zou kunnen worden en veel eerder gedacht moet worden in het
kader van actief besturen of niet vrijwillig wel vrijwillig niet vrijblijvend ja zoiets in die
geest zou het moeten gebeuren en dan denk ik dat we afdelingen of de besturen
van afdeling voor dat werk weer klaar hebben waar ze eigenlijk voor gekozen zijn.
Dat is mijn bedoeling.
Ja voorzitter, heer melig, ja dat is toch een beetje het dilemma waar we inzitten we
moeten oppassen dat we straks weer niet alles onder dat ene begrip gaan brengen
dat we weer niet die enorme verbreding krijgt dat wij hebben geprobeerd is om het
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juist te versmallen dat neemt niet weg dat wij middels een in te stellen platform
moet ik zeggen want ik mag het woord stuurgroep niet gebruiken maarhet woord
platform dat we daar toch ook connecties en .... leggen met scholing en vorming
op specifieke cursussen gericht op dit specifieke onderwerp voor afdelingsbesturen
op te zetten n ik heb daar alle vertrouwen in dat dat zal lukken.
Dank u geen opmerkingen of vragen verder meer dan gaan we door procedsure
behandeling verkiezingsprogramma het hoofdbestuur heeft zich mnet betrekking tot
de procedure zich laten adviseren door een werkgroep onder leiding van de heer
Steenmeijer en van die werkgroep maakte verder deel uit de heren Tierion Lutein
Groenveld en mevrouw Tangel en de heer Steenmeijer zal namens het hb het
woord voeren afdeling Kromstrijen heeft bij dit agendapunt een motie ingediend en
die heeft u op pagina 9 van de aanvullende beschrijvingsbrief kunnen vinden en het
voorstel van het hoofdbestuur heeft u kunnen vinden op pagina 6 tjm 8 van de
beschrijvingsbrief. Vragen over de procedure behandeling verkiezingsprogramma
gen vragen meneer Nelen,
Dank u wel ik heb een simpele vraag er staat op bladzijde 8 de kamercentrales
kunnen deze moties bundelen onverkort doorsturen redactionele beschouwingen
niet doorzenden wegens onvoldoende steun etc. ik begrijp dat onze de kamercentrales valt de kamercentrale vergadering en niet de kamercentrale bestuur de kc
vergadering dus is toegankelijk voor de afgevaardigde en voor de gewone leden
woonachtig in de kamercentrale met de enige beperking dat zij daarin geen
stemrecht hebben maar wel preekrecht
Is dat het ja, de heer Steenmeijer,
Mevrouw de voorzitter van zelf sprekend is het een vergadering van de kamercentrale die daarover de besluiten neemt zoals dat altijd geweest in dat soort
procedures en zo zal het uiteraard ook deze keer zijn. Dank u verder geen vragen.
Accoord dan is het daarmee dit punt afgehandeld dat wil zeggen het gehele punt 3
gaan we over naar punt 4 Rekening en verantoording jaarverslag penningmeester
dit kan niet vorzitter,o sorry ja de motie wil ik nog ter stemming aanbieden, ja neem
mij niet kwalijk daar heeft u volstrekt gelijk in. Goed wil Kromstrijen stemming over
die motie ja mag ik het stembureau voozover aanwezig (gelach) u heeft een drukke
taak vandaag oke ik ga beginnen zo met wit en u vragen wie voor het amendement
de motie is om wit op te steken en de motie houd dus in handhaaf het uitgebreide
verkiezingsprogramma in plaats van het 10 a 15 punten programma wie voor de
motie is graag wit omhoog tegen wit voor blauw tegen blauw voor oranje tegen
oranje vind het stembureau het goed dat we niet tellen oke de motie is verworpen
nou dan ga ik dus nu doen watik net al wilde doen over gaan van punt 3 naar punt
4 rekening en verantwoording jaarverslag penningmeester over 92 en begroting
over 93 zijn geen
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we in iedergeval een wat groter overschot overgehouden dan in onze begroting
stond dat betekend tot mijn genoegen dat we inmiddels weer een klein beetje eigen
vermogen hebben gekregen op onze balns f. 269.000,-- om exact te zijn en dat we
ook watdiverse voorzieningen betreft voor zaken die moeten gebeuren voldoende
op peil zijn dat betreft met name het verkiezingsfonds waar voldoende op het
ogenblik in zit en de onderhoudstondsen met betrekking tot het thorbeckehuis die
op een voldoende niveau zijn om de zaak behoorlijk te onderhouden en ook op te
knappen. We hebbennatuurlijk wat moeilijk jaren achter de rug we zijn daar
natuurlijk nog niet helemaal uit we zitten financieel gezien de plannen die we
hebben en de activiteiten die wij ondernemen natuurlijk altijd wat krap we zullen
altijd voorzichtig moeten blijven ik denk dat in de laatste vergadering die we hebben
gehadmet de penningmeesters van de kamercentrales ook hebben geconstateerd
dat het eigen vermogen zoals nu op onze balans voorkomt nog steeds te weinig is
dat is althans niet voldoende om onze vaste activa mee te financieren en dat is
financieel dus nog steeds geen gezonde situatie maar als we op deze weg
doorgaan dan denk ik dat we in iedergeval kunnen zeggen dat we uit de gevaren
zone zijn gekomen dat is eigenlijk het enige wat ik erover zou willen zeggen
voorzitter we hadden natuurlijk niet kunnen doen als we niet enorm veel medewerking hadden gekregen van onze partij om de zaken te organiseren zoals we het
afgelopen jaar hebben gedaan en als het secretariaat niet zijn uiterste best had
gedaan om met de beperkte middelen al die activiteiten uitvoeren die wij op onze
wensenlijst hebben staan dat heeft ze soms of eigenlijk heel vaak onder zware druk
gezet maar men heeft het altijd weer kunnen opbrengen en ik heb daar nog steeds
grote waardering voor (applaus).
Dank u zijn er vragen aan de penningmeester, geen vragen nou penningmeester
een groot compliment denk ik (applaus). IK ga verder met het volgende punt
verslag van de commissie van 3 leden die de jaarrekening 1992 hebben gecontroleerd en die commissie bestond uit de dames Klein van der Wulp, Bregmans Kaaks
en de heer Tierion en ik geef voor het verslag van hun bevindingen graag het
woord aan de voorzitter van deze commissi mevrouw Klein. De verklaring is hier
wel voorhanden mevrouw als wij u daarmee kunnen helpen ik denk dat u dat zoekt
oh de heer Tierion staat er ook al.
Hierbij maken ondergetekende leden van de Commissie van 3 leden ter voorlichting
van de algemene vergadering bij behandeling van de rekening en verantwoording
van de penningmeester conform artiekl 30.2 van de statuten van de WO bekend
de jaarrekening 1992 te hebbengecontroleerd en goed bevonden. Juist op dit
moment willen wij onze waardering kenbaar maken voor de wijze waarop de
penningmeester zich van zijn taak heeft gekweten niet anders wetende voeg ik hier
even toe tussen dan dat de penningmeester zou aftreden dat gebeurd gelukkig
niet. De commissie spreekt haar instemming uit over het gevoerde financiele beleid
en vraagt de vergadering aan de penningmeester decharge te verlenen. Dat was
het 19 april enz. getekend door Mevrouw Klein v.d. Wulp, mevrouw Bregman
Kaaks en de heer Tierion.
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Decharge dus dat is een applaus waard. (applaus) goed ga ik naar het volgende
punt. Benoeming van een commissie van 3 leden ter voorlichting van de algemene
vergadering bij de behandeling van de rekening en verantwoording over het jaar 93
ik stel voor te benoemen mevrouw Bregmans Kaaks uit Roden mevrouw Klein v.d.
Wulp Den Haag en de heer Tierion uit Oasterbeek en als plaatsvervangend de
heer van Hulst uit Os en niet uit Hilvarenbeek zoals vermeld de heer Pier uit Tjietjerksteradeel en de heer Raasveld uit Amsterdam. Er zijn geen andere kandidatenm
gesteld zodat genoemde personen hierbij benoemd zijn. (applaus). Ik ga naar het
volgende punt benoeming leden en plaatsvervangd leden van de commissie van
beroep naast de door het hoofdbestuur voorgedragen kandidaten voor leden en
plaatsvervangend leden van de commissie van beroep zijn geen andere kandidtane
voorgedragen zodat als benoemd kunnen worden verklaard als voorzitter de heer
Korthals Altes te Rotterdam mevrouw Blom de Kok van Leeuwen uit Den Haag en
de heer Faute uit Aardenhout en als plaatsvervangende leden Perf. Buerkens
Leersum Mevrouw Niemandsverdriet Leenheer Burg Haamstede en de heer
H.C.G.L.Polak uit Rotterdam. (applaus).
Dan wil ik nu overgaan naar het volgende punt verkiezing leden van het Hoofdbestuur op de eerste plaats vaststelling door de algemene vergadering van het aantal
leden van het hoofdbestuur het hoofdbestuur stelt voor het aantal leden te bepalen
op 11 dat is een statutaire ondergrens wij achten het noodzakelijk om de slagvaardigheid van het hoofdbestuur te vergroten door het aantal leden te verkleinen en
blijven binnen de statutaire
mogelijkheden en op dit agendapunt zijn geen moties of amendementen ontvangen
wil iemand het woord of kunnen we aldus het aantal op 11 vaststellen accoord
dank u, dan ga ik nu over tot de benoeming van nieuwe leden van het hoofdbestuur allereerst de benoeming van de onder voorzitter wegens het periodiek
aftreden van de heer Opstelte stelt het hoofdbestuur voor voor deze functie te
kandideren de heer Schmelig meijling Den Helder u heeft een levensbeschrijving
van hem gepubliceerd gezien in Vrijheid en Democratie van oktober 92 er zijn voor
deze functie geen andere kandidaten gesteld zodat de heer Schmelig Meijling als
benoemd wordt verklaard (applaus). Ik kom zo zoenen (gelach) ik vervolgens bij
het punt zoals het hier nog staat het benoemen van de penningmeester. U weet
dat wegens periodek aftreden van de heer Rassenaar het hoofdbestuur voor deze
functie de heer Boeve kandidaat hads gesteld de heer Boeve is onlangs teruggetreden en daardoor heeft het hoofdbestuur zich beraden over de ontstane situatie
omdat namelijk het statutair niet mogelijk was en reglementair niet om de procedure zo te doorlopen dat er nog een kandidaat gesteld kon worden en nu de
mogelijkheid had om andere namen te noemen en wij tot benoeming konden
komen zitten we dus in een wat moeilijk pakket wij hebben uitvoerig overleg
gepleegd met onze notaris en er waren twee opties dat was dat het hoofdbestuur
die daartoe de bevoegdheid heeft uit zijn midden iemand als zodanig aan te wijzen
of een andere optie dat het hoofdbestuur niet uit zijn midden maar iemand madateerd die belast wordt met het geldelijk beheer en die vervolgens verantwoording
schuldig is aan het hoofdbestuur. Het hoofdsbestuur heeft in zijn vergadering van
afgelopen maandag besloten om niet iemand uit zijn midden tijdelijk als penningmeester te benoemen en tijdelijk denken we dan echt aan tijdelijk want we willen
natuurlijk zo snel mogelijk tot invulling overgaan op de reglementair voorgeshreven
wijze maar het hoofdbestuur heeft besloten de heer Rassenaar te verzoeken om
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zich alsnog via mandaat van het hoofdbestuur tijdelijk te belasten met het geldelijk
beheer wij zullen als hoofdbestuur dus een volmacht geven als nieuw hoofdbestuur
want de heer Rassenaar moetnatuurlijk eerst afgetreden zijn en vervolgens zal het
nieuwe hoofdbestuur na deze middag hem een volmacht geven om al die handelingen te verrichten die volgens de statuten door een penningmeester dienen te
wordenverricht en hij zal verantwoording verschuldigd zijn aan het hoofdbestuur.
Daarna zullen wij natuurlijk zo spoedig mogelijk met elkaar praten over het stellen
van een nieuwe kandidaat en u zult ogenblikkelijk daarna in de gelegenheid worden
gesteld om ook namen te noemen en wij stelen ons voor dat we die die hele of die
tijdelijkheid uiterlijk laten duren tot de volgende algemene vergadering in januari
1994. (applaus).
Ja mevrouw Scherpenberg, mevrouw de voorzitter ik begrijp dat een nood situatie
is ik begrijp ook dat het verdienste van de heer Rassenaar zodanig zijn dat we daar
helemaal geen bezwaar tegen kunnen maken maar u zegt hij zal dan adviseren dat
betekend dan dat hij geen lid van het hoofdbestuur is maar dat het hoofdbestuur
dan veranteordelijk is wie is dan aanspreekbaar als er iets fout gaat voor zo iets
belangrijks als de penningen.
Ik had inderdaad moeten vermelden hij is niet stemhebbend hoofdbestuurslid heeft
u juist in hij is verantwoording schuldig aan het totale hoofdbestuur dus de collectiviteit is verantwoordelijk, dus als er iets fout gaat dan treed en de algemene
vergadering vindt dat fout dan treedt het hele hoofdbestuur af, ja maar aanspreekbaar verantwoordelijk zijn dan zijn we nog niet meteen weg ook maar we zullen
zorgen dat het niet zover komt,nee maar formeel moeten we dat dan wel constateren met zijn allen nou ik ben het daar niet mee eens maar ...
Heer van Heukelum, voorzitter het applaus heeft al geklonken dus ik zal het niet zo
lang maken ik wil nog wel zeggen dat ik mij tegen deze contructie keer een
onzuivere constructie met alle respect dat de heer Rassenaar bereidt is dat te doen
dat is een ander verhaal maar naar mijn vaste overtuiging hanteerd u een constructie die in strijd is met de reglementen u hebt mij niet overtuigd dat dit reglementair
is en ik begrijp de nood situatie wel maar ik vind dat je niet gelegenheids oplossingen moet zoeken en daarvoor van de reglementen af moet wijken ik begrijp dat
u een notaris geraadpleegd hebt wij kennen behalve door de algemene ledenvergadering aangewezen adviserende hoofdbestuursleden kennen wij niet een constructie van hoofdbestuursleden zonder stemrecht die hebben we niet en ik vind dat u
daarmee reglementen nogmaals niet handhaafd en u gaat er mee op een weg die
ik gevaarlijk acht.
Maar formeel is hij ook geen hoofdbestuurslid. hijwordt gemandateerd door het
hoofdbestuur om de peningen te beheren en ik we hebben daar uitvoerig over met
ons notaris dat is de notaris die onze statuten en reglementen heeft opgesteld over
gesproken het is een zogenaamde discrisioneren bevoegdheid van het hoofdbestuur om deze oplossing in deze noodsituatie te treffen het hoofdbestuur heeft
besloten om niet uit zijn midden daartoe iemand aan te wijzen om het op deze
manier te doen en dit is ons verzekerd en ook door hem op schrift gesteld dat dit
een volstrekt juiste manier is dit tijdelijke probleem deze noodsituatie op te lossen.
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Nou voorzitter ik gebruik uw eigen woorden u zei nethet is een soort hoofdbestuurslid zonder stemrecht dus in die zin sprak ik uw woorden, ja formeel gezien
heeft u gelijk, dat verlet laat ons dat in mijn ogen maar goed ik herhaal wat ik reeds
eerder heb gezegd heb dat het niet kan volgens de reglementen en ik wens dat
hier van mijn afdeling betreft dit vastgelegd hebben.
Ja nou ik oke mevrouw Bruggeman,
Voorzitter ik vind dit of liever gezegd niet ik maar onze afdeling Den Haag vind dit
een voorbeeld van wat het gevolg is van het enormne dicht timmeren van de
statuten wat we gedaan hebben in de afgelopen jaren ik hoop dat we dit in onze
gedachten houden als we nog eens praten over de onvereenigbaarheid van
functies. 1 punt 2 wij zijn de heer Rassenaar van harte dankbaar dat terwijl hij dus
absoluut geen status er mee verwerft wel dit werk wil doen. (applaus). en punt 3 wij
ondersteunen de constructie. (applaus).
Voorzitter Schellekans is mijn naam. Ja ik wordt er een beetje mee overvallen en
dat zal wel aan mij zelf liggen maar toch de constructie die u kiest ik heb daar
natuurlijk nietlang over na kunnen denken maar ik zou toch niet anders denken dat
iemand van het hoofdbestuur aansprakelijk gesteld moet worden en de constructie
die u kiest nogmaals buiten de vertrouwen in de heer Rassenaar enz enz ik vind
niet dat dit kan de vraag ook die mevrouw van Scherpenberg stelde waarop u
antwoorden ja we zullen het zover niet laten komen ik vind dat duidelijk maar toch,
maar laat ik even zeggen, als u zegt ik voel mij overvallen het is een en dat klinkt
en dat is niet onaardig bedoeld maar het is een mededeling het hoofdbestuur heeft
de bevoegdheid om uit de twee opties die voorlagen te kiezen en komt dus zo
spoedig mogelijk met de naam van een eventuele nieuwe kandidaat net zo als
ieder ook de gelegenheid krijgt om ook nieuwe kandidaten te noemen en het is dus
hooguit zei ik al tot januari algemene vergadering volgend jaar of zoveel eerder als
het kan als het een mededeling is dan is er ook geen discussie over mogelijk maar
ik betreur dan de gekozen constructie, maar wij willen u die mededeling niet
onthouden en hier, nou dat vind ik werkelijk als we zo met elkaar om moeten gaan
voorzitter, ja ja dat is zo het zou toch te gek zijn wanneer wij dit niet hadden
gezegd en het gewoon zo gedaan hadden wat we hadden kunnen doen, uiteraard
is dat zo maar ik vind dat natuurlijk toch niet aan de orde, Ja meneer van Hulst.
Ja ik denk voorzitter dat we de mening van Den Haag onderschrijven de heer
Rassenaar hebben we net geconstateerd, iets harder, heeft 6 jaar de belangen
goed behartigd van de WD je kunt niet zomaar zeggen in het hoofdbestuur neem
jij dat maar even over op dit moment dat we erg blij mogen zijn dat de heer
Rassenaar dit nog deze komende maanden wil doen en ik denk dat we deze
discussie kunnen sluiten op dit moment. (applaus).
Meneer van Heukelum, ja voorzitter ik kan niet klappen want ik heb een boek in
mijn handen maar ik zou ook klappen ik ben het daar mee eens laat daar geen
misverstand over bestaan maar daar gaat het niet om kijk als mevrouw Bruggeman
net zegt de afgevaardigde van Den Haag zegt ja dat is een gevolg van het feit dat
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wij de statuten zo dicht getimmerd hebben dan constateer ik dat ik gelijk heb dat
zei in feite mijn gelijk bevestigd maar je moet als je de statuten hebt dicht getimmerd en je hebt dat ten onrechte gedaan of we vinden dat het niet goed geweest is
dan zeg ik dan moet je de statuten wijzigen en dan moet je niet constructies gaan
vinden die tegen die statuten in gaan.
Mevrouw de voorzitter, ja deze meneer stond echt even langer ik kom zo bij u
terug meneer .....
Rutgers afdeling Leliestad. Is dat besluit van het hoofdbestuur om de heer Rassenaar te mandateren een besluit van het oude hoofdbestuur of van het nieuwe
hoofdbestuur.
Het oude hoofdbestuur heeft besloten om in deze situatie de optie te kiezen zoals
ik die verwoord heb en het nieuwe hoofdbestuur zal het mandaat geven aan de
heer Rassenaar in deze die dus niet stemhebbend ja lid kun je eigenlijk niet zeggen
maar aanwezige is,
dat moet het nieuwe hoofdbestuur dus besluiten begrijp ik, ja nee het hoofdbestuur
verleend dus de volmacht aan hem maar dat doet het nieuwe hoofdbestuur, en dat
is er nog niet, nee ik heb pas 1 nieuwe en dat is de heer Opstelte is al weg en de
heer Schmelig zit er al maar ik ben nu met het tweede punt bezig, ik ben blij dat de
heer Rassenaar het wil doen maar ik vraag me af of het juist is, we zijn er allemaal
heel blij om.
Ja meneer Kruis, voorzitter nogmaals en ja de heer Rassenaar die moet zachtjes
aan denk ik blosjes krijgen ik ben met vele andere sprekers eens dat we bijzonder
blij moeten zijn dat meneer Rassenaar deze taak nog tijdelijk op zich wil nemen ik
denk dat u voor een groot deel aan de bezwaren die hier onder de aanwezigen
leven tegemoet kunt komen door niet te zeggen het totale hoofdbestuur is verantwoordelijk vcoor de mandatering ik denk dat u een lid van zo meteen het nieuwe
hoofdbestuur moet aanwijzen als tijdelijk penningmeester waarbij mandaat verleend
wordt aan de heer Rassenaar om de daadwerkelijke werkzaamheden van het
penningmeesterschap uit te voeren en ik denk dat daar binnen het hoofdbestuur
maar 1 vrouw of man op aanspreekbaar moet zijn (applaus) en dat is denk ik de
juiste gang van zaken en daar voorkomt u ook mee wat mevrouw van Scherpenberg naar voren gebracht heeft dat zo er iets en u kunt natuurlijk heel gemakkelijk
zeggen van wij zorgen dat het niet zover komt niemand weet wat er in de toekomst
kan gebeuren ik vind dat voor het hoofdbestuur een te gevaarlijke constructie u
moet gewoon uit uw bestuur iemand aanwijzen als tijdelijk penningmeester en de
heer Rassenaar mandateren om de werkzaamheden uit te voeren.
Heer Mackaay. Ik dacht dat het hoofdbestuur in haar overwegingen voor twee
keuzes had of iemand intern aanwijzen of de constructie die u nu voorstelt gelet op
alle omstandigheden vind ik dat de meest aanvaardbare modus gelet ook op de
kapaciteit van de heer Rassenaar en tenslotte zou ik zeggen nee dat gewoon deze
constructie gewoon de meest aanvaardbare oplossing is dus laten we gewoon
verder werken. (applaus).
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Ja nogmaals het is uit en te na besproken en we zouden niet iets doen wat niet
zou kunnen vandaar dat we ook dringend advies van de notaris hebben gevraagd
we voelen ons dus volledig gedekt door datgene wat hij niet alleen gezegd heeft
maar ook op schrift heeft gesteld ja goed dan ga ik,
sorry mevrouw de voorzitter ik vind dit toch een zo belangrijke zaak want dan vraag
ik desnoods aan u zelfd of u die taak op u wilt nemen en ik vind niet dat dit en u
heeft het over een mededeling ik vind dit een te belangrijke zaak om dit als
mededeling af te doen ik denk dat deze vergadering daar zijn goedkeuring aan
moet hechten en ik wil dan een uitspraak van de vergadering of zei ermee accoord
gaat of het hele hoofdbestuur daarvoor dan verantwoordelijk is of dat een persoon
uit het hoofdbestuur tijdelijk aangesteld wordt als penningmeester met het vervolg
zoals ik in mijn eerdere opmerkingen al verwoord heb. (applaus).
Ik kan niet anders dan herhalen van wat ik gezegd heb dat het hoofdbestuur heeft
voor deze optie gekozen omdat daardoor in de korte tijdsspanne die er zal zijn
tussen het tijdelijk waarnemen en het definitieve penningmeester het verrreweg
hetbeste leek om diegene die goed is ingevoerd waar het een stukje voortzetting
van werkzaamheden om die hier mee te belasten in plaats van iemand uit zijn
midden met de mogelijke kans dat het later nog een keer zal moeten worden
overgedragen nou dat waren zeer verlabale argumenten bovendien is de notaris
gezegd dat is allemaal perfect zo dat is een bevoegdheid die het HB heeft ik vind
dat u dat moet weten maar nogmaals het is niet iets wat hier ter goedkeuring moet
komen wij voelen ons gesteund door de adviezen van de notaris en hij heeft ons
gezegd dat iemand die dus tijdelijk ermee belast wordt zoals de heer Rassenaar
dat daar en collectieve verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur daar tegenover
staat en wij zullen er alleen maar naar streven om die tijd zo kort mogelijk te laten
zijn.
Mag ik nog even ik ben expres hier gaan staan vanwege de tijd anders moet ik
weer daar naar voren lopen ik snap het niet goed het hoofdbestuur zegt terecht
wijnemen de collectieve verantwoordelijkheid heel juist,nee zegt de zaal een aantal
u moet iemand aanwijzen nou dan blijft die verantwoording ook liggen bij het
hoofdbestuur er zit helemaal geen verschil in of u het als hoofdbestuur want u kiest
iemand uit uw midden en die verantwoording krijgt u dan en u zegt dat is niet
nodig is ook niet nodig, want wij nemen als totaal hoofdbestuur de verantwoording
op ons met wat er gaat gebeuren en dan is de heer Rassenaar gewoon een
technisch iemand die het even in orde maakt ik snap het hele debat niet goed.
Dank u(applaus)
Mevrouw Bruggemans, ik weet niet of ik het met de heer Schuddeboom eens ben
want ik snap zijn hele redenatie niet helemaal erg maar het gaat erom een penningmeester wordt door de ledenvergadering in functie gekozen en zolang de ledenvergadering geen penningmeester in functie kan kiezen is het hele hoofdbestuur
verantwoordelijk dus het is juridisch gewoon klaar, ja dat zei ik toch hoi (applaus)u
was het ook eens of wij waren het eens ja ja het was een soort driehoeksoverleg
even
(gelach) ja,
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mevrouw de voorzitter ik begrijp niet helemaal goed waarom die suggestie Nawenen Heemstede waarom u die suggestie van een aantal in deze zaal in deze
vergadering niet overneemt want er veranderd op zich zelf helemaal niets als een
van de leden van het hoofdbestuur tijdelijk het penningmeesterschap op zich neemt
en vervolgens hetwerk uitbesteed aan de heer Rassenaar die zo vriendelijk is om
dat te willen doen dan denk ik dat dat de meest juiste constructie is dat is precies
het zelfde en dan doet u geeft u gehoor aan hetgeen hier in de vergadering wordt
gevraagd wat is daar op tegen.
Nee dan heb je een soort penningmeester en een achtervanger, maar dat doen we
met een secretaris toch precies hetzelfde, en voor die optie heeft het hoofdbestuur
gewoon niet gekozen om uit zijn midden als zodanig iemand aan te wijzen, maar
als nu de stemming zo is voorzitter in deze vergadering dat men het niet eens is
met het hoofdbestuur is dat dan niet een zaak dat dat in een stemming wordt
voorgelegd, er is geen kandidaat voor binnen het hoofdbestuur, ik vind het een
vorm van zwakte dat het hoofdbestuur niet iemand in haar midden heeft die dat
tijdelijk op zich wil nemen, wij zullen zo spoedig mogelijk met een officiele kandidaat
komen en u zult zo spoedig mogelijk ook kunnen gaan nadenken of er wat u van
mogelijke kandidaten vindt en dan gaan we besluiten zoals het ook behoort
algemene vergadering benoemt in functie een penningmeester maar dat kan nu
dus niet
Heer Lutein,ik denk mevrouw de voorzitter dat er een misverstand is namelijk ik
heb het gevoel dat de vergadering graag
ja wil weten als er op een gegeven moment zaken aan de orde komen moet er
binnen het hoofdbestuur denk ik vind men iemand zijn die zo'n stuk kan ondertekenen of zijn bevoegdheid kan geven. Nou mijn gevoel is en er was een vraag al
daarnet naar dat als het hoofdbestuur in zijn totaliteit verantwoordelijk is en ik denk
dat het absoluut niet anders kan gezien onze statuten je kunt niet zomaar iemand
intern aanwijzen die al die verantwoordelijkheid neemt dat dat feitelijk betekend dat
de voorzitter of de vice-voorzitter van het hoofdbestuur diegene is die takend zo
simpelligt het gewoon. (applaus)
Maar dat is een normale regel van wie vertegenwoordigd qua tekeningsbevoegdheid binnen zo'n collectieve vereniging maar dat is een regel die altijd al geldt.
Goed dan ga ik nu over naar benoeming van een secretaris voor de organisatie
wegens periodiek aftreden van de heer Blauw stelt het hoofdbestuur voor voor
deze functie kandidaat de heer van Balen er is een levensbeschrijving van hem
kunnen vinden ook in Vrijheid en Democratie van oktober 92 er zijn voor deze
functie door de partij geen andere kandidaten gesteld zodat de heer van Balen als
benoemd kan worden verklaard. (applaus) En dan het laatste punt benoeming van
nog een secretaris voor de organisatie wegens benoeming van de heer Schmelig
meijling tot onder voorzitter is er een vacature ontstaan voor secretaris van de
organisatie. Het hoofdbestuur heeft voor die functie de heer Rutte kandidaat
gesteld levensbeschrijving is ook weer in die zelfde Vrijheid en Democratie van
oktober 1992 gepubliceerd er zijn geen andere kandidaten door de partij voor deze
functie gesteld zodat de heer Rutte ook benoemd kan worden verklaard. (applaus).
Ik zou dan nu willen overgaan tot het zoenen en het overhandigen van bloemen
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omdat wij allemaal zeer verheugd zijn dat wij deze nieuwe mensen straks achter de
tafel als nieuw of in een nieuwe functie mogen verwelkomen. (applaus).
Is de heer Rutte aanwezig, ja. Zo wij gaan vanavond afscheid nemen van de leden
die zojuist zijn afgetreden dat zullen we in een feestelijke ambians doen ik wilde de
vergadering op dit moment gaan schorsen iedereen zit denk ik voorzover men al
niet daar is al zich heerlijk te verpozen achter een borrel ik verwacht u om uiterlijk
echt uiterlijk half 8 in deze zaal terug omdat wij een aantal prominente overledenen
te herdenken hebben en daar wil ik absoluut om half 8 mee beginnen. U kunt naar
de foye een apperatief genieten en deelnemen aan het buffet. Tot straks.
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band 4 dd. 14-5-1993 Het Turfschip Breda.
de heer Kamminga laat me ze maar even afmaken. (gelach en applaus) de heer
Kamminga van het KNOV de heer van Heemst van de Partij van de Arbeid (bravo
/gelach/applaus). de heer van Dalen van het NAP en de leden van het forum de
heer en mevrouw Wiarda de heer Hermans en de heer Spoon. (applaus) IK stel u
voor een telegram te sturen aan Hare Majesteit de Koningin met de volgende tekst:
aan Hare Majesteit de Koningin Paleis Huis den Bosch te's-Gravenhage. De
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie op vrijdag 14 en zaterdag 15 mei 1993 te
Breda in jaarlijkse algemene vergadering bijeen betuigd trouw en aanhankelijkheid
aan Uwe Majesteit en haar huis. (applaus). Dames en heren het is mijn droeve
plicht om vandaag diegene te herdenken die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen
daartoe behoren 7 prominente WO politici mensen die vaak een groot deel van
hun leven aan de partij hebben besteed en de ideale van het liberalisme hebben
uitgedragen daarvoor is de partij hun dankbaar en die dankbaarheid geldtzowel de
bestuurders als wel de landelijk bekende politici waaraan ik enkele woorden graag
zou willen wijden. Hun gezinnen en vrienden waarvan vele hier vanavond gelukkig
aanwezig zijn wensen wij sterkte in deze moeilijke periode waarin de leegte die zij
achter lieten nog zo erg voelbaar is.
Als eerste wil ik noemen Cornslis Berkhouwer overleden 5 oktober 1992. Berkhouwer was een markante persoonlijkheid die vanaf de oprichting van de WO in 1948
lid is geweest advocaat te Alkmaar tweedekamer lid van 1956 tot 1979 van het
Europees parlement was hij lid van 1963 tot 1984 hij is in die periode successievelijk fractie voorzitter van de europese liberale voorzitter van het europees parlement
en lijsttrekker voor de WO bij de eerste directe verkiezingen van het europees
parlement in 1979 geweest. Cornslis Berkhouwer was een ras volksvertegenwoordiger die vanuit europa en de tweedekamer altijd oog heeft gehouden voor de
belangen van zijn eigen regio waar hij zo liefkozend boeren keesie werd genoemd.
Hij had een feiloos gevoel voor publiciteit en een enorme uitstraling Cornelis
Berkhouwer sprak vele talen en het een grote kennis van de klassieke. Na zijn
pensionering had hij zijn hobby weer opgepakt de verdediging van de waarde van
de schilders van de BergenseschooL Hij rustte in vrede.
Hans de Koster stierf op 24 november 1992 op 78 jarige leeftijd een aan slopende
ziekte. Deze oud verzetsman heeft binnen de WO vele functies bekleed zowel op
bestuurlijk als op politiek vlak. Als dagelijks bestuurslid beheerde hij na Haya van
Someren de moeilijke portefeuille van penningmeester de periode 1977 tot 1981.
Een van de meest ondankbare taken zoals vele van u weten. In politieke functies
trad hij achtereenvolgens naar buiten als staatssecretaris van buitenlandse zaken
belast met de europese samenwerking als minister van Defensie tijdens het kabinet
Biesheuvel als tweedekamerlid tot 1977 en als senator tot 1980. Hans de Koster
was een deskundig en ernabel man. Zijn activiteiten strekte zich uit tot ver buiten
het partijpolitieke gebeuren. Ook voor het bedrijfsleven heeft hij zich ingezet
ondermeer als voorzitter van het verbond van Nederlandse Werkgevers voorloper
van het VNO. Hij rustte in vrede.
Klaas Wiersma overleed op 5 januari 1993 op 76 jarige leeftijd. Klaas Wiersma was
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staatssecretaris van Justitie van april 1970 tot het eind van het kabinet de Jongh.
Deze post onmtstond tijdens de rit van het kabinet doordat de toenmalige minister
van justitie het advies had gekregen wegens gezondheidsredenen het wat rustiger
aan te doen. Wiersma heeft nimmer een politieke carriere geambieerd maar hij
kwam toen hij werd gevraagd en hij wist aan deze functie duidelijk inhoud te geven.
Daarna keerde hij terug als hoogleraar in het burgerlijk en notarieel recht aan de
Rijskuniversiteit te Leiden ook vervulde hij een hoogleraarsschap te Groningen en
daarnaast was hij raadsheer in de hoge raad en van 1977 tot 1987 lid van de Raad
van Staten in buitengewone dienst. Hij rustte in vrede.
Op 15 januari 1993 overleed Huub Jacobsen op 67 jarige leeftijd. Zijn grote
verdienste voor de WD liggen vooral in Amsterdam en in de tweedekamer waarin
hij van 1977 tot 1986 zitting nam. Jacobsen was oud JOVD voorzitter en deze club
heeft hij zijn leven lang een warm hart toegedragen.JOVD heeft nimmer tevergeefs
een beroep op hem gedaan. De puur sans liberaal en oud journalist is de nestor
geweet van zeer vele die nu in de liberale wereld van Amsterdam een vooraanstaande rol spelen. Huub Jacobsen vervulde tal van maatschappelijke functies dat
lag volkomen in de lijn van zijn veelzijdige belangstelling. ledereen kon bij hem te
biecht of terecht voor adviezen. Huub Jacobsen mede oprichter van het Des lndes
Beraad was vice-voorzitter van de NOVIB en had een eigen adviesbureau. Ook na
zijn vertrek uit de actieve politiek bleef hij trouw alle congressen bezoeken Huub
was een generalist en een lobbyist van het zuiverste water. Hij rustte in vrede.
Jan Reinier Foute stierf op 84 jarige leeftijd 1 maart jl. Van de functies die hij binnen
de WD vervulde noem ik zijn vice-voorzitterschap en voorzitterschap van de
afdeling Amsterdam in de tweede helft van de jaren 60. Maar ook zijn Statenlidmaatschappij in Noordholland en zijn WD eerstekamerlidmaatschap in de jaren
1976/ 1980 in de senaat was hij WD woordvoerder voor Justitie, Financien en
Ontwikkelingsamenwerking in die tijd was hij ook voorzitter van een bijzondere
commissie herziening van het Burgerlijk Wetboek. Ook hij beklede vele sociale
functies zoals het voorzitterschap van de stichting Rembrandhuis. Hij rustte in
vrede.
Jan Bruggeman overleed op 66 jarige leeftijd op 9 april van
dit jaar. Jan Bruggeman trad tijdens de rit van het eerste kabinet Lubbers toe tot de
WD fractie in de tweedekamer. Hij was kamerlid van januari 1985 tot juni 1986. In
de WD fractie was hij buitenland woordvoerder en lid van de Noord Atlantise
Assemblee. De activiteiten van Jan Bruggeman beperkte zich niet alleen tot het
kamerlidmaatschap. Vele jaren was het redactuer van Liberaalrefei waarin hij in
1974 debuteerde met een artikel over het hedendaags liberalisme het was ook Jan
Bruggeman die meester Harms Harm van Riels geschiedenis van het naderlands
liberalisme in de 19e eeuw na diens overlijden met grote inzet heeft afgerond en
bezorgd zoals hij het in zijn boek noemde. Ook was hij lid van de Partijraad. Buiten
de WDbeklede hij diverse functies binnen de Carnegiestichting en was hij lid van
beheer van de Haagscha Academie voor Internationaal Recht. Hij rustte in vrede.
Max Triepels overleed op 13 april jl op 72 jarige leeftijd in Maastricht. Max Triepels
had de moed om in zijn dierbare stad Maastricht al in het begin van de jaren 60
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voor de WO te kiezen. Als tweedekamerlid van 1978 tot juni 1986 was hij woordvoerder voor Justitie daarnaast hield hij zich bezig met milieu en was hij voorzitter
van de vaste commissie van de nationale ombudsman. Triepels was een briljant
jurist met een gerenomeerd advocatenkantoor. Een keiharde werker en een ernabel
en bescheiden mens. Hij zocht de publiciteit niet want aan de publike schijnwerpers
had hij ronduit een hekel. Ik zit hier voor wetgeving en niet voor de publiciteit
verklaarde hij eens tegen een journalist. Ook in Maastricht had hij tal van functies.
Voorzitter en later ere-voorzitter van de voetbalclub MW. Bestuurslid van de
Maastrichterstaar en voorzitter van de Maastrichtse Tennisclub en van de Ruiterclub
en lid van de fanfareclubs clubs St. Jozef en St.Fransiscus. Max Triepels is voor
zeer vele een liberale vraagbaak geweest zowel binnen als buiten het parlement. Hij
rustte in vrede.
Ik zou u willen vragen te gaan staan en een ogenblik stilte in acht te nemen. Ik
dank u wel.
Ik schors de vergadering voor enige momenten omdat de deuren gesloten zijn
geweest zodat diegene die buiten staan ook een plaatsje kunnen innemen en wij
door kunnen gaan met ons programma.
En als eerste zou ik het woord willengeven aan de burgemeester van Breda de
heer Ed Nijpels. (applaus en gejuich).
Dames en heren van harte welkom in wat we een paar jhaargeleden wel eens
hebben genoemd de meest liberale stad van het zuiden van het lkand ikkan u
bevestigen dat dat nog steeds zo is. En stad waar het Toksopeus naam heeft
gemaakt een stad waar len van der Werf liberale politiek heeft bedreven en een
stad Dik Dees uit afkomstig is allemaal liberale politicie van het eerste uur. Ik moet
u op de allereerste plaats u mijn verontschuldigingen aanbieden omdat u vandaag
naar ik vermoed wat problemen heeft gehad om deze stad te bereiken dat komt
alleen maar zeg ik erbij omdat het zo goed gaat met deze stad er wordt geïnvesteerd er wordt niet gezeurd bij de landelijke overheid om geld we doen dat voor
een groot gedeelte zelf en dat betekend dat we een paar jaar opbrekingen hebben
maar over vier of vijf jaar als u terug komt dan ie hier in deze stad en hoop
veranderd want het gaat goed met Breda.(applaus). Een enkele opmerking een
enkele opmerking ik wil u niet lastig vallen met een hele historische verhandeling
omdat de WO al zoveel vergaderd heeft in Breda zodat u dat allemaal al weet
maar ik wil toch een enkele opmerking maken van een wat serieuzer karakter en
die gaat inderdaad over het beleid in de richting van de grote steden in ons land.
Er wordt heel netjes gezegd dat het met die grote steden niet goed gaat en er
wordt heel dikwijls ook geklaagd door die grote steden. Ik zal er vandaag het
volgende over zeggen. Heel resent is er een onderzoek geweest waarin werd
gekeken naar de economische prestaties van de 30 grootste steden in ons land. U
bent vandaag in een stad aanwezig die in dat opzicht de derde plaats scoorde een
stad dus die het in de afgelopen jaren in grote mate op eigen kracht heeft gedaan
en die af en toe met een kleine bescheidde steun van de Rijskaverheid in staat is
om een groot aantal voorzieningen te realiseren en dat opzicht is het ook zo dat als
het gaat om de positie van de grote steden niet alles vanuit Den Haag moet komen
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maar dat we ook als liberale moeten leren dat er ook veel kan komen van de eigen
kracht. (applaus). Mevrouw de voorzitter die heette mij welkom ik vond dat ze daar
een enigzins verdachte opmerking bij maakte ze zei nu nog burgermeester van
Breda, ik weet niet wat ze daarmee bedoeld maar ik wil daar graag vanavond
nader over spreken maar daar wil ik het nu niet over hebben. IK wil het wel hebben
over een bezoek dat ik vanochtend bracht aan een groot internationaal bedrijf in
Breda een bedrijf dat vestigingen heeft in Frankrijk in Engeland in Frankrijk en in
Duitsland en ik kwam binnen bij het bedrijf en de directeur leidde mij zo rond in een
hal en daar hingen een groot aantal klokken ik zei tegen die directeur wat hebben
die klokken nou allemaal te betekenen hij zei nou voor ieder land heb ik een aparte
klok en overal als er een fout in het kabinet wordt gemaakt dan gaat die klok een
uur vooruit. Ik was dus razend nieuwsgierig naar de klok van naderland en zei
tegen die directeur waar is die klok van naderland dan hij zei de gebruiken we als
ventilator in de kantine (gelach en applaus). U gaat dames en heren als partij een
buitengewoon belangrijk jaar tegemoet. 1994 is het jaar van 3 verkiezingen
verkiezingen voor de gemeenteraden verkiezingen voor de tweedekamer en
verkiezingen voor het europese parlement en dat betekend dat aan u als leden van
de partij de komende jaren wordt gevraagd om u in te zetten om nog eens een
keer duidelijk te maken hoe wij vinden dat problemen in het land moeten worden
opgelost. Dat kan dat hebben we de afgelopen jaren laten zien met een eensgezinde partij. Dat kan als we straks komen met een sterke kandidatenlijst dat kan als
we komen straks komenmeteen goed partijprogramma. 1994 zal denk ik in de
nederlandse politiek het jaar worden van de waarheid ik wens u niet met deze
ambtsketen maar dat hoort er allemaal een beetje bij ik wens u in ieder geval ook
vooral als liberaal in deze stad buitengewoon veel succes met die belangrijke
beslissingen die u de komende maanden moet nemen en ik hoop dat 1994 het jaar
zal worden waarin de WO zal laten zien waar wij in de nederlandse politiek
thuishoren een succesvol congres. (applaus).
Muziek op de achtergrond. het liedje Freedom
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in de jaren 40 I 45 vochten veel nederlandars tegen onderdrukking en rassedicriminatie en nog steeds vechten veel mensen voor hun vrijheid en als ik daar aan
denk dan besef ik hoe kostbaar en bijzonder onze vrijheid is.
Vrijheid betekend voor mij dat ik kan werken dat ik mijn eigen brood kan verdienen
ik ben niet graag afhankelijk ik wil zelfstandig zijn en dank zij mijn salaris voel ik mij
vrij. (applaus).
Vrijheid betekend voor mij verantwoordelijkheid voor de ruimte om mij heen want
aantasting van het milieu betekend in de toekomst minder vrijheid om te leven ik
zet mij daarom in voor een schoon milieu.
Of je nu op de mavo zit timmerman wilt worden of naar de universiteit gaat het is
fijn dat iedereen zijn eigen keus kan maken. Ik wil later ook een opleiding die bij mij
past zodat ik straks zelfstandig kan zijn.
Ik hou van leuke dingen te doen in mijn vrije tijd en dan niet bang te hoeven zijn
voor allerlei agressie ik wil mij vrij voelen om s'nachts over straat te kunnen en om
bijvoorbeeld zonder rellen naar een voetbalwedstrijd te kunnen gaan.
Vrijheid is voor ons je leven inrichten zoals je dat zelf wilt en met wie je dat wilt. Wij
vinden dat iedereen zelf moet kunnen bepalen of je allebei werkt en of je samen je
kinderen opvoed dat bepaal je zelf en niet de overheid. Er is een partij die vrijheid
in haar nam heeft dat is mijn partij de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie de
enige liberale partij van Nederland het liberalisme laat ieder mens vrij om te zijn en
te denken wat hij of zij wil.
Alles ondersteund door het Liedje Freedom
Applaus.
U hoorde het al het woord vrijheid zo'n belangrijk woord en mei deze maand is ook
de maand waarin het woord vrijheid altijd zo'n speciale betekenis heeft het is
immers de maand van herdenken gedenken en ok van vieren en juist in deze
weken komen bij hen die de tweede wereldoorlog hebben meegemaakt die
verschrikkelijke beelden van deze oorlog weer op het netvlies. Beelden van
oorlegsellende van honger rassisme en ook van vervolging in europa en de
naoorlogse generatie kende die beelden van oorlog in europa alleen op films. Maar
de oorlog in Joegaslavia heeft daar drastich verandering in gebracht. Dagelijks
worden we geconfronteerd met beelden van oorlogsgeweld van ethnische zuiveringen van mensen die elkaar doden omdat ze toevallig in een andere god geloven
met beelden waarvan wij allang dachten dat die alleen in films voorkwamen. Onze
jongens in Joegaslavia maken het echter van heel dichtbij mee. En bijna 50 jaar na
onze bevrijding vechten elders in europa niet ver van onze grensen opnieuw
mensen om te overleven voor hun vrijheid en hier in Nederland zoals laatst een
journalist dat in de Elsevier schreef vragen jongeren zich vertwijfeld af of ze nu van
een naoorlogse generatie zijn of misschien wel weer een voor oorlogse generatie
vormen het kan dus heel snel verkeren. De oorlog in Joegaslavia legt ook de
5

onmacht van europa en van de hele wereld bloot om op een adequate wijze te
kunnen ingrijpen in een dergelijk conflict. De oorlog in Joegoslavie laat zien dat
hoe graag politici hier in europa of in de Verenigde Staten dat ook zou willlen ook
zei geen ijzer met handen kunnen breken. Na het einde van de koude oorlog staan
wij met lede ogen en lege handen bij een verschrikkelijk drama en daarin kan ten
opzichte van Joegoslavie noch ten opzichte van andere landen in berust worden
ingrijpen zal noodzakelijk zijn. Dames en heren de problemen die wij in ons land
kennen vallen in het niet bij een conflict zoals in Joegaslavia bestaat maar toch
maar toch zullen we die problemen moeten aanpakken maar juist in tijden van
grote onzekerheden mogen burgers van de overheid en van de politiek verwachten
dat zij komen met oplossingen voor de problemen die de mensen bezighouden de
politiek moet duidelijk maken welke keuze zij maakt en welke prioriteiten gesteld
worden. Dat zal de geloofwaardigheid van de politiek ten goede komen. De WO
heeft in de afgelopen jaren aangetoond leidend te kunnen zijn in belangrijke
maatschappelijke discussies. We hebben bewezen taboes te kunnen doorbreken
en onbespreekbare zaken bespreekbaar te maken. Wie durfde de misbruik van de
sociale zekerheid al in de jaren 70 aan de orde te stellen wie durfde de discussie
over het minderhedenbeleid hoog op de politieke agenda te plaatsen. Juist dat was
onze partij het was de WD. (applaus). Dames en heren wij kunnen met onze
opvattingen over de kerntaken van de overheid een uitstekende bijdrage leveren
aan een kleinere en betere overheid. Wij zijn in staat maatschappelijke en politieke
problemen die nu nog wat onderbelicht zijn uitstekend te signaleren en in een
context te zetten of het nu om het minderheden vraagstuk gaat sociale zekerheid
taken van de overheid of om de positie van de ouderen in de samenleving.
Partijgenoten vorig maand is op een speciale bijeenkomst op een partijraad een
gewaardeerd rapport gepresenteerd over het liberale ouderenbeleid. Een duidelijk
pleidooi voor een flexibele en individuele vrijheid wanneer mensen met pensioen
willen en op welk moment zij hun carriere verticaal willen uitbouwen of horizontaal
willen ombuigen. Enerzijds gebaseerd op het onderling respect met name voor die
generatie die de wederopbouw van ons land na de tweedewereld oorlog voor hun
rekening nam en anderzijds in het kader van talentmanagement En dit is niet
alleen een onderwerp in onze partij organisatie maar ook een maatschappelijk
vraagstuk. Hoe wij zo lang en zo goed mogelijk het menselijk talent in onze
samenleving dienstbaar kunnen maken aan het algemeen belang. Het rapport van
de commissie Hermans dat in een partijraad is behandeld is niet het eind van de
discussie in de partij over het ouderenbeleid maar het vormt de start van een
hernieuwd debat. De discussie over het ouderenbeleid is er bij uitstek een voor
libereale. Het gaat om het inhoud geven aan het respect voor elkaar verdraagzaamheid om zelfstandigheid en het kunnen blijven maken van eigen keuzes en het
is een discussie waarbij taboes moten worden doorbroken. Waarom zo vraag ik u
spreken we bijvoorbeeld in de discussie over 2 gevangenen in 1 cel wel over
privicy voor gevangenen en horen we dat niet als we spreken over zorgbehoevende ouderen die met zijn vieren op een zaal moeten liggen. (applaus). Hun enige
privicy is immers zo ongeveer nog het kastje naast het bed. (applaus) Partijgenoten
zoals de ouderen zongen zo piepen de jonge dat impliceert dat wij als WO naast
een hereiking van ons oudernbeleid ook richting willen geven aan een perpeetiet
vol jongerenbeleid. Juist in een periode dat het CDA/PvdA kabinet geen kans ziet
draagvlak te genereren voor een nieuw jongeren beleid en als partij zullen wij een
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duidelijke en toekomst gerichte visie moeten hebben over dat jongere beleid. Wie
de jeugd heeft heeft de toekomst dat is een holle frase als je de jeugd geen
perspectief biedt zonder perspectief krijg je geen begrip.
Jongeren tijdelijk vragen een pas op de plaats te maken lukt je als je jongere het
gevoel geeft dat je hen met respect benaderd en hun vanuit gelijkwaardigheid
bereid bent hun kansen te geven om ervaring op te doen en zelf een toekomst op
te bouwen. Het is beangstigend te constateren dat jongere die als student of
anderszins afhankelijk gemaakt zijn van de staat op zeer ongenuanceerde wijze
gepakt worden. Wij als liberale hebben altijd gewaarschuwd tegen kinderen van de
staat die nu kinderen van de rekening zullen worden. Wij als WO hebben een
traditie hoog te houden van een succesvol jongerenbeleid wij zijn trots op een
onafhankelijke jongeren organisatie die constructief critisch is een JOVD die ook
deze maand weer heeft bewezen te opteren voor de kwaliteit van een critische
dialoog in plaats van de quantiteit van een rumoerige demonstraties. Positieve
jongeren aan het begin van hun maatschappelijke carriere zijn bereid te investeren
niet alleen tijdens hun studiejaren gaat de kost voor de baat uit maar ook daarna is
het geen schande maar een trots als je in staat bent een groot gedeelte van je
geleende studiekosten aan de overheid terug te betalen. (applaus). Voor jongere
moet gelden dat hun productieve leven een rekening courant voor 40 jaar is je
begint met rood te staan en je eindigt in de plus en per saldo heb je een redelijk
inkomen met wat nog belangrijker is een zinvol bestaan maar als je mensen
nergens op voorbereid en met een emmer koud water wakker schudt moet je niet
verbaasd zijn wanneer mensen zich intuïtief gaan verzetten. De maatschappelijke
antenne van dit kabinet is naar binnen gericht en mist het contact met de samenleving. (applaus). Jongeren krijgen het gevoel dat zij eenzijdig de dupe worden door
een slechte presentatie van het kabinetsbeleid. Politici van vandaag hebben de
toekomst geleend van de jongeren van morgen en jongeren moeten het gevoel
hebben dat met hun belangen zorgvuldig en verstandig wordt omgegaan door
mensen voor wie zij respect hebben zoals wijlen John Kennedy dat al propageerde
jongeren te vragen wat zij hun vaderland hebben te bieden wat zij zelf kunnen en
willen betekenen voor de volgende generatie. De WO is bereid aan de vooravond
van de verkiezingen niet te kiezen voor een mooi weer scenario en jongeren geen
belofte te doen die wij niet kunnen waarmaken maar wel een open en oprechte
politieke stijl weten wat je te wachten staat en weten wat er van je verwacht wordt.
Dat zijn de geborgen heden van een mensenleven die essentieel zijn om positief te
presenteren. Dat vertrouwen winnen van de jongeren dat vraagt om een kabinet
met gezag en charisma en dat betekend dus een ander kabinet (applaus) ja ik kan
er niks aan doen (gelach) de eenzijdige beelden in de afgelopen weken van het
conflict model tussen kabinet en jeugd behoeft verandering. Dit kabinet ziet geen
kans jongeren te inspireren. Inspireren dat zij primair opkomen voor hun idealen en
pas secundair voor hun portemonnaie.
De WO was in de jaren 80 de grootste partij onder jongeren en in de jaren 90
hebben we alle mogelijkheden voor een herhaling niet vanuit een negatieve keuze
dat jongeren tegen CDA en PvdA zijn maar vanuit een positief model dat jongeren
bewust kiezen voor het liberalisme dus voor onze WO (applaus). Ons jongerenbeleid en ook ons nieuwe verkiezingsprogramma moet de inspiratiebron worden voor
de overgrote meerderheid van de nederlandse jeugd die het hart op de goede
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plaats heeft en op basis van gezondverstand kiest. Positieve jongeren die zich door
dit kabinet op een doodspoor gezet voelen zich bekneld voelen in een ritssluiting of
uit terveld geslagen (gelach) zijn,die jongeren die moeten bij onze Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie een hernieuwde uitdaging vinden zij zien onze WO niet als
een vangnet voor het verleden maar als een trampoline voor de toekomst. Partijgenoten in het afgelopen jaar is er ontzettend hard gewerkt om de partij weer goed
op de rails te krijgen op weg naar de verkiezingen in 1994. Veranderingen zijn
doorgevoerd of worden nog doorgevoerd om van de WO een moderne liberale
partij te maken. De commissie Lutein is druk bezig met het opstellen van een kort
maar duidelijk verkiezingsprogramma die de burgers zal aanspreken. De commissie
van Ardenne werkt aan een goede een goede en herkenbare kandidaten voor de
tweede kamer en de commissie Noort doet dat zelfde in het europees parlement
zodat de kiezer in 1994 zal zeggen die liberale kandidaten dat zijn mijn mensen die
hebben mijn stem en we zitten op het goede spoor we staan op winst in de peilingen, giften hebben nog nooit zoveel extra geld in het laatje van de afdelingen
opgeleverd. Inkomsten trekken vele leden en niet leden denkt u nog maar eens
aan de viering in Groningen en wekelijks tientallen nieuwe leden zodat we in
vergelijking met de eerste drie maanden van het vorige jaar een zeer forse ledenwinst hebben kunnen noteren. En dat het goed gaat met de WO is niet het werk
van enkele maar het is het resultaat van de inzet van vele en ik wil dan ook graag
namens het hoofdbestuur al die honderden politieke vrijwilligers al die honderden
vrijwilligers en politieke vertegenwoordigers hartelijk dank zeggen voor hun inzet
(applaus) het komende jaar zal ongetwijfeld een nog groter beroep op u worden
gedaan het worden zeer drukke tijden maar samen zullen we zorgen voor drie
klinkende verkiezings overwinningen wij gaan de verkiezingen winnen Dank u wel
(applaus bravo).
Dan geef ik nu graag het woord aan Frits Bolkestsin verwelkom hem met een
applaus. (applaus).
Mevrouw de voorzitter, dames en heren ik wil het vanavond met u hebben over
tevredenheid. Tevredenheid is een gevoel van welbehagen en dat gevoel streven
wij allemaal na. Maar tevredenheid komt niet vanzelf voor sommige is tevredenheid
moeilijk bereikbaar en dat geldt vooral voor de vele vereenzaamde mensen in onze
samenleving dat geldt voor ouderen die het zonder familie moeten stellen ook voor
jongeren waarvan de ouders meer met zich zelf dan met hun kinderen bezig zijn.
Voor deze mensen is het moeilijk met kleine dingen tevreden te zijn want aan het
belangrijkste hebben zij gebrek. Gelukkig voelen de meeste mensen zich wel op
hun gemak in hun leefsituatie maar ook voor hen komt tevredenheid niet vanzelf
meestal gaat er een prestatie aan vooraf een geklaard karwei een goede dag op
het werk. Die echt tevreden is heeft meestal iets bereikt. Wie al tevreden is zonder
iets te hebben bereikt is gewoon gemakzuchtig. (gelach en applaus) Dames en
heren wij nederlandars zijn een tevreden volk uit een internationaal onderzoek is
gebleken onlangs dat een nederlandse werknemer op de zwitsers na het meest
tevreden zijn. Maar hebben wij wel recht op die tevredenheid of zijn we misschien
een tikkeltje gemakzuchtig. Wij plegen nog steeds met veel zelfgenoegzaamheid te
zeggen dat naderland een van de rijkste landen ter wereld is en dat is natuurlijk
ook zo. maar in de laatste 20 jaar is onze economische positie in europa hard
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achteruit gehold. In 1970 was de nederlandse burger de rijkste van de oude 6
lidstaten van de europese gemeenschap. In 1980 stonden wij al op de op twee na
laagste positie en in 1990 was naderland hekkensluiter. Wat is er in die twintig jaar
toch in ons land gebeurd het antwoord is eenvoudig er zijn sinds 1970 zo'n
700.000 mensen in de WAO verdwenen en 300.000 mensen werkeloos geraakt.
Steeds minder werkenden moeten het geld voor steeds meer inactieve opbrengen.
Als in naderland relatief evenveel mensen zouden werken als in het gemiddelde van
de rest van europa dan zou onze welvaart dan zou ons nationaal inkomen 25%
hoger zijn maar wij steggelen liever elk jaar over de verdeling van 1% koopkracht.
Wat wij in naderland dus nodig hebben is niet tevredenheid maar juist ambitie. Ons
land heeft geen behoefte aan stilstand maar aan dynamiek. Dynamiek wordt niet
gedreven door tevredenheid maar door het gevoel dat het beter kan en beter moet.
Een ondernemer die tevreden is met wat hij heeft wordt weggeconcureerd. Een
werknemer die geen ambitie heeft komt nooit hoger op als wij het beste uit ons zelf
willen halen moeten we niet te snel tevreden zijn. Toch houdt premier Lubbers ons
voor dat wij genoegen moeten nemen met een boterham belegd met tevredenheid.
Telt uw zegeningen zo lijkt hij te zeggen vooral de zegeningen die dit kabinet zo
overvloedig over u uitstrooit. (applaus). Het zijn de woorden van een vertrekkend
politicus die de resultaten zijn handen ziet ontglippen. Verleden week vond in de
tweede kamer het debat over de voorjaarsnota plaats. Uit die nota bleek dat het
kabinet 7 maanden na prinsjesdag de begroting 1993 nog steeds niet volledig heeft
ingevuld en ook bleek dat het kabinet de doelstelling van het financierings te kort
voor 1994 laat lopen. Het volgende kabinet wordt aldus opgezadeld met een gat
van vele miljarden dat is niet alleen een financieel tekort dat is ook een politiek te
kort. Om het goed te maken heeft dit kabinet prachtige plannen gepresenteerd tot
in 1997 toe in gedachten heeft het kabinet de Betuwelijn al aangelegd de hoge
snelheidstrein op de rails gezet en de Rotterdamsehaven uitgebaggerd. Maar het
zijn papieren investeringen van het toekomstig en dus papieren kabinet in 1997 is
meneer Lubbers geen minister president meer. (applaus) In 1997 is meneer
Lubbers geen minister president meer (applaus en hard gelach) hij heeft, de heer
Derkstal vraagt mij deze laatste zin nog eenmaal te herhalen (gelach) daar gaat die
dan, in 1997 is de heer Lubbers geen president meer (heel hard applaus en
gejuich) hij heeft gezegd hij heeft gezegd dan te zullen bidden ik weet niet of dat
een nieuwe ervaring voor hem zal zijn (gelach) maar mocht hij gebrek hebben aan
enige onderwerpen voor zijn gebed dan kan hij altijd bij ons langs komen wij
hebben nog een paar suggesties in petto (gelach). De heer Lubbers wijst dus op
mooie vergezichten om de aandacht af te leiden van het drijfzand waar hij op staat
want waar heeft dit laatste kabinet onze boterham mee belegd. Elke dag gaan
tientallen bedrijven failliet. Het winstherstel van de jaren 80 is bijna weggevaagd de
werkloosheid schiet omhoog voor het eerst zinds 1983 de investeringen dalen voor
het eerst sinds 1982 het kabinet laat de doelstellingen voor het financieringstekort
schieten wederom voor het eerst sinds 1982. In 1989 bij het aantreden van dit
kabinet heeft mijn collega van het CDA de heer Elco Brinkman drie boeien voor het
kabinet uitgeworpen. Stabilisatie van de bedrijfswinsten stabilisatie van de collectieve lasten en vermindering van het financierings tekort. Het kabinet vaart nu buiten
al die boeien maar de brulboei die ooit de wateren rond Tessel bewaakte is tot
zwijgen gebracht (gelach en applaus). Dames en heren ik ben reeel genoeg om te
erkennen dat de malaise niet alleen door het kabinet wordt veroorzaakt het gaat
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slecht met de wereld economie de meeste landen om ons heen hebben het
moeilijk maar hoe staat het met die grote operaties die het kabinet wel helemaal
zelf in de hand heeft. De decentralisatie is op een komplete fiasco uitgelopen de
lagere overheden kregen meer taken maar dan ook minder geld, Het was een
platte wisseltruc waar niets van terecht kon komen. De sociale vernieuwing is in de
krochten van de haagse bureaucratie gesmoord. Het plan Simons is door alle
deskundige tot op de grond toe afgebrand alleen is de heer Simons zelf niet van
het pluche af te branden (applaus). Over dat plan Simons nog het volgende. Wij
staan aan de vooravond van het derde fase van het plan Simons. Ik zal u niet met
details vermoeien maar gelooft u mij dat ook deze derde fase erg slecht is er wordt
weer inkomenspolitiek bedreven met de gezondheidszorg weer dreigt het gevaar
van een kostenexplosie het gaat namelijk dames en heren om een cruciale
beslissing die voor een volgend kabinet nauwelijks nog is terug te draaien kortom
hier wordt de basis gelegd voor de volgende parlementaire enquete. De vraag is
wat het CDA gaat doen. Tot nu toe speelt deze partij dubbel spel in de kamer
stemde het CDA steeds braaf voor het plan Simons maar buiten de kamer roepen
de CDA'rs om het hardst dat het zo'n onzalig plan is. Mijn vraag in het CDA is wil
het CDA wat wil het CDA met de plannen van Simons. Als de christen democraten
voor zijn moeten ze voor stemmen en verder hun mond houden dan komen wij ze
tijdens de verkiezingen nog wel tegen. Als het CDA tegen is moet het tegenstemmen en de gevolgen daarvan aanvaarden. De gezondheidszorg is een te belangrijke zaak om te worden opgeofferd aan een coalitie waar verder toch niets meer
uitkomt. (applaus). Dames en heren het CDA vertoond het zelfde ontwijkende
gedrag inzake onze defensie. De christen democraten hebben tot nu toe alle
plannen van minister Terbeek goedgekeurd maar nu de prioriteiten nota in de
kamer moet komen vlucht het CDA weg in de procedure. Wij hebben forse kritiek
op de plannen van minister Terbeek wij vinden dat een derde bataljon Mariniers
paraat moet worden gesteld en ook vinden wij dat definitieve afschaffing van de
dienstplicht pas mogelijk is als duidelijk wordt dat er voldoende vrijwilligers op de
arbeidsmarkt kunnen worden gevonden. Wij hebben onze bezwaren vanaf het
begin op tafel gelegd maar het CDA schiet eerst het rapport van de commissie
Meijer dat tot voorzichtigheid maant met afschaffing van de dienstplicht en waaraan
ook Joris Voorhoeve heeft meegewerkt, het CDA schiet eerst dat rapport na de
verschijning ervan af en vervolgens geeft het CDA de Partij van de Arbeid groen
licht maar tegen de tijd dat er wat moet gebeuren gaat het licht op oranje. Het is dit
soort gedraai dat de nederlandse politiek een slechte naam geeft. Mijn vraag aan
het CDA is wat wil het CDA nu echt met de plannen van minister Terbeek. Ik heb
begrepen dat een partijraad van het CDA vanavond bijeen is om hierover te
vergaderen ik hoop en ik verwacht dat die partijraad hierover duidelijkheid zal
scheppen.
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maar hij heeft onlangs verstandige aanvullende voorstellen gedaan in een ochtendblad schreef hij het volgende.
" Als er vaker in restaurants wordt gegeten kan het energiegebruik
worden
opslaan en
gereduceerd omdat men daardoor minder is aangewassen op het
koken van voedsel in huis. (gelach).
Naast de wasmachine moeten dus ook de koelkast en het gasfornuis het huis uit.
(gelach en applaus) maar wij mogen van minister Aiders wel elke dag uit eten gaan
het biefstuk socialisme is terug van weggeweest. (applaus en gelach). Dames en
heren wij lachen erom maar is het niet droevig dat het prachtige glazenpaleis van
het ministerie van VROM klaarblijkelijk wordt bewoond door een tuinkabouter.
(gelach en applaus) de heer Kok zei in 1986 over zijn eigen partij de partij van de
arbeid de luiken moeten open tot de heer Aiders zeg ik zet de ramen van uw
broeikas open laat de CO 2 ontsnappen en laat een frisse wind door uw departement waaien het milieu gaat ons allen aan de nederlander heeft daar graag iets
voor over maar laten wij het milieu a.u.b. zakelijk benaderen het milieubeleid moet
nuchter tastbaar en begrijpelijk zijn het milieu is te belangrijk om het aan de laatste
geitenwollen sokken van dit land over te laten (gelach en applaus).
Dames en heren dankzij de heer Lubbers en Aiders wordt het nederlandse
familieleven nooit meer wat het geweest is opa en oma komen nooit meer op het
eten want die zitten in het restaurant Vader voelt zich ziek want heel naderland is
ziek moeder is niet thuis want zij is bij de buren de was aan het doen. (gelach) de
kinderen zijn ondeugend dus die zitten in een kampement (gelach) dat er voor dit
huishouden van Jan Steen nog een boterham met tevredenheid overschiet moet
wel te danken zijn aan dit kabinet (applaus en gelach en gejuich). Dames en heren
wij staan dames en heren wij staan aan het begin van een nieuwe tijd internationaal
staan wij voor nieuwe uitdagingen de koude oorlog is voorbij de krijgsmacht wordt
ingekrompen maar in geen tijde is het nederlandse leger zo actief geweest.
Cambodja, soamalie bosnie overal moeten brandhaarden worden geblust naderland heeft terecht de ambitie om actief aan vredesoperaties deel te nemen maar
dat kan niet met anderhalve man en een paardekop wij vragen steeds meer moed
van een steeds meer ontmoedigde krijgsmacht. Wat wij nodig hebben is een
moedige minister van defensie die zijn troepen beschermd tegen de botte bijl
(applaus) Ook in de europese gemeenschap staan wij aan het begin van een
nieuwe tijd de erovorie heeft plaats gemaakt voor een meer zakelijke aanpak. Wij
hopen dat het tweede Deense referendum over Maastricht die nieuwe zakelijkheid
zal geven. De gemeenschap staat tevens voor een aanzienlijke uitbreiding eerst
waren er 6 lidstaten nu zijn het er al 12 en het worden er nog meer.Wij juichen die
uitbreiding toe de gemeenschap moet de ambitie hebben ook een thuishaven voor
Oost europa en voor Scandinavie te zijn maar zo'n groot europa kan alleen
functioneren als het zich beperkt tot zijn kerntaken waarom pompt de gemeenschap geld in zuid italie als die italianen er zelf mee willen stoppen. Waarom schrijft
de gemeenschap een 48 urige werkweek voor als wij daar zelf al regels voor
hebben voor de europese integratie moet gelden wat ook geldt voor de bestuurlijke
hervorming van ons land zij is alleen een succes als zei leidt tot een netto vermindering van overheid. (applaus) Ook in eigen land praat iedereen over kerntaken
van de overheid toch hebben 5 leden van dit kabinet meer dan een week vermorst
met de OV jaarkaart van studenten zij krijgen nu een hutspot van kortingskaarten
en snelbussen voorgeschoteld wat een onzin het vervoer van studenten (applaus)
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het vervoer van studenten is op geen enkele manier een kerntaak van de overheid
laat minister Ritsen het geld dat hiermee is gemoeid gewoon aan de studenten
geven dan zoeken die het zelf wel uit. (applaus).
Niet alleen europa ook de nederlandse politiek staat aan het begin van een nieuwe
tijd onze cultuur van wikken en wegen van passen en meten van plooien en
schikken past niet meer bij de grote uitdagingen waarvoor wij staan een aantal
vraagstukken vraagt om een cultuuromslag in de nederlandse politiek ik noem er
hier twee de sociale verloedering van ons land en de plaag van de criminaliteit. Als
ik spreek over de sociale verloedering dan heb ik het vooral over de bijna complete
uitstoot van laaggeschoolde uit de arbeidsmarkt in heel europa hebben mensen
met een lage opleiding het moeilijk maar nergens is het zo erg als in nederland. Op
elke laag geschoolde die werkt hebben er bijna vier geen baan. In de vier grote
steden zijn woonwijken waar bijna iedereen afhankelijk is van een uitkering en de
werkloosheid grijpt daar als een epidemie om zich heen. Er is geen samenleving
die zo'n toestand ongestraft kan laten voortduren. LosAngeles is dichter bij dan wij
denken. Wij moeten de ambitie hebben deze sociale ramp te keren in dit land moet
iedereen de kans hebben er bij te horen en ook de plicht om zich daarvoor in te
spannen {applaus) iedereen erkend dat onze sociale zekerheid te weinig stimuleerd
tot werk. Onlangs zei een werkeloze tegen mij ik kan wel in een banen poule maar
wat schiet ik er mee op iedereen weet dat dat financieel verschil tussen werken en
niet werken groter moet worden. De werkeloosheid spuit omhoog maar de
asperges in Limburg worden door illegale gestoken en wat waren de krantekoppen
na het debat over de voorjaarsnota. Coalitie verdeeld over inkomensverhoudingen
we krijgen dus weer een zomer met geneuzel over koopkracht plaatjes is het
vreemd dat de mensen in het land denken dat ze maar wat doen in Den Haag.
Onze fractie heeft tijdens dat debat een motie ingediend tegen inkomensnivellering
en sommige vinden dat wij oude stokpaardjes bereiden ik beschouw dat als een
compliment wij zijn inderdaad als 20 jaar consequent tegen inkomensnivellering. Wij
zijn al die tijd niet van mening veranderd want we hebben al 20 jaar gelijk gehad.
(applaus) En dan de bestrijding van de criminaliteit dat is nog zo'n stokpaardje
waarvan ik er trots op ben dat de WD het al 20 jaar bereidt. Ik wil overigens
minister Hirch Walling feliciteren met het feit dat er al een week lang geen gevangen zijn ontsnapt (gelach en applaus) tenminste (gelach) ik wil weten of dat zo is.
Dat is inderdaad zo.
Dijkstal bevestigd dat het inderdaad zo is (gelach) je moet dat van dag tot dag
volgen (gelach) Dames en heren ook als oppositie moet je het kabinet af en toe
een succesje gunnen. Toch gebeurd er toch gebeurd er nog lang niet genoeg.
Onlangs hebben wij een aantal WD voorstellen op het gebied van de criminaliteitsbestrijding via een enquetebureau aan de nederlandse kiezers voorgelegd een van
de stellingen was de politie sterkte moet met 10.000 man worden verhoogd. 80%
van de ondervraagden was het met dit WD voorstel eens helaas is 80% van de
tweede kamer er tegen ook de partij die zegt zoveel waarde te hechten aan het
referendum (applaus en gelach) maar het is duidelijk dat de nederlandse bevolking
er veel voor over heeft om meer veiligheid op straat te krijgen en de WD is bereid
die prioriteit in beleid om te zetten. Dames en heren mevrouw de voorzitter ik ben
mijn toespraak begonnen met het onderwerp tevredenheid ik heb daarover gezegd
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dat tevredenheid niet iets is waar je mee moet beginnen maar waar mee je moet
eindigen je moet beginnen met ambitie met de wil om iets te bereiken naderland is
een land van grote mogelijkheden en talent volle mensen wij moeten hen de
ruimte geven er iets van te maken de WO is een partij met ambitie wij zijn een
partij van mensen die wat willen en die weten wat zei willen onze invloed op de
nederlandse politiek is daarom altijd groter geweest dan onze omvang. Dames en
heren Joost van der Vondel heeft geschreven een kleine hamer
snel gedreven heeft meer kracht dan een groot ijzer dat maar op de bout wordt
gelegd wij moeten die hamer snel blijven drijven en wij moeten daarbij onze eigen
duim ontzien. (gelach en applaus).
Nou Frits ik zeg steeds voor minder dan 30 zetels doe ik het niet maar na vanavond worden het er dus 35 (applaus). Ik ga u nu aankondigen de vorm discussie
die we zullen gaan houden over criminaliteit en on- veiligheid dat doe ik niet zelf dat
wordt gedaan ik kondig aan Ruud ter Weijde.
- Ik had het lege glas bij me want het stond in de vaat bij de buren
dat zult u begrepen hebben en wat uw fractievoorzitter nog niet wist hij had het net
over de felicitaties aan minister Hirch Wallin want er zijn twee gevangenbewaarder
gearresteerd in de Schie in Rotterdam die de wapens hadden geleverd aan de
ontsnapte gevangen aldaar. Goedenavond een vijf kwartier praten over criminaliteit
dit mede naar aanleiding ook al zojuist opgemerkt van een in opdracht van de WO
uitgevoerde enquete. Het aantal gewapende misdrijven is in nauwelijks twee jaar tijd
verdubbeld het illegaal wapenbezit neemt schrikbarend toe en steeds vaker
infiltreerd de georganiseerde misdaad in het bedrijfsleven. Overigens heb je ook af
en toe de indruk dat hoe harder de politiek schreeuwt hoe sneller de criminaliteit
stijgt mensen voelen zich onveilig en daardoor in vrijheid belemmerd kunnen we
daar wat aan doen en hoe. Over deze thema's en over een aantal uitkomsten van
de enquete praten we met drie gasten bij u wel bekend de burgemeester van
Zwolle Loek Hermans uit Den Haag komt de strafpleiter Gerard Spong en de derde
gast is een man die werd geboren in het Friese Winbridgersdeel na het gymnasium
ging hij naar de nederlandse politie academie waar hij in 1960 geslaagd en wel
vanaf kwam in 1976 behaalde hij het einddoctoraal nedertand recht werkte met een
onderbreking van 4 jaar bij de utrechtse politie waar hij tot voor kort de baas was
mag ik een warm welkemsapplaus voor de korpschef regio politie Utrecht Jan
Wiarda, welkom (applaus). Zo staat de microfoon op de goede hoogte,
- ik denk het wel,
- dat hopen we dan maar, goed hij studeerde in het zelfde jaar als Eric Noordholt
commissaris van politie te Amsterdam ze zijn ik had Jan Brand de korpschef uit
Den Haag heeft hem ontgroend en Rob Hessing, dat heb ik eigenlijk vergeten te
vragen net als Adriaan van Dis wilt u water of water,
- geef maar water,
maar het is een ...... ? korpschef en Rob Hessing kwam een jaar later dat is de
commissaris in Rotterdam. Wilt u zo vriendelijke zijn wilt u mij uw handen even laten
zien dus echt boven tafel zo ja, hij slaagde namelijk dames en heren met glans
voor die politie academie maar hij moet tweemaal het examen machineschrijven
doen omdat hij van die dikke vingers had, (gelach) dat klopt toch he,
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- ja hoor dat klopt inderdaad dat is het enige examen waarvoor ik ooit gezakt ben
maar het heeft mij toch die ervaring verschaft het was een grote desillusie,
- dat kan ik me voorstellen, goed u haalde regelmatig de pers met soms nogal
opvallende uitspraken ik haal er een aantal aan, hij is voorstander van het legaliseren van verdovende middelen letterlijk zei hij in De Tijd van 13 januari 1989, ja
natuurlijk daar pleit ik al jaren voor over veel te dikke dossiers zei hij het enige
probleem is veel te veel ambtenaren de bureaucratische fatsigheid is het altijd
waard te worden bestreden en op de vraag hoe dan antwoordde hij ontslaan. En
over criminaliteitsbestrijding citaat Dat wordt opgevat als het pakken van de dader
en het zorgen dat die in het gevang komt dat noem ik het bestrijden van de dader
maar niet van de criminaliteit einde citaat. Waar komen toch al die soms uitdagende
uitspraken vandaan die commissarissen zo af en toe in interviews bezigen.
- Ja die komen van commissarissen van burgers van dit land met kennelijk voor
andere burgers interessante ambtelijke functies waarschijnlijk door dat ze met het
ongewenste zo zeer verbonden worden en dan boeit het wat mensen daar over
zeggen en het komt ook een beetje voort uit de aardige staatsrechtelijke positie in
dit land van politiechefs die aardige positie betekend namelijk dat je in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag toch enige ruimte hebt om een eigen opvatting
naar buiten te brengen.
- Ja dat heb ik vaak gelezen in uw,
- dat is mooi gezegd toch
- ja in uw interviews, want waar het de een niet schikte sprak u als de burger en
waar het u ander paste sprak u als de chef van de politie. Koen Teulings schreef in
de Volkskrant een politiecommissaris van een beetje stad hoort tegenwoordig op
de buis bent u het daarmee eens,
- ja natuurlijk bij het leiden van een grote organisatie ook binnen de ambtelijke
dienst hoort dat je die club vertegenwoordigd naar buiten en dat je in de publiciteit
aan de orde komt en dat je dat ook speelt als instrument hanteert he dat hoort
erbij tegenwoordig dus daar ben ik het wel mee eens aan de andere kant door de
sterke associatie met criminaliteit en onveiligheid moet je er ook weer mee oppassen dat je niet voortdurend maar onlustgevoelens bij de bevolking zit te versterken
door als politie functionaris waardoor het programma voor de media zo interessant
wordt te bevestigen wat eigenlijk niet op die manier bevestigd moet worden.
Goed dit voor uw informatie zijn allemaal wat losse vragen die de man even profileerde zodat u weet wie er naast me zit dat u denkt waar blijft nu dat vuurgevecht
dat komt eraan neemt u dat van mij aan. U sprak ook naar aanleiding van een
uitzending van Gerrit Brokx Burgemeester van Tilburg dat er inderdaad zo iets
bestaat als een soort netwerk van god old boys van politiemensen meent u dat nou
echt.
- Nee dat heb ik ook niet gezegd, Ook als het
- Ook als het zo in de krant staat,
- nee zo staat het ook niet in de krant en zeker niet dat ik dat gezegd heb. Ik vind
namelijk dat het niet waar is in die zin als met name Brokx daar zich critisch over
uit laat. Natuurlijk men kent elkaar en maar er is ook een hele gezonde kritiek ten
opzichte van elkaar.
- NRC

-Ja
- In utrecht J.Wiarda zegt dat er bij de politie dat is citaat dat er mensen zijn die
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alles bij elkaar proberen te steken volgens Wiarda betreft het een circuit dat
bijhoudt wie waar solliciteert en dat een cultuur van voor wat hoort wat in stand wil
houden ik vind het fout zegt ie het leidt tot inteelt maar het bestaat wel degelijk.
Ja het bestaat wel degelijk maar het bestaat ook maar ten dele dat is de helft van
het verhaal en dat is de ergerlijk verkeerde voorstelling van zaken die Brokx geeft
- en dat is waar u het niet mee eens bent
- en daar ben ik het niet mee eens stel je voor dat ik het met iemand eens was
(gelach)
- Nou misschien mag ik u dan even confronteren met een opmerking zoals die in
het NRC door een niet met name genoemde Haagscha top ambtenaar werd
gedaan over de vermeende macht van de politiechefs. Hij zei citaat natuurlijk
hebben ze macht het zijn keurige democraten dat maakt het dragelijk maar de
politiechefs zijn als exotische vissen in het aquarium je ziet ze zwemmen ieder in
zijn eigen stijl je kan er een tikje tegen geven dan raken ze even in de war maar
uiteindelijk zwemmen ze voort volgens hun vaste eigenwijze patroon. is dat zo.
- Ook dat is tot op zekere hoogte waar de politie is het machtsapparaat in onze
samenleving en de mensen die leiding geven aan het machtsapparaat hebben
natuurlijk een hele buitengewone machtspositie en dat er zo tegen die politiechefs
wordt aan geschopt over die positie is heel logisch want ook voor andere is het
buitengewoon interessant om hun macht over het machtsapparaat te hebben te
houden te bevestigen en te vergroten
-sprak een vrij grote exotische vis (gelach) we komen aan dat wat ons
allemaal bezighoudt, hoe zit het met de oorzaken van de criminaliteit
zijn er oorzaken zijn er diverse hoeveel zijn er vanuit uw optiek
- Ja en er wordt te weinig over gesproken wat de echte oorzaken zijn
ga uw gang
- ik wilde graag drie typen oorzaken voor het voetlicht brengen eerste oorzaak is
gelegenheidsstructuren. We hebben een grote hoeveelheid zaken in onze maatschappij op een werkelijk niet te geloven krankzinnige manier geregeld waardoor er
een gelegenheidsstructuur voor criminaliteit ontstaat daarnaast moet je noemen de
individuele factoren bij mensen en de sociale factoren de invloed die de omgeving
van mensen op hun gedrag en hun houding ten opzichte van de normen in de
samenleving heeft.
Goed gelegenheidstructuur geef eens een voorbeeld daarvan.
Ja daar zijn er vele van bijvoorbeeld risicospreiding we hebben alle risico's in onze
samenleving zodanig gespreid dat niemand meer enige risico's draagt en dat ook
dus niemand meer ergens voor verantwoordelijk is via het (applaus) via het
verzekeringssysteem ja sorry ik ben niet van enige politieke partij ik vind ook dat
politiechefs zich niet partijpolitiek behoren te profileren (applaus) ja uw applaus
herinnert mij eraan dat ik dat ik wil dat niet omdat ik dan altijd denk als de ene partij
voor mij applaudiseerd wat denken dan mensen die stemmen op een andere partij
dat kunnen wij dus niet doen
- dan worden die andere partijen ook uitgenodigd want sinds kort heb ik een
agentsis voor korpschefs en wij gaan het land door dus wat dat betreft is er nog
hoop maar gaat u door
-ja zullen we dat nou nog wel doen na deze mededeling (gelach) kan dat nog
·
- misschien is het verstandig dat u een van de 5 uit de stallen haalt
risicospreiding het verzekeringssysteem als alle fototoestellen die bij de politie

15

worden als vermist waren aangegeven zijn aangegeven inderdaad waren gemaakt
waren er twee keer zoveel fototoestellen fabrieken geweest risico spreiding toen de
videorecorder werd ingevoerd toen werd hij met een zodanige regelmaat gestolen
en tegen 1/3 van de prijs op de helersmarkt verkocht dat ook de lagere inkomens
zich een videorecorder konden veroorloven en de hogere inkomens door de
risicospreiding uit door alle betaalde premies weer een nieuwe videorecorder
konden aanschaffen. Zo is Philips nog een hele tijd in de markt gebleven (gelach
en applaus) risicospreiding als u wat ook koopt in de zelfbedieningswinkel dan
betaald u de prijs voor de interne en externe diefstal dat mist niet want op een
andere manier zou het bedrijf niet kunnen blijvenbestaan. Risicospreiding ook door
dat de interne derving in het groot winkelbedrijf net zo groot is gemiddeld genomen
naar uit onderzoek blijkt als de externe derving Kortom de medewerkers in het
bedrijf hebben er belang bij om de externe derving op peil te houden anders
kunnen ze onvoldoende zelf meenemen het is zaak dat ondernemers ondernemersorganisaties en werknemersorganisaties zich druk maken over dit soort kwesties
risicospreiding door het systeem van ons betalingsverkeer met name de gegarandeerde cheques waardoor het bankbedrijf gewoon een bepaalde criminele last van
ongeveer 30 miljoen is ingebouwd dat is dan minder dan 1 pramiel van de omzet
en dus niet van enige betekenis voor de aard van de activiteit maar dat zijn een
aantal risicospreiders
ik heb begrepen dat u ook iets had met de OV jaarkaart en omdat die toch aan de
orde geweest is hier vraag ik mij af moet ik dan denken aan criminaliteitstoerisme
of zo
- nee dat bedoel ik eigenlijk niet maar dat heeft de OV jaarkaart ook enige criminaliteitsspreiding met zich meegebracht dat is wel waar dat klopt maar met name kijk
het was natuurlijk een voortreffelijk idee om jonge mensen te wennen aan openbaar
vervoer die OV jaarkaart was dus een voortreffelijke gedachten daar blijf ik bij wat
nu wordt ingevoerd dat is gek want buitengewone fraudegevoelig. Er wordt ook bij
gezegd dat een stuk van de opbrengsten van de minderen kosten die het met zich
mee brengt nu zullen weglopen aan meer controle we gaan dus weer onze
samenleving criminaliseren en mensen wennen aan fraude want heus de finesses
waarmee het nu is bedacht daar houden jonge mensen zich niet aan dat bedoel ik
met een nieuwe gelegenheidstructuur geïntroduceerd.
- Even naar een ander punt he we hebben het er nu allemaal over kleine criminaliteit de politie zal daar niet zoveel tegen kunnen doen tenzij je ontzettend veel
manschappen op de been hebt de stad blauwverven he noemen jullie dat heel veel
manschappen op de been want dan zal je toch veel minder snel wat gappen is er
ook niet iets anders bijvoorbeeld met de zware criminaliteit bent u in staat als
korpschef tegen een vader van drie kinderen te roepen vlieg daar eens in want er
wordt een bank overvallen
- nou kijk dat roep ik niet want dat is professioneel helemaal
het zal professioneel niet kloppen waar het mij om gaat is
vlieg daar eens in dat leidt tot gijzeling dus je doet dat anders,
mag je dat vragen van een politieman
- laat ik nou eens een ding stellig naar voren brengen dat de nederlandse politieman is steen goed in het ontmantelen van de criminele organisaties tot hel en tot
aan de bedelstaf en dat is een techniek die wij onder de knie gekregen hebben in
de afgelopen jaren hebben we het hele buitenland afgestroopt om dat te bestude-
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ren maar op het ogenblik nemen zij les bij ons en als wij een tagart pakken kosten
ongeveer twee jaar en een investering van tich miljoen maar ze gaan tot in de hel
en tot aan de bedelstaf daar is ook een heel stuk wetgeving is daar bij nodig. Kijk
ik herinner mij nog dat je als politie niet was toegestaan om informatie uit te
wisselen met de belastingdienst nou kijk die tijd ligt achter ons er zijn nog enige
restanten over uitwisseling van gegevens met sociale uitkeringsinstanties maar dat
is ook bijna behoort dat tot het verleden dus de overheid begint dus ook als een
...... overheid samen een strategie te vormen op dit punt hele goede vorderingen
gemaakt en ja het is natuurlijk een hoop dikdoenerij en een heleboel publiciteit over
en het lijkt heel geweldig maar op zich zelf het ontmantelen van criminele organisaties is de kunst die wij in een heel behoorlijk niveau onder de knie hebben wat een
heel ander probleem is dat is dat weer terug nar de gelegenheidsstructuur de winst
potentie voor criminele organisaties zo gigantisch is dat we in de maatschappelijke
structuren nog een paar ernstige weeffouten hebben zitten en dan kom ik op de
prohibitie van drugs dat lijdt ongetwijfeld tot dat punt door het mondiale verbod op
drugs is de winst die op de productie en de transport en de handel die in drugs zit
zo gigantisch dat het de belangrijkste multiplaier is in het hele criminele economische systeem het gevolg is kijk criminaliteit is economisch indiverent het maakt niet
uit hoe de eigendom verkregen wordt of overgaat of dat crimineel is of niet
crimineel economisch maakt dat geen verschil dat is natuurlijk een van de redenen
waarom economen zo weinig belangstelling hebben voor criminaliteit en er dus ook
vanuit de economen niet aan de maatschappij structuur wordt gewerkt maar het
aandeel van de criminele in het totaal economische volume is te groot waardoor
het totale economische volume eigenlijk de totale maatschappij kwalitatief onder
druk staat en we noemen dat dan als de onderwereld doordringt in de bovenwereld
en de corruptiedruk die daarop zit maar je moet nog een stap verder maken je
moet naar het economische systeem kijken onder druk van de Amerikanen jagen
we steeds driftiger achter de drugs en de drugscriminele aan daar zit natuurlijk die
hele cultuur over dit soort dingen cultuurverschil tussen Amerikanen en de europeanen en de aziaten zitten daar achter maar de Amerikanen dwingen ons in die
richting natuurlijk want als wij het niet doen wordt er weer even een anti-amsterdamse of anti nederlandse hysterie ontketend door de publiciteit van de Verenigde
Staten
- trekt u zich daar wat van aan
- en daar trekt de economie van naderland zich zeer veel van aan en daar heeft de
politiek ook van alles mee te maken en het gevolg is dat we mee door de bocht
gaan dat is eigenlijk de reden waarom hoewel ook vind ik deze regering het
drugsbeleid in naderland goed op poten heeft gehouden en niet door de bocht is
gegaan voor de drugs toch het maar niet lukt om de volgende stap te maken
daarin want vergeet nou niet dat ons defacto decriminalisering van het in bezit
hebben van en gebruiken van softdrugs met zich meebrengt dat de aanvoer
daarvan door het criminelekanaal moet en dat de handel in softdrugs een van de
grootste winstbronnen van de criminele organisaties is en hoe harder we jagen hoe
groter de winst wordt want het risico wordt groter en winst is het loon voor
ondernemersrisico de grootste belanghebbende bijvoortzetting van de war on
drugs zijn de criminele organisaties
- dat zijn de criminele organisaties die u gebruikt die u gebruikt als politieman als
informant want dan kunt u ze af en toe met veel venver kunt u ze oprollen om
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vervolgens weer aan de andere kant een gigantische stroom van drugs dit land in
te laten komen
- nee, ja nee kijk
- ook dat is zo want we werken samen
- ja natuurlijk kijk ik ben een nederlandse politieman ik heb een opvatting over de
maatschappelijke weeffout die het projubitie systeem mee brengt er zijn wel meer
dingen waar ik een mening over heb die afwijkt van de feitelijke situatie dat
betekend niet dat ik als politieman niet als een gek probeer om criminele te pakken
uw manschappen begrijpen dat ook
- en mijn manschappen begrijpen dat ook ja volstrekt
- en anderzijds kunt u een dag later voor ze staan en zeggen luister daar zijn we
mee bezig
- dat begrijpen ze dat gaat heel goed het zijn heel verstandige mensen die heel
flexibel zijn zoals dat heet en heel genuanceerd kunnen denken en optreden.
- Goed mag ik even bij de drugs weg daar komen we straks ongetwijfeld nog op
terug wat betekend de regio politie nou eigenlijk voor de mensen want u bent een
van de eerste u bent dacht ik de eerste in het land he
- nee hoor nee nee nee nee, ik heb er de meeste bombari over gemaakt
- maar dat verbaasd me niet moet ik zeggen dat is ook een beetje uw aard eigen
he Friezen,
- Nee nee nee friezen zijn heel bescheiden mensen
- tot de elfsteden tocht
- ja kijk iedere gek heeft zijn gebrek maar zo'n wat fanfare rondom de oprichting
van het regionale politiekorps in Utrecht dat is ook voor de beleving van de
mensen zelf nodig je moet daar niet triest en tragisch over doen dat je dat moment
bereikt want er zit natuurlijk een heleboel verdriet in die organisaties er zit een
heleboel verdriet bij burgemeesters enfin maar je moet het dan toch met zijn allen
opbrengen om te zeggen en toch is het vrolijk want dit is een nieuw begin van een
hele nieuw korps
- ja natuurlijk want hier zit hun nieuwe korpschef en voor kort was die hoofdcommissaris van de gemeentepolitie te Utrecht en nu is hij de baas over die hele regio
de enige gelukkige man die hier dan zit
- nou het geeft je nogal wat zorgen en ook nogal wat hartzeer dat er een aantal
knelsituaties voor mensen ontstaan ten gevolge van zo'n reorganisatie waar je
tamelijk machteloos tegenover staat
- u hebt het over mensen binnen de politieorganisatie
- ja dat zegevierende gevoel is niet zo groot temeer ook dat daarbij in het kader
van de functiewaardering van departementzijde wordt verzekerd dat mijn huidige
functie hoewel hij gaat over 2 en een half keer zo veel mensen minder zwaar is dan
mijn vorige ja
- ik kan mij dat goed voorstellen, u heeft ook
- wat wat kanje je dan voorstellen dat ze dat zeggen of dat ik niet zo'n gloriegevoel
heb
- nee dat dat ook zo is dat die functie ook minder zwaar is als je de kranten er
goed op naleest en of dat nou is over Sliedrecht of over Laren of over weet ik waar
mensen ontdekken ineens dat ze hun politiebureau gewoon kwijt zijn dat is weg het
aanspeelpunt is weg en wat doet u met die burger die burger die verkeerd wat dat
betreft een beetje wat zeg ik ernstig in nood want die heeft opeens niks meer
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- ja kijk ik had eens een heftige discussie met de burgernester van Eemnes
-Durf je wel
-nauwelijks
- ja dat bedoel ik
- want die staat voor die 8000 in Eemnes daar heb je geen weet van
- dat weet ik want ik woon daar vlak bij
- en als ik dan in Zuilen kom daaris geen ene publieke figuur die pal staat voor de
belangen van die 8000 dat is echt een groot verschil en daarvan komt de overmaat
aan lawaai voor de kleine gemeente vandaan dat begrijp ik echt heel goed maar als
je kijkt waar de dingen gebeuren waar de burgers in de knel zitten waar de politie
het meest nodig is dan is het echt op andere plekken het is natuurlijk heel onhandig om de politiereorganisatie te laten samenvallen met de herverdeling van de
politiesterkte maar ja wanneer moet je het dan anders doen dus dat is zo gedaan
dus er loopt een heel onaangenaam bijverschijnsel mee voor de mensen binnen de
politie voor de bestuurders en de gemeenteraden en die maken de burger dus
duidelijk die proberen de burgers dus duidelijk te maken dat de beverrechte positie
die ze tot nu toe hadden ten opzichte van de mensen in de grote steden wat de
politiezorg betreft dat die ten onrechte worden bijgesteld ja hallo
- hallo ja u mocht het even uitspreken ik wil nog een laatste opmerking van u
hebben u vind het jammer dat Veenhuizen als werkkamp is afgeschaft
- nee het is weer van
- het is maar weer zo'n kreet
- ja het is het merkwaardige sturingsverschijnsel binnen de overheid op het moment
dat we weer last krijgen van zwervers in onze binnensteden zwervers op hoog
Catherijne op dat moment wordt Veenhuizen voor zwervers gesloten omdat er tien
jaar daarvoor besloten was dat Veenhuizen gesloten kon worden omdat er toen
geen zwervers meer waren dat is dat rare na effect en ongeveer tien jaar later
spreekt Lubbers over een kampement
- ja dat is juist maar ik heb ook ergens gelezen dat u het ook jammer vond dat
Veenhuizen weg was want u zou daar wel wat voor weten
- het is natuurlijk niet te geloven mensen die absoluut verloederd zijn die absoluut
de ciosjaar uithangen die niet bereidt zijn om zich aan welke therapeutische
programma en dat is dan gericht op die individuele factor en die sociale factor zich
aan welk programma ook te onderwerpen dat je die niet kunt verplichten en nu ga
je in een onvrije situatie en daar ga je een geregeld leven leiden en als je daar aan
gewend bent en weer bent begonnen na te denken over de wereld dan wil ik het
ook met je hebben hoe het nou verder met je moet in de toekomst is dat nou
vanuit de samenleving een redelijke propositie ten opzichte van een klein aantal
individuen dat de hele zaak zit te verloederen of mag dat nou
- wat mij betreft mag alles vanavond
- ja kijk nou dan heb ik al een medestander
- op dit moment wil ik u graag bedanken zou u daar plaats willen nemen Jan
Wiarda dames en heren. (applaus) hem kennende zal hij zich nog driftig in de
gesprekken mengen de tweede gast vanavond maakt als strafpleiter furore enige
zaken waarin hij als raadsman optrad de zaak van de Psychiater Vinkasieper
beveiligingsbedrijf als je het zo mag noemen Toekan Amen de euthernasiezaak in
de Terp en nog vele andere ook hij zocht met regelmaat de publiciteit daar komen
we zo meteen op terug als we hier op het podium verwelkomen de haagscha
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advocaat Gerard Spong (applaus) u had al kennis gemaakt. Ik ben blij dat u er
bent want u had nog een late zitting had ik begrepen nou ik zij het al ook u schuwt
de publiciteit niet ik zou bijna zeggen u zoekt ze bijna even wat opmerkingen vooraf
hij vindt dat het de verdachte volkomen vrij moet staan om voor de rechter te
liegen of hem te bedriegen zelfs de smerigste misdadiger kan rekenen op zijn (
soms wel zeer spontane bijstand) en voorlopig als laatste hij zei ooit citaat het komt
een enkele keer voor dat ik een zaak win die tot gevolg heeft dat een moordenaar
of heroïne handelaar op vrije voeten komt dan heb ik wel even het gevoel daar gaat
dan een gevaarlijke man voor de maatschappij ik ben er misschien te abstract
bezig maar ik vind het toch een prijs die voor het doel een goede rechtsgang moet
worden betaald. Is er een zaak die u weigert
- in beginsel weiger ik nooit een zaak ik zou geen enkele goede reden weten de
enige echte goede reden die ik kan bedenken is dat ik op een zeer persoonlijke
wijze betrokken ben bij degene die het misdrijf heeft gepleegd en die verdedigd zou
moeten worden maar voor de rest vind ik dat een strafadvocaat een strafpleiter
ervan uitgaan dat en ieder onschuldig wordt gehouden tot dat het tegendeel door
de wet is bewezen dat die zeker vanuit die gedachten opererend iedereen die
verdacht wordt en strafrechtelijk vervolgd worden moet kunnen bijstaan of het nou
Menten is of een oorlogsmisdadiger of een RAF misdadiger die heb ik ook in het
verleden wel eens bijgestaan of een rijder on invloed van alcohol want in weze is er
geen verschil tussen al die mensen ze hebben vaak willens en wetens de strafwet
overtreden ook diegene die vaak met een borreltje te veel op zo direct naar huis
zullen gaan rijden (gelach en applaus)
- u mag straks meedoen een collega van u mr. Theedor Roos zei in januari 92 in
Elsevier citaat sommige advocaten zijn tuk op geld andere proberen vanuit hun
principe te werken maar we staan allemaal op dezelfde markt achter welke kraam
vinden we u
- kraam ik heb een gewoon een kantoortje net zoals de boer de groenteboer en de
markthandelaar
- dat is juist maar omdat hij het over de markt had heb ik maar even de kraam
gebruikt maar achter welke kraam vind ik u achter die van de principes of die van
tuk op geld
- nou ja ik schuw geld niet moet ik eerlijk zeggen
-dat siert u
- maar ik heb ook wel mijn principes dus ik geloof dat ze beiden wel te verenigen
zijn en als ik in deze zaal kijk denk ik dat iedereen het wel met me eens is (gelach
en applaus)
- nogmaals deze eerste schermutselingen dames en heren zijn er voor om u de
man achter de advocaat in dit geval wat nader te brengen zou u bewust vorm
fouten uitlokken door strafzaken te compliceren of elienten te adviseren voortdurend te verhuizen waardoor het juist betekenen van een dagvaarding onmogelijk
wordt
- nou dat laatste heb ik in mijn 20 jarige praktijk nog nooit gedaan het is wel zo dat
de verdediging in strafzaken kan zich bedienen van verschillende tactieken en ik ga
er in beginsel bij de verdediging van een zaak uit kijk dan besta ik voor een elient
en dan treed ik zeer eenzijdig op ik dien alleen het belang van de elient En ik vind
ook dat een advocaat die zo'n eenzijdige rol heeft die heeft tegenover zich een
officier die een eenzijdige rol heeft en daar aan de andere kant de rechter iedereen
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moet zijn huiswerk goed kunnen doen officieren van justitie moeten hun lessen die
moeten hun jurisprudentie kennen en als ze een fout maken moet niet onmiddellijk
de wet gewijzigd worden maar dan moeten ze gewoon op hun flikker hebben
- jawel maar zij praten altijd over een grote werkdrukte
- ja die heb ik ook en die heeft de rechter ook die heeft iedereen politie ook maar
als iedereen maar gaat roepen we hebben het zo druk en dus moeten pardonneerbaar fouten kunnen maken ja waar ben je dan eigenlijk dan ga je toch niet steeds
de regels veranderen mensen moeten gewoon worden opgevoed om hun werk
goed te doen en als het gaat om het compliceren van strafzaken teneinde een
eventuele fout van de officier van justitie uit te lokken dan zeg ik als ik dat met
legale processuele middelen toe dan staat het mij volkomen vrij ik zal u een ding
vertellen ik heb een nogal gedifferentieerd elientenbestand
- nou dat was mij uit de knipsels die ik las niet opgevallen
- nou ik dacht dat u die arts uit Den Haag ook even noemde zoeven dat is toch
een hele nette persoon met een wit boord zoals dat in onze praktijk heet het
varieert van laat ik het zo zeggen junks, dato's en witte boorden mensen directeuren van bedrijven artsen notarissen ja zelfs ook wel eens een enkele advocaat
zakenlieden ga zo maar door wat ik wil zeggen is dit als ik zo even hoor van
meneer Bolkestein die zeer behartigenswaardige opmerkingen heeft gemaakt dat
de criminaliteit een plaag is van dit land dan moet ik er toch wel dit bij zeggen dat
een deel van die plaag hier in de zaal zit
- hoe bedoeld u dat
- als ik denk aan misdrijven zoals fiscale fraude rijden onder invloed het onjuist
invullen van je belastingbiljet dat gewoon een fiscaal misdrijf is etc en ik kan
gewoon als ik naar mijn elienten bestand kijk met een gerust hart zeggen de bloei
van het economische strafrecht waar toevallig mijn kantoorgenoot Bladiminof
hoogleraar in is dat is voor toch een heel belangrijk deel een liberale aangelegenheid (boeh geroep vanuit de zaal) ik wil hier niet direct op zere tenen trappen ik wil
ook direct iets leuks zeggen voor de mensen in de zaal en dat is dit dat vooral
sinds de gouden einde

r _---..__
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- goed wetgevende producten hebben afgeleverd er is wel eens een enkele
uitzondering maar dat laat ik maar even onbesproken het is in het algemeen zo dat
het juist het juist het liberale gedachten goed is geweest dat er niet zozeer een
tegenstelling is tussen criminaliteitsbestrijding in de zin van we pakken de dader en
we doen verder niks en verder moeten we zoveel mogelijk de rechten van de
verdachte bekorten het een strijd houdt ik ervoor met het ander je kan de criminaliteit effectief en zo goed mogelijk bestrijden en tegelijkertijd kan je ervoor zorgen en
daar hebben heel wat liberalen toe bijgedragen dat de rechten van de verdachten
gewaarborgd blijven en als ik het heb over de rechten van een verdachte dan wil ik
wel benadrukken dat we het hebben over onze rechten iedere elient die bij mij
binnen is gekomen of het nou een arts een directeur van een bedrijf of een gewone
junk of drugshandelaar is geweest die heeft mij eigenlijk altijd gevraagd goh meneer
Spong is er toch nog iets te vinden is er niet ergens een fout gemaakt en zouden
we niet iets kunnen bereiken kunnen we niet de offcier van justitie een fout laten
maken bijna iedereen vraagt dat van hoog tot laag van witte boord tot junk dus dat
is kennelijk een algemene gedachte
- maar er zijn advocaten die zeggen ik reageer daar wat relaxter op doet u daar
niets mee met dat verzoek
- zolang je binnen het processuele veld blijft ik noem maar een voorbeeld van kijk
eens ik geef tien getuigen op en liefst eentje op een moeilijk bereikbare plaats dan
is het aan de rechter of de officier van justitie overgelaten om te bekijken hoe hij
daarmee omgaat maakt hij daarmee een fout ja dan is dat toch zijn pakkie aan en
niet het mijne
- nee dat is juist mag ik even met u door u ziet er zelf ook geen been in dingen te
doen die kennelijk in de ogen van het openbaar ministerie niet door de beugel
kunnen zoals een briefje dat u een colombiaanse verdachte die in zegehete
volledige beperking zat bezorgde
-ja dat is juist maar zoals wel eens vaker blijkt het openbaar ministerie het achteraf
niet geheel bij het juiste end te hebben want enfin daar heeft de WD natuurlijk wel
eens problemen mee gehad met het media die alleen slecht nieuws publiceerde en
het goede achterwege laten (gelach en applaus) verzuimd is te vermelden in de
publiciteit dat enkele maanden geleden mijn hof van dicipline dat is mijn hoogste
tucht rechter heeft beslist dat ik in dit geval niet strafwaardig heb gehandeld en dus
aan mij geen enkele geen enkele tuchtmaatregel moet worden opgelegd
- en daar was u heel blij mee
-uiteraard
- ja dat kan ik mij voorstellen u maakt met uw werkwijze niet altijd vrienden sterker
nog vijanden kweekt u daarentegen eerder want ooit werden bij uw kantoor de
ruiten ingegooid en de gevel besmeurd
- ja op mijn verjaardag
- ook nog maar doet u dat wat emotioneel of zegt u daar sta ik zover van af
- nou het gekke was toen ik dus die ochtend op mijn kantoor binnenkwam toen
stonden al mijn kantoorgenoten buiten toen dacht ik he wat aardig voor mijn
verjaardag dat ze al buiten hoera beginnen te roepen en toen zag ik wat er
gebeurd was het doet mij eigenlijk niet zoveel als advocaat heb je net als een
politicus een beetje eelt op de ziel en dan wordt je een beetje gehard en dan kan je
wel tegen dit soort dingen we zijn er ook tegen verzekerd (gelach)
- van de wieg tot het graf mag je u een in het Amerikaans noemen ze dat een
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result orientit roll morilytie toedichten dat is een mentaliteit die uitsluitend gericht is
op resultaat alleen maar op secoren
- ik probeer gewoon elke zaak zo goed mogelijk voor mijn elient te doen en dat
betekend dat ik hem uit de bak probeer te houden
- ja en u ziet er ook niet tegenop om graag hier duidelijk te maken waar u verblijft
en waar u bereikbaar bent
-nee ik heb nog wel wat kaartjes (gelach) in mijn binnenzakken maar
- mag ik u voorlopig even verzoeken om daar op die stoel plaats te nemen meneer
Spong dank u wel (applaus)
- Overigens een van de weinige ik maak er niet zoveel mee maar een van de
weinige nederlandse strafpleiters die denk ik zo in het amerikaanse rechtzaal
terecht zou kunnen
- heb ik ook gedaan
- ik was daar al bang voor ik ben er namelijk gisteren net vandaan gekomen en ik
heb daar weer een aantal dingen mogen meemaken but it is een lot of commedy
and how place the commedy the best is coing to winn
en wat dat betreft is uw dramatische vermogen is groot ik moet u zeggen dat mijn
complimenten
- ik heb opgetredn in All a lew kentu dat gebouw
- ja ja ik ken dat gebouw wel maaru heeft daar ook echtgepleitmag ik aannemen
-ja ja ja
- en dan onze laatste gast dames en heren die ons forum completeerd die behoeft
nauwelijks of eigenlijk geen inleiding behalve dan misschien deze dat hij van ons
gezelshap hier op het podium de meeste voorletters heeft namelijk 5 dames en
heren de burgemeester van Zwolle en voorzitter van het nationaal korps beheerders beraad L.M.L.H.A. Hermans of te wel Loek Hermans (applaus) hij heeft het
glas niet aangeraakt ik heb het voor hem ingeschonken kom maar hij was zo druk
dus je mag het zo gebruiken of doorgeven. Ja veel voorletters ik zei het al waar
staan die allemaal voor
-Louis marie Lucien Henri Alfons dus katholiek (gelach en applaus)
- het aardige is ik heb ooit is een baas gehad die had ik ook en die zei toen ik hem
vroeg naar de hoeveelheid namen die hij zijn kind heeft gegeven ik ben het ook
nooit vergeten het was Robertus Albertus Fransiscus Gerardus Johannus dus ook
katholiek ik zeg maar waarom doet u dat hij zei kijk neem van mij aan jongen
verstand kan ik een kind niet meegeven maar mooie namen des temeer met u is
het met beide goed gekomen he
- nou ik denk dat mijn ouders het eerste ook gedacht hebben ja
- ja dat bedoel ik, hoe is het in Zwolle
- voortreffelijk ik heb het er zeer naar mijn zin en ik hoop dat de burgers van Zwolle
het ook naar hun zin hebben dat is iets dat je altijd maar moet afwachten
- ja dat weet je niet zonder een gekozen burgemeester
- precies en dat moet vooral zo blijven (gelach en applaus)
- Hoe staat het met de criminaliteit in Zwolle
-ja dat valt natuurlijk relatief mee als ik de heer Wiarda hoorde in
wat er dan zo mooi heet de 4 grote steden dan valt het in Zwolle best wel mee
alleen het is daar natuurlijk ook aan het opkomen dat is toch ook iets dat ons wel
degelijk zorgen baart en je kunt natuurlijk zien dat wanneer criminaliteit bijvoorbeeld
een bankoverval in Amsterdam bijvoorbeeld flink teruggedrukt worden ja ik kan
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bijna aantonen dat ze vervolgens in de richting van west Overijssel gaan komen
dus we hebben daar een enorme hoos gehad de afgelopen paar maanden zodat je
zegt van dat is echt aantoonbaar en in Overijssel worden gelukkig ook nog gepakt
dat betekend dat er daardoor het ook in Amsterdam een stuk minder is want
daardoor komen ze niet meer in Amsterdam maar dat bleek het grootste deel toch
uit Amsterdam en Rotterdam te komen dat is opvallend of uit de directe omgeving
en dat zijn toch zaken die ons toch allen aan het denken moeten zetten voor wat
betreft de politiesterkte over ons land (gelach en applaus)
- ja hier spreekt de voorzitter datis heel duidelijk zijn jullie daarvoor geecupeerd in
de omgeving ik kan mij zo voorstellen in een stad als Utrecht om maar eens even
bij onze gesprekspartner te blijven men daar toch meer op is ingesneden dan zeg
maar in Zwolle en omgeving
- ja we praten in de regio ijselland waar ik was .. ..... praten we over een ongeveer
een kleine duizend mensen die we daar hebben en neemt u maar van mij aan
weliswaar kleiner in aantal maar dat daar ook uitstekende specialisten zijn om dit
soort zaken aan te pakken we hebben bijvoorbeeld op het gebied van zwaar
georganiseerde criminaliteit hebben de noordelijke en de oostelijke regio's samen
de resor Leeuwarden en de resor Arnhem dus van de rechterlijkemacht organisatie
kant hebben wij een aantal grote of hebben een grote organisatie opgezet om er
voor te zorgen dat de zwaar georganiseerde criminalitiets erganistaties en u zou
schrikken als u zag hoeveel er waren die ook dus echt te gaan achteroverhalen
zoals dat heet of kaalhalen om maar eens een ander woord te gebruiken zoals de
heer Wiarda gebruikte dus daar wordt wel degelijk ook in die regio een flinke
andacht aan besteed en vergist u zich ook niet in het feit dat met name met de
opening van het ijzeren gordijn heel goed maar dat daardoor het niet helemaal zo
maar toevalig is dat er nogl wat criminaliteit over met name de oosterlijke provincies
zich op dit moment aan het verspreiden is
- ja maar die komen binnenkort wel weer naar Amsterdam
- als wij met ze klaar zijn misschien wel weer ja
- ja dat is dan die wisselwerking wellicht even terug naar die regioploitie daar heb ik
het net met Wiarda al over gehad met name in de kleinere hij had het er net al over
he Eemnes maar die vind je natuurlijk in Overijssel net zo van die kleine dorpen
waar toch de politieman een bekende was die verdwijnt daar nu is dat geen zorg
- dat is zeker en zorg we hebbennatuurlijk te makenmet schraalhans is keukenmeester ik heb te maken met het feit dat er in dit land door de politiek als ik het zo
mag zeggen even als korpsbeheerder als nuetraal te maken heb met een bepaald
budget wat aan de politie wordt gegeven waarvoor je een antal mensen in dienst
kunt hebben waarvoor je een aantal materiele activiteiten kunt ontplooien maar
vervolgens meer heb je dan niet ik moet met 1000 mensen een gebied van een
kleine 500.000 mesnen te veiligheid te waarborgen en dat is bepaald geen sinicure
zeker daar waar het betreft een vrij uitgestrekt gebied een vrij dunne bewoning op
sommige plekken op sommige plekken duidelijke concentraties ja wat je dan ziet is
dan met name die kleine kernen waar dan zeg maar het aantal meldingen het
aantal noodmeldingen zodanig gering is dat je je moet afvragen of de effectiviteit
van de ingezette politieman daar ter plaatse niet veel lager is dan de effectiviteit van
de ingezette politieactiviteiten van bijvoorbeeld Zwolle of Deventer en bij zo'n
afweging ja als schraalhans voortdurend zo bezig blijft dan kom je niet verder dan
voortdurend die afweging te maken
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- ja maar het natuurlijk gezag van de politieman ter plaatse bestaat nauwelijks nog
omdat ze hem waarschijnlijk nauwelijks zullen zien in die kleine plaatsen ze zien af
en toe een auto passeren en daarmee houdt het dan ook op
- ja maar ik wil er wel een kanttekening bijmaken dat is dit dat je kunt natuurlijk wel
praten over het aanwezig zijn van 4,6 formatieplaatsen in de gemeente X of Y maar
waar het om gaat is dat als er iets gebeurd dat er dan ook politie is en dat er dan
ook voldoende politie is en daarom moet je dan ook die reorganisatie van de politie
ik vind dat een heel goed goed een van de weinige dingen van dit kabinet die goed
gaan dat in iedergeval de reorganisatie van de politie duidelijk op tafel legt het feit
dat we met effectiviteit door een betere organisatie een beter politieproduct kunnen
leveren en ondanks het feit dat we gewoon als je dat algemeen stelt gewoon een
tekort hebben
- maar u kent de verhalen toch ook veel beter dan ik uit hoofde van uw functie dat
in het verleden het al niet al te snel ging wanneer er 's nachts bij je werd ingebroken dat is nu nog veel erger en dan wordt er nu geroepen ja kinderziektes geen
probleem dat gaat echt top speed nou het gaat niet top speed eergisteren is er bij
mijn buren ingebroken en er is nooit iemand geweest want die riep is de dader nog
ter plekke nee de dader was niet meer ter plekke en mijn buurvrouw dat is een
alleraardigst mens die zegt wat moet ik nou verder ja ach mevrouw we kunnen wel
komen kijken maar morgenochtend maar he
- is dus helemaal verkeerd
- ja het kan wel verkeerd zijn maar het gebeurd dit is een praktijk voorbeeld ik kan
u zo meenemen naar die mevrouw toe
- nee nee ongetwijfeld ik ken dat soort voorbeelden ook en die zijn er ook maar dat
is nu juist een van die punten die we proberen door zeg maar de inzet van de
politie en ook het management bij de politie en daar spreek ik dan een korpsbeheerder zijn korpschef op aan om er voor te zorgen dat die mentaliteit bij de politie
die in sommige gevallen aanwezig is ik zeg in heel veel gevallen gaat het gewoon
goed en daar wordt niet over gesproken in sommige gevallen aanwezig is dat die
dingen eruit worden getild want dat is nou typisch nou datgene waardoor die
burger nou dat onveiligheidsgevoelens blijft houden
- ja goed dat is dan ook een van uw taken een niet meest dankbare als voorzitter
van de nationale lange naam beheerdersraad om dat te regelen wat vond u dat de
heren tot nu toe hebben opgemerkt
- ja ik moet u zeggen dat ik de heer Spong toen ik hem de eerste keer wat
antwoorden hoorde geven dacht ik tjonge jonge WO wie heb je nu op het podium
zitten maar ik moet zeggen dat ik het wel met zijn filosofie ens ben dat een
verdachte in dit land goede rechtsbescherming behoeft en dat ook de tweede stap
terecht vind dat als er fouten worden gemaakt door het OM of door de rechtelijke
acht of door de politie dan is dat de fout aan die kant en ik kan mij best voorstellen
dat dat een probleem aanleiding kan geven maar dat mag niet betekenen dat
vervolgens aan de rechten van de verdachte gaat zitten knabbelen op een zo
danige wijze dat er een gevaarlijke situatie gaat ontstaan waardoor het uiteindelijk
en dat vond ik de juiste opmerking raken we toch aan rechten van ons allen ik was
aanvankelijk
- ja hij gaat er heel ver in hoor ik bedoel incest het maakt hem allemaal niks uit hij
zorgt er zelfs voor dat een man die een kind verwekt heeft bij zijn kind dat die man
omgangsrecht krijgt met dat kind dat probeert hij
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-nee nee
- ja ga je gang ik roep maar even ja hij is open
- nee dat is weer een geijkt misverstand ik doe namelijk ik ben een strafpleiter ik
doe geen civiele en familiezaken als iemand een omgangsrecht met zijn kind wil
hebben dan moet hij naar een civiele advocaat gaan wat ik alleen betoogt heb in
die zaak is dat en daar komt dus weer de rechten van een verdachte naar boven
dat het in strijd is met een bepaald grondrecht van de mens dat hem de privacy
beperkt wordt op een aantal gronden en dus heb ik gezegd een omgangsverbod
een contactverbod met zijn kind is strafrechtelijke vanuit het grondrecht bekeken
niet juist of meneer later nadat in dit geval naar ik hoopte de hoge raad het recht
zou hebben vernietigd wanneer meneer later naar een andere advocaat zou zijn
gestapt en zou hebben gezegd dat heeft de hoge raad beslist nu wil ik omgang
met het kind dat is vers 2 dat is vaak het misverstand ik hoop dat de mensen dat
begrijpen dat hier in een strafadvocaat vaak opkomt voor de grondrechten van de
mens
- goed dat is duidelijk ja
- nou er toch iets over die grondrechten en over ons systeem van rechten van
mensen in het algemeen en van rechten van verdachten in het bijzonder en die
gewaarborgd moeten worden ja waar maar we leven niet meer in die tijd van de
dilisiance en de trekschuit
- heb ik dat beweert
-nee dat wou ik even beweren (applaus) en ik vind het daarom belangrijk om erop
te wijzen dat onze hele ons hele wetgevings techniek ons hele juridisch denkkaders
zijn niet in overeenstemming met het informatie tijdperk
- dat is niet helemaal waar moet u eens kijken wat een prachtige wetgevende
producten we hebben sinds 1 maart hebben we
- kijk dat is nou typisch de jurist die zegt van kijk ik heb mooie producten maar het
gaat om het totale juridische kader waarin het past en als je dan kijkt naar hoe het
met die rechten en rechtwaarborgen is geregeld dan is het niet het informatietijdperk waarin alles in een seconde bij iedereen aanwezig is waarbij tijd nauwelijks
een rol speelde waarin afstand nauwelijks een rol speelt daar komen een heleboel
vormvoorschriften en dingen uit voort en die kunnen we voor een groot stuk
missen nu
- wat bedoeld u nou precies
-ja mag ik Loek Hermans daar even over dan komt dat denkelijk wel bij elkaar
- ja oke want ik vind op zich zelf als je zulk soort voorbeelden aanhaalt die ook net
u aanhaalde als interview dan moet je erg goed oppassen dat je allerlei emoties los
gaat maken
- ik kan me dat ook heel goed voorstellen maar even inhakend op dat wat Wiarda
zegt ik heb mij ook wel eens geergard aan het feit dat wij eigenlijk in deze tijd met
bijna met de tamtam en rooksignalen probeerden de informatie circuits van de
criminele onderuit te halen maar daar is natuurlijk wel degelijk verandering in
gekomen dat is natuurlijk een heel stuk verbeterd maar alleen zie je heel erg gouw
op het moment dat er zoiets gaat gebeuren dan gaat bijna direct een aantal
mensen roepen ja maar de privacy ja maar de privacy van andere mensen is ook
gigantisch aangetast en het betekend dus dat de rechts.... het rechtswaarborgen
omgeven mogelijkheden moeten hebben om zaken toch te kunnen achterhalen dat
betekend dat je dus heel nadrukkelijk op dat soort punten niet al te schrikachtig
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moet zijn het hele systeem dat zou ook goed zijn voor onze partij om dat eens
goed te gaan doen om het hele systeem eens volledig door te gaan lichten om te
kijken hoe we met de middelen waarmee we bestreden worden ook dat soort
middelen binnen rechtsnormen kunnen terug vechten want daar zit denk ik nog
steeds een van de grootste problemen die we hebben dat we echt nog ja erg gauw
ons beroepen als we niet meer weten wat we moeten doen op privacy of op
democratische controle of dat soort zaken
- het rechts denken gaat wel vooruit hoor als ik nog even mag even mag aansluiten
maar kijk nou eens naar die dwaze discussie over de legetimatiekwestie dat is toch
werkelijk niet te geloven
- wat is er niet aan te geloven
- dat het ik weet niet welke gek het nu weer bedacht heeft dat je als je in het
openbaarvervoer rijdt dan mag je wel naar de legitimatie gevraagd worden want als
je gebruik maakt van het openbaar vervoer ben je vermoedelijk meer crimineel dan
een andere burger dat is ongeveer de demkconstructie die daar achter zit
- dat is de hypothese die u achter de denkconstructie vermoed
- nee dat is nog waar ook want openbaar en zwart rijden in het openbaar vervoer
dat was usance geworden en nu zeggen van kijk een algemene legetimatieplicht
willen we niet wij willen niet zeggen dat als een overheidsambtenaar daar op
redelijke grond naar vraagt is de burger verplicht zich te legitimeren nee dat willen
wij niet invoeren want ieder moet toch de vrijheid hebben om zich aan alle controle
te onttrekken maar als je gebruik maakt van het openbaarvervoer dan moet dat
plotseling wel en als je in een collegezaal zit moet dat ook en als je geld opneemt
bij de bank moet dat ook en als je een heleboel andere dingen doet moet het ook
maar gewoon de algemene regel daar willen we niet aan en het is natuurlijk een
gigantische juridische vervuiling van het hele systeem als je de zaak zo ingewikkeld
- jawel maar dat komt dus mede door het feit dat in politiek naderland niet echt
hele heldere beslissingen worden genomen het moet altijd een halve campromie
zijn altijd en daar zit altijd een geweldig stuk probleem van de politieke besluitvorming dat is dat je ziet dat er niet helder ja of nee wordt gezegd want er moet altijd
wat tussenin worden gevonden waardoor beide partijen of een aantal partijen die
nou toevallig de meerderheid vormen dat allemaal mooi kunnen afdekken ik denk
dat het politieke systeem er geweldig op vooruit zal gaan wanneer we in dit land
eens helder ja of nee op zaken konden zeggen en als er ook partijen zijn zoals die
van ons waarvan we soms zeggen we zijn valicant tegen maar laten we a.u.b. een
helder standpunt komen van de andere partij hoe het dan allemaal wel zou moeten
maar je ziet vaak dat er half tussendoor gefietst wordt en ja misschien komt dat
ook wel door het feit dat sommige partijen heel erg lang in het kabinet zitten
(applaus)
- dat zou ook nog wel eens kunnen
- ik zou ter aanvulling op wat mijn rechter buurman zegt willen zeggen het is niet
alleen een kwestie van helder ja of nee maar we moeten ook eens een keer van de
vervelende eigenschap af dat we het altijd voor een dubbeltje op de eerste rij willen
zitten die kruideniersmentaliteit die zit me dwars als we het hebben over criminaliteits bestrijding en ik heb zo even al gezegd dat is niet alleen de dader pakken en
knabbelen aan de rechtswaarborgen van de verdachte dan moeten we meer geld
voor uittrekken wij zijn in europa hebben wij het laagste aantal rechters per hoofd
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van de bevolking we willen met zo min mogelijk geld eigenlijk zoveel mogelijk
bereiken als u weet in wat voor een agaische feodale omstandigheden een rechter
zijn werk moet doen die moet voor een gummetje en een potlood moet hij drie
formulieren invullen en die kan zelf zijn eigen wetboeken niet eens behoorlijk
invullen loopt soms achter die omstandigheden moeten gewijzigd worden de
rechter moet meer middelen kunnen krijgen om beter zijn werk te kunnen doen het
zelfde geldt voor een officier van justitie dat er een hele hoop agenten bijkomen dat
juich ik alleen maar toe want dat verschaft mij weer extra werk (gelach ) maar we
moeten er gewoon wat meer geld voor uittrekken
- even voor de goede orde hij is ook een lange tijd plaatsvervangend rechter in
Haarlem geweest vandaar deze opmerkingen over gummetjes want u zou u wellicht
kunnen afvragen vanwaar die omslag van deze advocaat maar hij heeft het voor ik
dacht voor f. 200,-- of f.400,-- per dag gedaan hij heeft het omgerekend
- f. 200,-- per dag
-dat is f. 6,-- per uur daar is hij nu nog ziek van en daarom is hij er sinds anderhalf
jaar mee gestopt
- ja want de werkster verdiend meer
- jazeker maar dat terzijde
- ja maar dat is een zwartwerkster
- stilte ik wilde dit even vastgesteld hebben zodat je het weet ga je gang meer weer
- laat mij even een voorbeeld geven wat voor een idiote situatie het in het rechtsbedrijf af en toe is een rechter die is iemand die moet zijn jurisprudentie bijhouden die
moet weten wat zijn hogere rechters beslissen als u weet dat rechtbanken nu op dit
moment de arresten dat zijn de vonnissen van de hogere rechter der hoven die
krijgen ze niet eens meer toegestuurd ze mogen ze niet eens meer copieren want
dat kost teveel geld alleen een hele bijzondere uitspraak mag 1 keer gecopieerd
worden een rechter heeft ook maar een dossier terwijl er drie zitten dat moet dan
dat mag niet gecopieerd worden beseft u dat u weet dus als u deze situatie kent en
dat is het probleem die wel goede copieermachines op hun kantoor hebben en wel
computers en niet drie keer een formulier voor een gummetje hoeven in te vullen
die zijn vaak beter voorbereid op het proces dan een rechter en een officier
doodgewoon omdat ze er meer tijd en geld in kunnen steken
- mag ik even naar Wiarda
- toevallig ben ik ook plaatsvervangend rechter in Den Haag en ik maak daar ook
iets mee en ik vind de voorstelling van zaken hier een tikkie overdreven (gelach)
- maar om iets duidelijk te maken helpt de uitvergroting vaak en vooral op een
avond als deze moet u dat toch duidelijk zijn geworden meneer Wiarda maar even
terug
- maar er zit volgens mij nog een veel fundamenteler probleem want of je nou wel
niet voor een formuliertje 3 gummetjes krijgt of voor 1 gummetje 3 formulieren moet
invullen ik vind veel fundamenteler de vraag waar we nu eigenlijk voor staan op het
ogenblik is dat jarenlang wetgeving is gemaakt en ik ben er zelf ook bij geweest
hoor maar laat me dat nu maar eens zo zeggen jarenlang wetgeving is gemaakt tot
in alle haarvaten moest er de gelijkheid en de exacte uitvoering moest worden
gewaarborgd via regelgeving onvoorstelbaar ondoordringbaar niet te hanteren niet
meer vast te pakken enorm aflijnend gedrag vertonend en daarmee zitten we ook
denk ik op een systeem dat we veel meer naar een algemene globale wetgeving
toe moeten en daar moeten we denk ik ook op een situatie terecht gaan komen
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dat er best wel eens een keer ja een aantal mensen ja misschien net niet worden
gevangen in een goed net en misschien er net buiten vallen maar het nadeel dat
we nu doen tot in finesses niet meer te doorgronden regelgeving ja ik denk dat we
daar ook aan kapot gaan met al die onduidelijkheid en al die compromissen nou
telt u maar uit uw winst en ik denk dat dat ook een systeemprobleem is waarin wij
in de democratie als die van ons volop mee zitten
- ik begrijp niet waarom er geen discussie wordt gevoerd over een algemeen
basisinkomen meer tegenwoordig dan zou je van heel die ingewikkelde regelgeving
een heel stuk kunnen verminderen wat het uitkeringsbeleid betreft dat is een
moeilijk onderwerp in de politiek geloof ik
- dat zou wellicht mogelijk zijn maar dat past niet in het kader van deze avond
althans niet van dit forumgesprek ik wil even ja ik weet oorzaak en gevolgen ik wil
even een paar cijfers meegeven voor het panel van de enquete die is gehouden in
opdracht van uw partij de nederJander wil meer politie zichtbaar op straat de politie
dient meer zichtbaar aanwezig te zijn op straat vind 86 % van de nedertanders is
het daarmee eens 13% is het daarmee oneens die cijfers mag u van mij aannemen
die stroken ook met dat wat WD stemmers er van vinden maar dat zou te ver
voeren om dat helemaal voor te lezen ik geef u nog een ander voorbeeld en dat is
misschien wel goed om daar iets dieper op in te gaan het is nodig dat er een kort
openbaar parlementair onderzoek komt over de problematiek van de gevangenissen zoals het cellen tekort de ontsnappingen en de positie van het gevangenis
personeel 79% van de nederlandars en daar wijkt de WD niet significant van af
79% van de naderlanders is het daarmee eens
- ik vind het flauwekul we hebben een traditie van ontsnapping dames en heren
sinds Hugo de Groot in zijn beroemde kist (gelach) waarom zouden we daar nu
weer geld aan gaan spenderen
- ontsnapping voor een politieke zaak is naar mijn gevoel toch iets anders dan de
triviale opmerking die dan gemaakt wordt naar aanleiding hiervan want we praten
hier over echte moordenaars
- Hugo de Groot werd destijds als een misdadiger beschouwd
- dat mag zo zijn maar daar kan ik nog wel wat voorbeelden van geven en die
liggen nog niet over achter ons en dat is meer uit welke optiek je het benaderd ik
wou even naar de heer Hermans toe een parlementaire enquete commissie dat
zegt u wel wat paspoortonderzoek wat vind u ervan
- ik zou alleen geen parlementair onderzoek doen want dan ben je niet in staat
- er staat een kort openbaar parlementair onderzoek
- nou als het een enquete is ik vind het een hele goede zaak ik ben het dus
volstrekt niet eens met mijn linker buurman ik denk dat het heel goed zou zijn want
we moeten goed beseffen dat we te maken hebben met ook een algemeen gevoel
in de samenleving dat het gewoon niet goed gaat in de gevangenissen en dat er
een stuk onveiligheid daar nog eens extra bij zit als het parlement zich daar
intensief mee zou bezighouden dat scherp te bekijken wat daar aan het systeem
fout is of verbeterd zou kunnen worden om hooguit een keer per paar honderd jaar
iemand te laten ontsnappen eventueel via een boekenkist waar het om gaat is dat
het systeem van de gevangenissen het sluitstuk vaak van ons hele stelsel dat we
daarin ook een sluitende aanpak hebben en ik ben van mening dat als we daar een
korte felle enquete over zouden houden fel bedoel ik dan met name in het feit dat
we in staat moeten zijn om goed door te dringen tot de kern van de zaak dan denk
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ik dat dat de kracht van onze democratie ten goede zou kunnen komen
- ja mag ik even door u komt zo aan de beurt omdat het erop aansluit er moet
meer geld geïnvesteerd worden in de bouw van cellen zodat het op korte termijn
niet meer nodig is om mensen wegens cellengebrek naar huis te sturen van de
naderlanders is 84% het daar mee eens en 13% mee oneens ook hierin verschillen
WD stemmers niet significant van de uitkomsten van dit onderzoek zegt u het
maar meneer Sprong nu hebt u dit er ook nog bij gehoord
- ja wat de cellen betreft nog even dit de statistiek gewoon dat zijn de klinische
cijfers die wijzen uit dat het aantal ontsnappingen per jaar daalt en het zijn alleen
die enkele gevallen
- maar het zijn dan wel meteen toppers
- ja maar wat is een topper die drugshandelaar die door meneer hier links gelegaliseerd had moeten worden eh kijk het zijn natuurlijk mensen (gelach) ja
- ja dat is nou een goeie hoe je de gevangenissen vol krijgt
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- het daalt dames en heren die gevangenissen van ons zijn prima bent u ooit in een
gevangenis geweest nee he dan hebt u natuurlijk niet gezien door hoeveel detectiepoortjes u moet gaan en hoe prima die dingen zijn het zal nooit te voorkomen
- en toch komen ze eruit
-ja en de manier waarop ze eruit komen dank zij die detectiepoortjes dan zeg ik dat
als voorzitter maar even die bevalt mij niet als je levens bedreigd van bewaarders
dat vind ik meer dan schokkend dat heeft ook op deze mensen een traumatische
ervaring en al het water van de zee wast niet weg dat dat zo is (applaus)
- ik vind dat ook schokkend alleen als ik dus net van u verneem dat dat schokkende
effect door die dienaren waar wij allemaal vertrouwen in hebben gesteld vind ik dat
nog veel schokkender en als ik dan ook moet constateren dat onder hol genomen
want ik ben wel advocaat en ik lever wel dagelijks critiek in de rechtszaal maar ik
kan toch zeggen dat het peil van de rechtshandhaving in nedertand godzijdank een
zeer behoorlijk peil is want nedertand mag er trots op zijn met een zeer behoorlijk
rechtsprekend apparaat zowel staand als zittend dat er af en toe fouten worden
gemaakt dat is helemaal niet erg dat doen we allemaal maar de officieren van
justitie in dit land de rechters in dit land en ook de politie in dit land die hebben
over het algemeen genomen een zeer behoorlijke kwaliteit en dus als we dat
allemaal hebben hebben we ook helemaal geen geldverslindend parlementair
onderzoek nodig naar die paar ontsnappingen waarvan we de oorzaak eigenlijk al
van te voren wel weten
-ja dat moge zo zijn ik wil even naar Wiarda toe met de volgende stelling die werd
voorgelegd de politiesterkte moet met 10.000 man worden verhoogd dit was de
letterlijke vraag de politiesterkte moet met 10.000 man worden verhoogd van de
nedertanders is 73 % het daarmee eens en 19% oneens ook in dit geval VVD
stemmers wijken niet significant af van de mensen ondervraagd in het onderzoek
wel afwijkend waren de percentage bij de hoger opgeleiden daar scheelde het een
procent of 6 I 7 voor dan wel voor was lager in dit geval 10.000 man erbij Jan
Wiarda zou dat wat zijn
- ik zit in een groeimarkt
- ja dat mag je zeggen
- ik heb ja ik weet dat niet ik weet dat absoluut niet dat hangt ervan af hoe je dat
inkadert in een totale strategie waarmee je denkt dat je de problematiek te lijf wilt
de grootste kans is als je de vraag zo stelt dat mensen verwachten dat als je dat als
prijs betalen dat ze het dan afgekocht hebben en dat het dan geregeld is en dat is
een absolute vergissing en omdat die kans zo groot is dat het zo gat werken denk ik
eigenlijk maar niet om te beginnen in die richting moeten zoeken maar dat we het
om te beginnen moeten zoeken in verhoging van de weerbaarheid van de samenleving en een gedreven energie op dit terrein van alle overheidsinstanties en begin
dan maar eens met alle overheden te verplichten om schadeverhaal te plegen bij alle
schade die ze leiden dan doe je er vermoedelijk veel meer aan want het kost ook en
grote
- ja maar mag ik even voordat Loek Hermans daar wat van zegt als gewone burger
zeggen ik hoor alleen maar geklaag over de werkdruk vervolgens schuif ik het via
deze enquete louter hypothetisch schuif ik er 10.000 in en het eerste wat je roept is
ja maar dat heeft geen zin - nee nee nee nee
- jawel van twee in een ofwel het een ofwel het ander
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- nee kijk zo eenvoudig is het nou ook niet dat ben ik ook wel weer met politici
eens het is niet alleen ja of nee
- maar die burger zal toch zo reageren en terecht hij hoort toch alleen maar uit de
monde van jou medewerkers
- wij reageren hier goddank niet bij wijze van referendum want je zou nog rare
dingen doen als je zulke vragen voorlegt maar ik ben niet tegen een sterkte
verhoging maar het moet wel passen in totaalbeleid en als het eenzijdig wordt
benaderd dan denk ik dat de critiek daardoor op politie en de prestatie van de
politie alleen maar zal toenemen. (applaus)
- ik denk dat waar het nu omgaat is als als en dat voorstel is van de VVD gekomen
en ik vind het op zich zelf een heel goed voorstel als we maar niet praten over het
feit dat er 10.000 koppen bij moeten komen waar we over moeten praten is er moet
een miljard gulden bij want daar gaat het dan ongeveer over en dat is een miljard
en dat is echt het feit waar we dan over spreken en die moet dan verdeeld worden
over totale systeem dan praten we over de politie maar als ik 5/6 of 8000 politiemensen erbij heb ik heb ze uberhaupt pas over 2 of 3 jaar zo ik ze op korte termijn
zou kunnen vinden en de hele opbouw van de politie een geweldig grote knauw
krijgt maar het feit dat de VVD het voorstel is heel goed maar dan wel niet in de
vorm van alleen 10.000 man maar over de hele organisatie van de hele strafrechtspleging waar het om draait naar mijn mening is dat we moeten zeggen van als er
zoveel duizend mensen bij gaan komen dan loopt het dus vast bij het OM niet bij
de advocatuur daar komen er wel weer genoeg van los die weten zich zelf wel goed
te redden maar bij het OM gaat het dan vastlopen en dan zijn de politiemensen
later terug in de stad dan de mensen die inmiddels weer zijn vrijgelaten omdat het
OM niet in staat was de zaak volledig te vervoeren dus we moeten dat hele systeem
gaan bekijken en ik zou sterk willen pleiten voor opname van een bedrag een fors
bedrag verhoging voor rechtshandhaving in dit land en daar een goede verdeling
over maken en dat zorgen dat dat goed voor de komende verkiezingen rond gaat
komen en ik ben er van overtuigd dat daar de burgers in dit land daar op zitten te
wachten
- mag ik ook nog een opmerking daarover maken
- zeker als hij kort is want dan heb ik de laatste stelling voor u drieen (applaus)
- ik ben het niet zo vaak eens met de politie maar in dit geval toch egenlijk wel met
de heer Wiarda dat je niet al te snel eigenlijk een blik agenten moet opentrekken
omdat je denk ik je beter met betrekking tot een aantal zaken kunt afvragen zaken
die veel criminaliteit op dit moment opleveren en het apparaat verstoppen zoals de
drugscriminaliteit moeten we dat nu wel of niet legaliseren want laat me u een ding
zeggen want al mg het zo zijn de nogal laten we zeggen krijgshaftige taal die
meneer Wiarda zo even de zaal in heeft geslingerd dat hij alle criminele organisaties
als hij er eenmaal eentje op het oog heeft dat hij ze dan in wortel en tak uitroeit om
het zo te zeggen het is niet waar dus de war a drugs dat is eenverloren oorlog en we
kunnen ons geld en energie en denkvermogen wel beter besteden en ook het
apparaat we kunnen het rechtsplegend apparaat en dus de criminaliteit waar we alle
dag eigenlijk een beetje last van hebben en die op dit moment misschien niet goed
vervolgd kan worden kunnen we beter te lijf als we af zijn van die geweldige last u
moet bedenken als meneer Wiarda die 3 oorzaken van criminaliteit heeft opgegeven
ik heb er erg veel bewondering voor gehad want al twee eeuwen lang worstelen de
meeste criminologen met het probleem wat is nu de oorzaak van criminaliteit
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moeten we toch beseffen dat de maatschappij de samenleving en het individu die
zijn criminogeen van aard en dat betekend dat we altijd
- we zouden proberen gewoon nederlands te praten
- was dat koeterwaals of maans wat ik sprak criminogeen maar we zijn toch hier
niet debiel in de zaal (gelach en applaus)
-misschien kunt u uitleggen wat criminogeen betekend a.u.b.
- we maken meteen een criminogeen multi player (gelach)
- criminogeen ja god dames en heren dat betekend gewoon dat we allemaal een
beetje ja crimineel van aard zijn he (gelach) meer of minder de ene heeft wat meer
de ander heeft wat minder
- dat bedoel ik
- kijk we kunnen natuurlijk een hele mooie theorie daarover ophangen maar ik vind
ook dat we vooral moeten proberen om de zaak in wortels aan te pakken er zijn
ook in toenemende mate gemeentes die integraal veiligheidsbeleid voeren wat op
vele faceetten betrekking heeft de politie komt ook eigenlijk achteraan in het proces
en niet helemaal vooraan in een proces maar we moeten natuurlijk ook niet de ogen
sluiten voor het feit dat we maar een heel klein landje zijn op een hele grote
wereldbol waar toevallig in sommige landen de heer Wiarda doelde er al op een hele
andere politiek wordt gevoerd en dan kun je wel denken in nedertand we doen het
eventjes heel anders het bekende vingertje uit de jaren 70 waar een partij toen groot
mee werd inmiddels heel klein dat soort aanpakken daar voel ik niks voor ik voel
wel voor om een internationale podia daarover te discussieren en te disputeren en
niet in de zin van we doen het hier eventjes op een eiland want ik denk dat we dan
de poorten volledig opengooien ik ben er in beginsel niet op tegen maar je zult daar
eerst meer steun elders ook voor moeten krijgen en ik hoop dat men niet alleen
komt kijken hoe we de zware criminelen organisaties achterover halen maar ook
hoe we de drugsbeleid aanpakken
- maar ik moet even ingaan op het drugsbeleid het probleem is dat er door een
aantal particuliere innitiatiefnemers wel wordt gewerkt aan een discussie op dit
punt maar dat de discussie in de internationale politieke flora over de meritus van
de prohibitie van drugs het verbod op drugs over de prohibitus kan niet gediscussieerd worden op een behoorlijke manier en ik vind dat je op zijn minst je ervoor
moet sterk maken om die discussie op het goede peil te krijgen en dan heeft het
misschien meer zin om een belangrijk deel van die miljard die meer gevraagd wordt
te stoppen in het voren van een goede discussie en het is misschien een stuk
goedkoper en het lost natuurlijk een geweldig stuk van de oorzaken van de
problemematiek op
- kunt u het woord prohibitie misschien nog even uitleggen
- gelach dat is even voor de goede orde voordat de heer Spong alles overneemt
prohibitie is gevallen betekend dus verbod of daar oplijkend het woord indiferent is
gevallen toen bedoelde men het onverschillig laten van er is nog een aantal woorden
gevallen die ik u zo meteen met verklarende woordenlijst overhandig ik kom tot de
laatste stelling die uit de enquete kwam dat u dat zich zo persoonlijk allemaal
aanrekend en dat u dan zo'n relext karakter overhoud om in de rechtzaal heel
rustig een zaak te kunnen verdedigen dat verbaast me er moet meer geld besteed
worden aan de bestrijding van er moet meergeld besteed worden aan
- wat zegt hij nou
- kijk dat bedoel ik als je niet oplet dan weet je niet wat ik zeg er moet meer geld

besteed worden aan de bestrijding van de criminaliteit ook als dat betekend dat de
overheid minder geld kan uitgeven aan andere zaken 73% van de nedertanders is
het daarmee eens 22% niet van de VVDers is 80% het eens met de stelling en van de
PvdA stemmers 70% de jongere is 63% het er mee eens en 31% niet terwijl bij de
ouderen 65 + 82% voor deze stelling is en slechts 10% tegen mag ik op die laatste
stelling en ik herhaal hem nog een keer er moet meer geld besteed worden aan de
bestrijding van de criminaliteit ook als dat betekend dat de overheid minder geld
kan uitgeven aan andere zaken meneer Hermans
- ja dat is een kwestie van politieke keuzes maken en daar is de VVD altijd sterk in
geweest maar dat betekend dat je volstrekt helder moet maken waar je dus geen
geld meer aan uitgeeft of dat je bereid bent belastingen te verhogen om dat soort
zaken te financieren daar moeten dus geen halfbakken oplossingen komen dat moet
dus helder zijn als dit zo ontzettend duidelijk blijkt en je bent een volwassen
democratie dan zul je als politieke partij als politieken partijen dat serieus moeten
nemen en dan zul je moeten zeggen dan zullen we daar ook concreet wat aan
moeten doen maar dan moet he dus ook voor de verkiezingen aangeven waar je dan
op terug wilt want anders denkt de kiezer dat je ze an het belazeren bent je moet
volstrekt helder maken daar geven we geen egeld meer aan uit daarop wel ik vind
criminaliteitsbestrijding de primaire kerntaak van de overheid ik zou daar in die
prioriteitsstelling heel erg veel voor voelen maar het is natuurlijk aan de partij aan
de VVD om dat zelf verder te bepalen. (applaus)
- meneer Spong ja dames en heren u hebt de stelling goed gehoord als ik het mag
aanurnenen en daar zit een verneukeratief addertje in u begrijpt dat woord wel he
(gelach)
-u wordt in goed begrijpelijk nederlands van 1993 ergens een oortje aangenaaid
- het addertje wat ik bedoel zit in de term andere zaken het gaat helemaal niet om
vreselijk ingewikkelde het hoeft helemaal niet om vreselijk ingewikkelde keuzes te
gaan zoals we geven een centje meer aan rechtshandhavingen en we pikken wat van
die uitkeringstrekkers af nee daar gaat hethelemaal niet om men kan bijvoorbeeld
bij andere zaken ook denken aan slapende ambtenaren die geld over de balk gooien
en aan andere dingen waar ontzettend veel aan verspild wordt en dat zijn helemaal
niet ingewikkelde dringende politieke zaken maar het overheidsapparaat kan
aanmerkelijk beter en efficienter en goedkoper georganiseerd worden zodat we
daarmee nog wat nuttigs in de criminaliteitsbestrijding kunnen doen (applaus)
- Dank u zeer de zelfde stelling is voor u meneer Wiarda
- Uitslag van de stemming op deze stelling duidt op de prestatie paradox van de
politie ik zal dat uitleggen de ontgroening in de samenleving brengt mee dat er
steeds meer mensen zijn die minder geroutineerd over straat gaan ook minder vlug
ter been en dus een hoger gevoel van onveiligheid hebben ook als wij feitelijk
feitelijk beter zouden presteren dan zal nog het oordeel over onze prestatie gezien
de demografische ontwikkeling u weet dat is de leeftijds opbouw binnen de nederlandse bevolking gezien de demografische ontwikkeling zal dan nog het waarderingsoordeel over de politie en de hele rechtshandhaving zal dalen en met dit soort
politieke keuzes moeten we dus verschrikkelijk opletten dat u niet door deze extra
aandacht er aan te geven als het ware de burgers duidelijk maakt ja inderdaad het is
een groot probleem en dan vervolgens is het opgelost omdat men niet het gevoel
heeft dat het opgelost is dat is hetzelfde verhaal als de mensen willen politie zien
nou alsik de frequentie van politie toezicht in Eemnes met 100% verhoogde hoe

vaak zien ze dan politie
- maar als er op dit moment dus helemaal niks is
-dat is dus 0
- ik bedoel dat is een probleem als er dus nee ik wil het even afmaken
als er dus meer geld in geïnvesteerd moet worden dan moet je primair geld investeren om oorzaken van criminaliteit en onveiligheid te bestrijden vervolgens meer
geld investeren om daders en potentiele daders op het goede spoor te zetten en op
het goede spoor te houden en kansen scheppen voor die mensen en als het dan nog
nodig is dat er door andere meer gedaan wordt dan voel ik daar ook voor
-u bent dus gewoon voor meer undercover agents die zitten misschien wel in de zaal
- dat zou heel goed kunnen Loek Hermans
- ik denk dat het verhaal van Wiarda in zoverre wel klopt ik ben alleen ik ben er
vast van overtuigd dat we op dit moment gewoon nog een flinke stoot extra geld
nodig hebben om de criminaliteit te kunnen aanpakken en die oorzaak ben ik
volkomen met hem eens maar laten we nou a.u.b. niet denken dat we op dit
moment eerst de oorzaken aanpakken en dan pas de criminaliteit verder of we daar
een stap mee verder komen ik denk dat we de criminaliteit moeten aanpakken en
tegelijker tijd naar die oorzaken moeten werken en ik ben ervan overtuigd dat dat
soort keuzes wel degelijk gemaakt moeten worden want die ouderen de demografische ontwikkeling der ouder wordende medemens die zich onveilig voelt die
onveilige gevoelens die kun je misschien voor een deel terughalen nooit helemaal
daar ben ik vast van overtuigd maar als je niks doet dan weet ik een ding heel erg
zeker van de uitslag van de enquete over 10 jaar en dat is natuurlijk hetgeen
waarvan ik zeg ik vind de oorzaak uitstekend maar je kunt niet 10 jaar wachten op
het feit of die oorzaak wel eens een keer effect hebben
- goed mag ik dan
- maar dat mag ook geen reden zijn om het een de oorzaken de aanpak van de
oorzaken ten achter te stellen bij intensivering van de symptoon bestrijding
- nee daarin verschillen wij niet van mening
- goed dat is dus duidelijk het was de bedoeling dames en heren dat die interuptie
microfoons zouden worden gebruikt ik zeg dat nadrukkelijk want het gebeurd dus
niet we zijn te laat begonnen we hebben ons aan de tijd gehouden zelfs nog korter
dan ons was toegemeten ik hoop niet dat u dat erg vind ik kan mij voorstellen dat
er wellicht nog vragen op uw lippen branden waarvan u zegt daar zou ik nou toch
eens even kwijt gewild hebben de heren zijn zo roteen echt nog hier u kunt ze
persoonlijk nog even interpeleren ik zie er al een paar van liever niet ze zullen dan
ooksraks als een speer door de achterdeur verdwijnen en ook geen handtekeningen
uitdelen ik hoop dat ook hiermee weer eens id duidelijk geworden dat hoe je het
probleem ook op tafel legt in een gezelschap zoals dat hier achter de tafel zat het
ook nooit tot een eenduidige meningsvorming zal komen wel is duidelijk geworden
dat we allemaal van een ding overtuigd zijn de criminaliteit die deugt niet maar dat
wisten we al maar ze in alle geval worden bestreden op welke wijze dat is niet
zozeer aan mij als neutraal voorzitter daar heeft u als politicus een grote C in u
kunt daar wat aan doen u moet daar ook wat aan doen en met Wiarda zeg ik ik
spreek soms als iemand die ontzettend bevooroordeeld is maar in dit geval absoluut
neutraal u zult daarvoor moeten zorgen op de een of andere wijze want het ook

zich steeds verschuilen achter het compromie zoals het geschetst is door Hermans
van wij zijn nu eenmaal een land van het is vervelend wij zijn nu eenmaal een land
van compromissen en ook waar het de indentificatieplicht betreft ja daar moeten we
maar eens vergeten dat we oorlog hebben gehad want ook dat zit diep want als ik
daar over praat met mensen die de oorlog hebben meegemaakt die zeggen nooit
nooit nooit nooit wens ik dat ik me nog ergens voor hoef te identificeren ook dat
speelt mee en het is aan ons omdat te masseren het zal niet makkelijk zijn mag ik de
panelleden hartelijk bedanken de heer Wiarda meneer Spong en Loekhermans voor
hun toch zeer enthousiaste medewerking en mag ik u meneer Spong danken voor
de wijze waarop u af en toe ook de voorzitter van zijn stoel heeft gehaald
• maar ik vond dat u het voortreffelijk deed
• maar niet alleen verbaal maar vooral door de humor mevrouw de voorzitter het
A
woord is aan u (applaus) ~
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van u mee krijgen (applaus) Zo terwijl de heren weggaan en straks hun wijnen
meenemen want er komt geloof ik nog wat wou ik toch we hebben nog een
onderdeel in het programma staan ik zou toch uw aandacht daar even voor willen
vragen wij willen graag nog afscheid nemen van een aantal mensen en we zullen het
niet al te lang maken maar ik hoop dat daar enige aandacht voor is dat zijn een 5
tal personen die of als lid van het hoofdbestuur of als adjunct algemeen secretaris
want dat gaat vanavond ook gebeuren hier afscheid nemen en ik zou daar toch
graag een paar woorden aan willen wijden. Ik begin bij mevrouw mr. M.Th.M.Tangel adjunct algemeen secretaris of te wel Tinneke Tangel Tinneke 15 jaar geleden
het was 1974 trad je als tweede adjunct secretaris in dienst van de VVD en de
toenmalige algemeen secretaris hij is hier vanavond aanwezig Frits Korthals Altes is
een van diegene geweest die je toen heeft aangenomen en bijna 9 jaar daarna werd
je door het toenmalig dagelijks bestuur van de partij benoemd als adjunct algemeen
secretaris Tinneke iedereen weet dat je altijd heel betrokken bent geweest bij het wel
en wee van de partij en dat zal zoals wij Tinneke kennen ook helemaal niet ophouden nu ze als plaatsvervand secretaris van het korpsbeheerderberaad bij de VNG
gaat werken. Tinneke je bent al die jaren en zeker voor de medewerkers op het
algemeen secretariaat maar ook voor allerlei andere partijgenoten het aanspreekpunt
op de gracht geweest jij zorgde er altijd voor dat iedereen goed zo niet zeer goed op
de hoogte was en jij wist ook goed zo niet zeer goed wat er in de partij leefde en het
laatste jaar had je Tinneke nadat onze algemeen secretaris we hebben daar vanmiddag wat woorden aan gewijd Wim v.d. Berg ziek was geworden had je de dagelijkse
leiding op het algemeen secretariaat en je hebt er met de jou zo bekende grote inzet
voor gezorgd dat het algemeen secretariaat goed bleef draaien en dat het de
ondersteuning die nodig was gaf aan de partij en het hoofdbestuur en je hebt in al
die jaren absoluut niet stil gezeten naast de normale dagelijkse werkzaamheden had
je meestal ook nog een aantal andere VVD projecten om handen ik noem bijvoor·
beeld destijds de begeleiding en ondersteuning van de activiteiten van de commissie
Toksopeus het secretariaatschap van de commissie 2e kamer en het secretariaat van
het begeleidingscommissie positieve actie ook voor deze projecten Tinneke heb je je
altijd voor meer dan 100% ingezet je was op alle partijraden en algemene vergaderingen aanwezig en was ze er niet dan moest er wel een hele goede reden zijn want
je vond ook altijd dat je erbij moest zijn. Alle eerste algmene vergadering die je
bijwoonde vond plaats hier in Breda en de laatste die je bijwoond vind ook plaats

hier in Breda en ik ben blij dat ik u kan zeggen dat Tinneke nog niet helemaal
verloren is voor de VVD want ze heeft zich bereidt verklaard haar werkzaamheden
voor de commissie 2e kamer de commissie van Ardennen af te maken en ik weet
zeker dat we ook daarna ongetwijfeld wel eens een beroep op je zullen kunnen
doen. Tinneke we zien je met pijn in ons hart vertrekken maar toen je je meesters
titel had behaald en te kennen had gegeven het directeurschap niet te ambieren was
de kans groot dat je naar en andere baan zou gaan omkijken en wij hopen dat de
baan die je nu bij de VNG gaat vervullen je net zo veel voldoening zal geven als de
baan die je nu gaat verlaten je heeft gegeven je wist zoveel van het reilen en zeilen
van de partij dat we er verschrikkelijk aan zullen moeten wennen dat jij niet meer
op de gracht bent en dat jij niet steeds de vele vragen die we altijd hebben en
hadden kunt beantwoorden Tinneke ik denk dat ik namens iedereen hier spreek
wanneer ik je heel hartelijk dank zeg voor al die vele jaren die je aan de VVD hebt
gegeven het is een lange tijd geweest af en toe ook een zware tijd maar je hebt je
altijd heel loyaal opgesteld ten opzichte van het bestuur en medewerkers van de
gracht en ik vind dat een zeer noemenswaardige eignschap. Ik wens je namens de
partij de hele partij veel succes in je nieuwe baan en ik ben er van overtuigd dat je
kwaliteiten bij het VNG ten volle tot hun recht zullen komen. Tinneke we zullen je
missen maar het ga je goed. (applaus). Tinneke wil graag wat zeggen maar ik heb
eerst graag even cadeautjes willen overhandigen ja dit is het cadeau wat je als
aandenken van ons krijgt ik hoop datjehet veel zult dragen en dat je daardoor heel
veel aan ons denkt je wil graag iets zeggen maar ik wil eerst graag de heer van
Heukelum de nestor van de kamercentrale voorzitters het woord geven om ook iets
tot jou te zeggen.
Ga maar even zitten Tinneke anders sta je zo hoog het is niet zo lang hoor dames
en heren ik vind het eigenlijk best leuk dat ik jou mag toespreken laat ik dat
vooropstellen toen ik een paar jaar geleden eindelijk toch eens in New York zijnde
die rondtocht om Manhatten heen maakte die rondvaart toen kwam ik bij het
vrijheidsbeeld langs en toen zij een amerikaanse dame tegen mij look that is miss
Liberty toen zei ik verdraaid hebben ze ook al een standbeeld voor Tinneke Tangel
in New York staan dat is een Tinneke je bent de afgelopen jaren voor de partij
zoiets als een boegbeeld geworden boegbeeld van de partij daar lijk je ook wel wat
op in die zin van onverstoorbaarheid niet heinvloedbaar en nu ik je dan toch aan
het woord ben wil ik je twee dingen wil ik je vragen twee dingen ben je wel eens
boos dat is een en klets je wel eens over iemand (gelach) ik heb daar namelijk nog
nooit meegemaakt daarom trek ik ook die vergelijking met het boegbeeld in de zin
van onverstoorbaarheid. Tinneke je hebt ontzetend veel voor de partij gedaan je
hebt veel meegemaakt leuke dingen minder leuke dingen leuke mensen iets minder
leuke mensen de meeste zijn leuk maar als partijleden zijn we ook altijd aardig voor
je geweest ik weet uit perioden van verkiezingen en dergelijke de stress situatie op
de gracht zijn en dan zitten ze vanaf verschillende afdelingen maar te bellen waar
blijft en wanneer komt dat en dat heb je allemaal heel gelaten over je heen laten
gaan. Ik heb geprobeerd om wat van jou gewaar te worden want ik wou wat
vertellen over je in deze toespraak nou wordt ik af en toe wel eens wat gewaar maar
ik moet zeggen ik heb nog nooit meer moeite moeten doen om iets te weten te
komen over jou. Een ding ben ik gewaar geworden en dat heeft mij verbaasd heeft
mij heel erg verbaasd ze hebben mij verteld dat jij dol bent op pretparken waarom

ga je weg bij de VVD werk je al jaren bij het grootste pretpark ter wereld (gelach)
en dan ga je naar iets anders toe goed een eigenschap dames en heren die u misschien niet weet maar dat wil ik u toch verklappen Tinneke had een kamer op de
gracht en een aantal van u weet dat en die kamer was naast de oude grote vergaderzaal naast de kamer van Wim v.d.Berg en menigeen kwam daar binnen om eens
even hoe moet ik dat zeggen netjes om even het hart te luchten even ja juist te
biechten die stoel die er bij jou staat is ook die heet ook de biechtstoel van Tinneke
of zoiets is dat dan. Toen ik vanmorgen in een kunstgalarie liep toen zag ik daar
een klein kunstwerkje staan en dat was door de kunstenares als titel meegegeven het
luisterend oor dat vond ik zo leuk dat ik het voor je meegenomen hebt iemand zal
het nu moeten brengen als het goed is dat ik voor je meegenomen heb ik vond het
zo leuk ik denk dat past helemaal bij je je hebt al die jaren eigenlijk ja eigenlijk het
oor van de partij geweest je hebt geluisterd en dat vond ik zo leuk dat heb ik voor
je meegenomen het is maar een aardigheidje hoor (applaus) goed Tinneke namens de
partij namesn die achterban namens al die leden in de partij wil ik je gwoon
bedanken bedanken voor je loyaliteit buitengewoon loyaal voor je betrouwbaarheid
voor je geweldige inzet voor de partij want ik denk dat we dat met elkaar niet eens
half kunnen vatten en voor je ongelooflijk harde werken ik zou willen zeggen
vergeet die vervelende dingen die je hebt meegemaakt onthou de leuke dingen dat
zijn erheel veel het gaat je wel bedankt eh en ter herinnering aan dat bedanken aan
die partij wil ik je niet iets meegeven om aan de vervelende dingen te denken maar
ik wil eigenlijk en dat heb ik ook bij een kunstenares ontdekt jou iets meegeven
wat een beetje symboliek is voor de dankbaarheid die we hebben van je de kunstenares heeft een beeldje gemaakt die heeft ze de titel meegeven de handdruk die
handdruk wou ik jou overhandigen als symbool voor alles wat je voor de partij hebt
gedaan. (applaus) a.u.b. en uiteraard bloemen kunnen er niet meer bij. (applaus)
Ik weet dus nou niet meer waar ik er allemaal mee naar toe moet want ik sta met al
die cadeaux van jou en ik heb zelf nog een cadeautje dat had ik eigenlijk nog even
bewaard want dat vinden we toch wel iets heel speciaals, ik zet het hier maar even
allemaal neer laat maar staan we zetten gewoon alles er iedere keer bij wat kan ons
het schelen, en ik wou iets geven wat de partij niet zovel geeft wat ze alleen in heel
bijzondere gevallen geeft en dat is de hoogste onderscheiding die de partij kan
geven en die ga ik jou dus geven en jij krijgt van mij namens die hele partij de
Torbeckepenning (applaus).
Dames en heren de voorzitter memoreerde het net al maar mijn eerste algemene
vergadering was ook in het Turfschip in Breda en ik vind het daarom heel plezierig
om juist vanavond afscheid van u te mogen nemen in deze zaal Ook toen was het
een bijzondere algemene vergadering. Frits Korthals Altes werd gekozen als
partijvoorzitter Wim v.d.Berg tot algemeen secretaris. Haya van Someren nam
afscheid en de heer Geertsema werd tot ere-lid benoemd ook hield de toenmalige
fractievoorzitter in de eesrtekamer de heer van Riel een vlammend betoog tegen het
optreden van de heer Pronk die ook toen deel uit maakte van het kabinet. Een
betoog dat zo vlammend was dat de voorzitter van de JOVD zich daarvan in een
verklaring distandeerde (gelach) die voorzitter was toen de heer Nijpels (gelach)
waarom vertel ik u dit allemaal niet om alle ups en downs van de partij sinds die
tijd metu door te nemen dan kon het wel eens erg laat worden. Er zijn maar weinig

mensen in deze zaal die die bewuste vergadering toen hebben bijgewoond. Gelukkig
maar want dat betekend dat er sinds die tijd zeer veel kader leden bij zijn gekomen
het betekend wel dat je wat alleen komt te staan met je herinneringen en dan wordt
het tijd mede omdat ik inmiddels mijn studie had afgerond om eens een andere weg
in te slaan. U zult begrijpen dat ik met gemengde gevoelens voor u sta partier se
morier un peu u kent het spreekwoord maar iemand heeft daar eens aan toegevoegd
blijven betekend vaak voor goed insluimeren.
Nu is de kans op insluimeren op het hectische algemeen secretariaat in woelige
tijden niet zo groot maar u begrijpt uiteraard de strekking van mijn opmerking.
Het algemeen secretariaat van de VVD is het administratieve hart van de partij alles
wat aan landelijk niveau aan partijactiviteiten plaats vind wordt op de een of andere
manier vanuit het Thorbeckehuis georganiseerd begeleid of verzorgd door mensen
voor wie de VVD naast hun werkkring ook een stukje hobby is. Als dat niet zo was
konden al die activiteiten die in de avonduren plaatsvinden gewoon niet gebeuren.
De vriendelijke woorden die u vanavond tegen mij heeft gezegd geef ik ook een
beetje door aan die medewerkers want zonder hun steun en inspanning had ik dat
allemaal niet kunnen doen en ook zij verdienen van tijd tot tijd een compliment of
een schouderklop dat doet een mens gewoon ontzettend goed. Een iemand wil ik
daarbij speciaal noemen en dat is Wim v.d.Berg. Hij heeft mij laten weten dat het
hem zeer spijt vanavond niet aanwezig te kunnen zijn bij dit afscheid dat spijt mij
ook zeer vele jaren heb ik nou met hem samengewerkt waarbij wij over en weer
voor elkaar insprongen wanneer dat nodig was. In de tijd dat ik studeerde moedigde
hij mij aan als dat nodig was en hij was enthousiast wanneer ik weer een stukje
verder kwam een warm menselijke persoonlijkheid met aandacht voorhet wel en
wee van zijn medewerkers ik ben blij dat de partij vanmiddag heeft besloten om
hem ook vanuit hier een signaal te sturen. Dames en heren ik wil graag iedereen
bedanken voor het vertrouwen dat ik in de loop der jaren heb gekregen van
individuele leden kaderleden uit afdelingen en kamercentrales en niet in de laatste
plaats van het hoofdbestuur ik hoop dat u Diny Kroos die voorlopig mijn plaats zal
innemen dat zelfde vertrouwen zal geven. Ik neem geen afscheid van de VVD want
ik zal zeker actief blijven ik heb een heerlijke baan gehad saai was het nooit
nogmaals heel hartelijk dank het gaat u allen zeer goed. (applaus).
Misschien kan iemand haar even de trap af helpen. Er bestaat straks gelegenheid
voor diegene die afscheid nemen om ze ergens hier in het Turfschip de hand te
drukken dus u krijgt straks nog volop de gelegenheid. Ik ga nu wat woorden wijden
aan vertrekkende HB leden en ik kom als eerste bij Leo Pieter Stoel.
Leo Pieter het is 3 jaar geleden dat jij als adviserend lid in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst VVD/JOVD bent toegetreden tot het hoofdbestuur en
die benoeming van jou als adviserend hoofdbestuurslid kwam niet uit de lucht
vallen want je had daarvoor al in ruime mate je sporen verdiend bij de JOVD en ik
wil een tweetal wapenfeiten an de afgelopen drie jaar van jou noemen. Jij hebt op je
genomen om enquete over het jongerebeleid die onder de afdelingen gehouen is om
die uit te werken en van conclusies te voorzien en daarmee is een hele goede basis
gelegd voor de opzet van het jongerenbeleid van de VVD waar ik het vanavond in
mijn verhaal ook over heb gehad en in de tweede plaats wil ik de jaarlijkse topkader

cursus JOVD/VVD noemen je hebt daar ontzettend veel energie en tijd in gestoken
in het opzetten van die oh zo belangrijke topkader cursus en het succes daarvan is
dan ook in grote mate jou succes. Leo Pieter ik zou jou namens de partij heel
hartelijk willen bedanken voor je geweldige inzet. Wij zijn jou veel dank verschuldigd en je opvolgster Jolanda Hekkeiman ja Hekman ja het stond verkeerd geschreven die komt als het ware al een beetje in een gespreid bedje ik wens je veel succes
in je verdere loopbaan en ik hoop dat je in je vrije tijd die je nu ongetwijfeld veel
zult krijgen je met volle teugen van het vaderschap zult verder zult kunnen gaan
genieten ik zou graag willen vragen of je even hier kwam dan zal ik ook jou
namens de partij een cadeau en de bloemen aanbieden. (applaus).
Nu enige woorden tot Jan Dirk Blauw. Ik zie hem niet zitten. Ja hij zat daar maar
hij zit er niet meer. Hij is toch nog wel aanwezig hoop ik he. Zal iemand even
kunnen kijken of hij ik begin vast in die tussentijd wordt hij opgezocht denk ik. Hij
is in mei 87 tot het hoofdhstuur toegetreden tijdens de algemene vergadering in
Leeuwarden en hij heeft toen de protefeuille internationaal secretaris op zich
genomen en zijn werkzaamheden zowel die voor de kamer als voor het hoofdbestuur die brachten hem heel vaak in het buitenland en dat leek vaak heel ver weg
maar was daardoor zeker niet minder belangrijk. Ik hoef u alleen maar te herinneren aan de discussies die we met elkaar gehad hebben over europa en het programma van de ELD dat daarbij ook een heel belangrijke rol speelde wie kan het zich
niet meer herinneren vorig jaar. U heeft hem vanmiddag voor een heel belangrijk
wapenfeit al een dik applaus en en zeer terecht applaus gegeven want het is vooral
aan de inzet en de voortdurende inzet van Jan Dirk te danken dat nu eindelijk de
FPEU uit de liberale internationale gaat een groot succes (applaus). Een andere
belangrijke functie die ik wil memoreren is zijn voorzitterschap van het comite voor
de mensenrechten hele belangrijke taak die hij met veel verve doet en nu weer zijn
deelname aan de commissie die het europees verkiezingsprogramma gaat schrijven
een belangrijke en zware tak juist nu het belang van europa ook aan het toenemen
is. Jan Dirk het laatste jaar is een moeilijk jaar geweest we hoeven dat niet te
verbloemen. Ik ben blij dat de problemen rond de Detmeijerstichting achter de rug
zijn vanmiddag hebben we daar met elkaar definitief een punt achter gezet (applaus)
namens het hoofdbestuur namens de partij wil ik je hartelijk danken voor al het
vele werk dat je de afgelopen jaren in binnen en buitenland hebt verzet en die dank
wil ik onderstrepen en ik zou je willen vragen even hier te komen je namens het
hoofdbestuur de hoogste onderscheiding die de partij kent uit te reiken de Thorbeckepenning (applaus).
Nu kom ik aan Ivo Opstelte. 6 jaar onder voorzitter Ivo dat betekend 6 jaar in de
schaduw werken dat betekend invallen voor alle klussen waar een voorzitter niet
aan toe komt en als er een persoon in de partij is die weet wat het ondervoorzitterschap nou eigenlijk betekend dan ben jij dat wel want voor dat de ondervoorzitter
van de partij werd ben je ook nog ondervoorzitter van de vereniging van Staten en
Raadsleden geweest. Ivo is een geweldig bestuurder de verzoener als partijen uit
elkaar liggen de man die steeds terugkeert naar de grote lijnen en dat doet met een
gezonde dosis humor en een nodige relativeringsvermogen. Ivo de afgelopen 6 jaar
zijn zeker niet de gemakkelijkste in de geschiedenis van de partij geweest en hebben
heel veel van je gevraagd tot diep in de nacht vroeg de partij je aandacht en als je

dan een keer op het punt stond eindelijk naar bed te gaan dan kwam terwijl al voor
de nacht gekleed was de penningmeester nog eens langs.Ivo je hebt in je 6 tropenjaren in het bestuur het hoofd koel weten te houden en het hart voor de partij warm.
De ombouw van vrijheid en Democratie we hebben daar vanmiddag ook uitvoerig
over gesproken hebje steeds toetsend wat haalbaar was voortreffelijk geleid je
toonzetting was altijd gemoedelijk al vermeed je de conflicten niet. Ivo je bent een
geboren bestuurder en daarom ook mag Utrecht blij zijn met zo'n burgemeester.
(applaus) Ivo na 6 zware jaren als ondervoorzitter is het voor jou welletjes geweest
en het hoofdbestuur moet nou een andere brede schouder zoeken om zo nu en dan
eens even bij te komen. We zullen je missen als bestuurder maar vooral als mens ik
zou ook jou willen vragen hier te komen en ik zal ook jou grag die hoogste
onderscheiding van de partij die zeer eervol is willen overhandigen met daarbij
natuurlijk een cadeau. (applaus)
Ja je zag het daarnet al een beetje we hebben iets speciaal voor jou laten schilderen
we hebben het ingelijst en dit ben jij dus anno 1993. Ivo ik hoop dat het een mooie
plaats krijgt en dat je er dikwijls naar terug kijkt.
Hartelijk dank. Mevrouw de voorzitter ik zal niet zeggen wat Pieter Ressenaar op
welk tijdstip nu weer kwam doen waar het over ging ik herinner me het heel goed
en ik vind dat het kanp is weergegeven iets geflateerd maar dat doe je bij zo'n
afscheid. Ik ben u buitengewoon erkentelijk voor de hoogste onderscheiding binnen
de partij daar heb ik altijd naar uitgekeken en het is toch gelukt (gelach) ik wil tot
slot iedereen binnen het hoofdbestuur waarmee ik heb gewerkt dat zijn vrienden
geworden het waren al vrienden want anders doe je zo ietsniet buitengewoon dank
zeggen ik wil u buitengewoon veel succes toe wensen en Frits Bolkestein goede
verkiezingen (applaus). Dank u wel.
Dan heb ik nog een iemand op mijn lijstje staan en diens naam is Pieter Ressenaar.
Pieter het is precies 6 jaar geleden op 15 mei 1987 dat jij in Ieeuwarden bent
aangetreden als penningmeester van de partij en ik heb het vanavond al eens meer
gezegd het penningmeesterschap dat is een van de moeilijkste protefeuilles in een
bestuur en zeker in het bestuur van een politieke en het is ook een van de meest
ondankbare taken in een bestuur. Je zult maar steeds nee tegen je collega's moeten
zeggen als weer eens plannen op tafel komen die veel geld moeten kosten maar je
bent 6 jaar geleden met wat toen leek een bijna onmogelijke opdracht begonnen als
penningmeester en de partij keek toen aan tegen een tekort van ruim f. 1 miljoen
op jaarbasis en aan jouw was de opdracht om dat te kort weg te werken het eigen
vermogen van de partij weer boven nul te brengen en de verkiezingskas te vullen.
Wat toen onmogelijk bleek bleek vooral door jou inzet toch mogelijk hettekort is
weggewerkt de verkiezingskassen zijn gevuld en de partij heeft weer een bescheiden
eigen vermogen. Kortom de partij is weer financieel gezond en dat is een hele grote
prestatie (applaus) Even als Ivo Opstelte is ook Pieter Ressenaar een bestuurder pur
san een handige en creative bestuurder en een goed onderhandelaar je moest altijd
heel snel bij hem van begrip zijn omdat de afspraken altijd gemaakt moesten
worden in de marge tussen komen en gaan maar hoe snel de afspraken ook gemaakt
moesten worden het waren afspraken waar je op kon bouwen. Pieter heeft ook een
ongelooflijk doorzettingsvermogen. Iedereen herinnert zich ongetwijfeld nog de tijd
dat jij met je enkel in het gips toch overal gewoon aanwezig was want het werk

ging door zo vond jij dat en dat de partij nooit zonder resultaten een beroep op jou
kon doen wordt nu maar weer bewezen nu je bereidt bent om ook de komende
maanden de financien van de partij nog te beheren dus je bent een soort Heintje
Davids. Pieter het was een voorrecht om met jou in het hoofdbestuur te zitten en
ik wil ook jou namens het hoofdbestuur en de partij heel hartelijk danken voor je
inzet alles wat je voor de partij hebt gedaan en we hebben ook voor jou een speciale
pentekening laten maken die exact weergeeft hoe wij en de schilder jou zien en ook
jou zou ik de hoogste onderscheiding van de partij willen geven die komt je toe en
ik zou willen vragen of jij even hier na toe zou willen komen zodat ik hem kan
overhandigen. Kom even hier staan als jij nou daar gaat staan dan ga ik even het
bloemetje halen en ik wou vragen om nog even te blijven staan want er is nog
iemand die iets tegen je wil zeggen.
Dames en heren beste Pieter er zijn soms van deze momenten in het leven dat
sommige mensen het verdienen om extra in het zonnetje te worden gezet en ik het
doet mij ook een waar genoegen om Pieter Ressenaar die ik destijds als jong
beginnend fractievoorzitter mocht meemaken als streng penningmeester om daar
ook enige woorden tot hem te mogen richten want naast al die activiteiten die
Pieter voor de partij heeft gedaan er is vandaag vooral gesproken over jou penningmeesterschap je bent ook jarenlang nog steeds voorzitter van het financieel economische commissie geweest het geweten van Rudolf de Korte en van vele bewindslieden
op dat terrein je bent actief geweest bij het hoogheemraadschap Delftland en je hebt
ook een groot aantal jaren in de Haagsche gemeentepolitiek een grote rol gespeeld
je was fractievoorzitter in de periode 70 /82 dat waren niet de gemakkelijkste jaren
destijds in Den Haag je hebt een groot aantal jaren geopereerd als fractievoorzitter
van een geweststraat je bent lid geweest van de partijraad en van de commissie
volkshuisvesting. Als het gaat om de kracht van de politieke partij dan moet de
politieke partij altijd een beroep doen op mensen die breidt zijn een deel van hun
tijd ter beschikking te stellen en het feit dat wij ik vroeger en een aantal mensen nu
nog steeds politiek kunnen bedrijven in de 2e kamer kunnen zitten politiek kunnen
opereren is te danken aan al die mensen die bereidt zijn om in hun vrije tijd
belangeloos zonder een functie na te streven ook bereidt zijn om zich voor die
partij in te zetten en voor vertegenwoordiging van die Liberale gedachte. Als ik kijk
naar de wijze waarop jij in het partijbestuur bent opgetreden de wijze waarop jij
ook altijd in de partij hebt geopereerd dan was je iemand waarvan we met recht en
rede kunnen zeggen dat je verdraagzaam was dat je zelf partij koos en als het nodig
was je scherp je oordeel kon formuleren, Je bent een van die mensen geweest en nog
steeds mag ik hopen de komende jaren die tot de fundamenten van de partij
gerekend mag worden tot die hele stabile ondermassa die er voor zorgt dat de VVD
blijft zoals die altijd is geweest. Pieter we hebben die activiteiten als partijleden
buitengewoon gewaardeerd Dian heeft daar het een en ander over gezegd het is
demk ik goed om te kunnen constateren dat je activiteiten ook elders zijn opgevallen het is mij een buitengewoon waar genoegen om jou te kunnen mededelen dat
Hare Majesteit jou heeft benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau
(Hoera en applaus).
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Ja voorzitter dames en heren ik moet u wel zeggen dat ik een beetje verb~sterd ben
het leek een bijzondere mooie vergadering te worden vandaag maar dat het zo mooi

]ou worden had ik vanmorgen in mijn ijdelste dromen niet kunnen bevroeden. Ik
ging hier vanmorgen fluitend naar toe want ik dacht er valt een zware last van mijn
schouders 6 jaar lang de penningen van de partij moeten beheren het hoofdbestuur
is een hele verantwoordelijkheid het is al heel mooi als je daar zonder al te veel
kleerscheuren vanaf komt. Nou dat is dan op het nippertje gelukt vandaar mijn
gevole van opluchting d<lt daar vandaag een einde aan zou komen en dan was het
bovendien ook een hele goede vergadering wat vooren hoofdbestuurslid ook altijd
een belangrijke zaak is. Die opluchting begon een klein beetje te bewolken toen ik
tijdens de vergadering merkte dat ik nog even als waarnemend penningmeester zou
moeten aanblijven om de kas te beheren ik dacht ik ben er toch niet helemaal van
af en eigenlijk als ik de discussie in de zaal volgde tussen de vele juristen die onze
partij altijd eigen is trok ik daaruit de conclusie dat ik eigenlijk een degradatie
ondervond want ik zou de ondergeschikte worden van het hoofdbestuur terwijl het
toch eerst mijn collega's waren. Nu heb ik ook iets anders begrepen van de discussie
ik was hier voor tamelijk kwetsbaar als ik als penningmeester namelijk een fout
maakte dan was de bedoeling dat ik zou aftreden dan moet je daar je consequenties
uit trekken maar het is nu allemaal veel plezieriger ik heb dat ook begrepen van de
heer Wiarda die zijn staatsrechtelijke positie als hoofdcommissaris even uit een zette
het is nu het hoofdbestuur dat verantwoordelijk is dus als ik nu een fout maak
moet het hoofdbestuur aftreden.(gelach) tegenover de uiterst magere machtpositie
die ik als lid van het vermeende presidium jarenlang heb bekleed heb ik nu dus een
echte machtspositie gekregen dus het is eigenlijk een uitzonderlijke promotie
waarvoor ik de partij dus bijzonder dankbaar moet zijn (gelach). Ik ben de partij
bovendien bijzonder dankbaar dat men mij heeft willen voordragen voor deze
onderscheiding ik ben daar trots op ik zie dat als een blijkt van waardering voor die
bijdrage die ik heb geprobeerd te leveren ik heb mijn best gedaan ik vind eigenlijk
dat je daar niet voor beloond moet worden maar het is een blijk van waardering
wat ik natuurlijk zeer op prijs stel ik ben u uiternate dankbaar. (applaus).
Zo daarmee is dit gedeelte echt afgelopen wij gaan nu aan de borrel er is muziek
daar ik hoop dat u allen nog een poosje blijft dat u u zult de feestvierders daar
vinden prettige avond nog en tot morgen.
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zou ik iedereen kunnen vragen binnen te komen dan kunnen we gaan beginnen.
Kan iemand daar vragen of men naar binnen wil komen dank u
Ik heropen de vergadering ik moet het stembureau dat gisteren zo veelvuldig is
opgetreden nog ontbinden en nog bedanken voor hun werkzaamheden en ik ga een
nieuw stembureau benoemen voor vandaag en ik stel u voor de heer v.d.Mareluit
Delft als voorzitter mevr. de Pape Capelle a/d IJsset de heer Bijlmer 't Harde de
heer Bouwman uit Maasland en mevrouw Spetter uit Soest. Als dat uw goedkeuring
kan ondervinden dan zal ik het stembureau vragen om wanneer er gestemd zou
moeten gaan worden te willen optreden. Dank u. Dan is nu aan de orde punt 11
voorstellen afdelingen er zijn door een groot aantal afdelingen en kamercentrales
voorstellen ingediend met betrekking tot politieke onderwerpen. Het hoofdbestuur
heeft de tweedekamer fractie verzocht om daarop te reageren en deze reactie van de
fractie vind u terug in de beleidsnotitie 92/93 van de fractie en die als bijlage bij de
aanvullende beschrijvingsbrief gevoegd en in de beleidsnotitie wordt ook een
overzicht gegeven van de belangrijkste politieke discussie in het afgelopen jaar en
omdat in de beleidsnotitie zowel wordt ingegaan op de voorstellen van de
afdelingen als op het gevoerde beleid stel ik u voor de agendapunten 11 en 12 te
combineren en dat betekend concreet de volgende procedure. We beginnen met de
hoofdstuksgewijze behandeling van de beleidsnotitie en de voorstellen die daarin
aan de orde komen. Vervolgens behandelen we de voorstellen van de afdelingen die
nog niet behandeld zijn en daarna het beleid van de 1e kamerfractie en vervolgens
het beleid van onze leden in het europees parlement als iedereen zich in deze zeer
werkbare procedure kan vinden dan zullen we met de hoofdstuksgewijze
behandeling van de beleidsnotitie beginnen en ik zal bij de verschillende
hoofdstukken dan tevens aangeven welke voorstellen van de afdelingen daarbij aan
de orde zijn. Als dat uw instemming kan wegdragen Dank u. Ik heb begrepen dat
de afdeling Hilversum nog een opmerking te vore wil maken ik geef de heer
Slootweg graag de gelegenheid daartoe.
Mevrouw de voorzitter de afdeling Hilversum heeft verschillende teksten
aangeleverd voor bespreking vandaag er is een klein misverstand ontstaan over de
bedoeling dat zijn gen amendementen die wij voor besluitvorming aan de
vergadering hebben voorgelegd het zijn aandachtspunten het zijn discussiepunten
de tweedekamerfractie heeft daarin aanleiding gevonden om op al die onderwerpen
ook te reageren. Ik wil u zeggen dat wij zeer tevreden zijn over de reactie
inhoudelijk die wij gekregen hebben van de tweedekamerfractie en ik wil daarmee
vanuit Hilversum dus zeggen dat het zijn doel heeft gediend wat er verder in de
zaal nog leeft aan gedachte willen wij afwachten wat ons betreft is het tot nu toe
dus zeer bevredigend behandeld en ik wil benadrukken dat wij onze inbreng niet
bedoeld hebben als amendement voor besluitvorming. Dank u wel.
Oke dank u wel. De heer Vrijland over het zelfde punt.
Precies over het zelfde punt. De voorstellen van de afdeling Hilversum die zijn
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zonder toestemming van de afdeling genomen dus niet statutair en niet
democratisch dus mevrouw Croos heeft dat schriftelijk bevestigd en ik betreur dat
dit zo gegaan is ik vind dat in een afdeling als je zulke belangrijke dingen naar
voren brengt dat dat inderdaad ook met de hele afdeling besproken moet worden en
dat dat ook in stemming moet komen.
Mevrouw van Dijk. Dank u voorzitter. Wij hebben inderdaad nogal wat
correspondentie gevoerd meneer Vrijland ik wou alleen even melden dat in wezen
de manier waarop Hilversum handelt en dat is de volgende dat zij ieder jaar
opnieuw een mandaat vragen aan de ledenvergadering om voorstellen voor de
algemene vergadering van welke aard dan ook voor te bereiden in de
politiekecommissie vervolgens met de uitkomsten van die voorbereidingen
teruggaan naar de ledenvergadering voor goedkeuring dus tot zover zijn ze
absoluut democratisch juist waar u op doelt is dat er op de vergadering waar deze
brieven het zijn dus geen amendementen of moties zijn besproken dat toen het
onderwerp niet op de agenda stond we hebben echter notulen opgevraagd en er
blijkt dat weliswaar onder mededelingen een en ander uitgebreid in de
ledenvergadering is besproken dus in zoverre is er op dat moment een
schoonheidsfoutje ontstaan maar ik denk dat dat gedeeltelijk is weggenomen door in
iedergeval onder mededelingen uitgebreid verslag te doen van inhoud van brieven
zoals ze nu zijn toegezonden.
Heer Vrijland. Ik dank u wel voorzitter ik dank u wel voor deze aanvulling maar
kort en goed het was niet statutair en we hopen dat het volgende keer beter wordt.
Bovendien wordt er algemeen gepleit maak gebruik van je eigen denktank en haal
dat niet bij een andere afdeling vandaan of van de SEF van Ing.Ketting. Ik ben zelf
ook deskundige in deze en ik zou zeggen ik hoop dat er de volgende keer ook mijn
mening gevraagd wordt.
Oke we zijn het met elkaar eens dank u. Ik begrijp dat wij beginnen met de
hoofdstuksgewijs behandeling nu aan de orde is de inleiding. Wie heeft er vragen of
opmerkingen over de inleiding. Niet dan ga ik door naar hoofdstuk 1 ja u heeft iets
over de inleiding. Gaat uw gang.
Mevrouw de voorzitter mijn naam is Groot uit Loenen en ik heb een vraag over de
inleiding. Als ik kijk naar de 2e alinea en ik denk dat daar de kern zit van een van
uw onderwerpen van gisteren dan wordt daar gezegd de VVD is geen actiepartij
maar een beleidspartij. En ik ben van mening dat een partij die in de oppositie zit
flexibel en aangepast aan de situatie van het moment moet kunnen reageren en
zijnde beleidspartij brengt je dan in een achterstand en ik zou eigenlijk willen
vragen om dat punt te wijzigen in het uitgangspunt.
Zijn er nog meer vragen over de inleiding. Nee heer Bolkestein.
Voorzitter er is wellicht enige onduidelijkheid over de woorden actiepartij en
beleidspartij. De uitspraak de VVD is geen actiepartij maar een beleidspartij slaat op
het feit dat wij ons niet bezig houden met getuigenispolitiek dat wij geen actiegroep
zijn die als het ware buiten het parlementairebestel ageert danwel binnen het
parlementairebestel werkt maar zonder de gevolgen van de actie te overzien en te
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onderkennen in tegendeel wij stellen ons op als een beleidspartij en dat betekend dat
wij constructieve oppositie voeren en met alles wat wij in de tweedekamer en elders
voorstellen rekening houden met het feit dat wij binnen een afzienbaar aantal jaren
zelf regeringsverantwoordelijkheid zullen dragen en dat wij dus in staat moeten zijn
om de gevolgen van datgene wat wij voorstellen op ons te nemen. Wij stellen ons
dus constructief op in die zin dat wij geen ondoordachte voorstellen willen doen en
ook in financiële zin ook de gevolgen van onze voorstellen altijd willen
onderkennen en aanvaarden natuurlijk ageren wij op de gebeurtenissen om ons
heen maar het feit dat wij zeggen we zijn geen actiepartij dat betekend dat slaat
terug naar het actiegroependom van de jaren 70/80 dat is iets wat wij niet doen
omdat zoals gezegd dergelijke actiegroepen weinig aandacht hebben voor de
gevolgen van hun handelingen op lange termijn. Dank U.
Dank U nog meer vragen. Gaat uw gang.
Mijn naam is Poortman afdeling Barendrecht. Het gaat om een punt van orde
eigenlijk meer U begint nu met de beleidsnotitie en al die punten te behandelen
- hoofdstukken ja,
hoofdstukken te behandelen. Nu staan er in die hoofdstukken ontbreken een aantal
essentiële punten van het beleid Milieu staat er niet bij buitenlandsbeleid staat
nauwelijks iets verkeer en waterstaat wordt niet genoemd. Ik mag toch aannemen
dat over die onderwerpen na of tijdens of op een gegeven
-ja na,
vragen gesteld kunnen worden over het huidige het beleid uit het verleden het
huidige beleid en vooral over het toekomstige beleid dat heeft u niet met zoveel
woorden gezegd daarnet en ik vraag me af op welk moment u dat alsnog ...
- ja ik heb eerst voorgesteld om hoofdstuksgewijs de beleidsnotitie te doen daarin
mee te nemen die voorstellen die op die onderdelen betrekking hebben dan zijn er
nog wat zaken die daar niet in verwerkt staan die daarna komen en daarna is het
natuurlijk mogelijk voor zover er vragen zijn die daar niet in aan de orde zijn
gekomen om dat te doen natuurlijk daar zitten we voor bij elkaar. Oke zijn er nog
meer vragen over de inleiding dan ga ik naar het hoofdstuk financieel beleid wie
mag ik daarover het woord geven. Niemand dan ga ik over naar hoofdstuk 2 WAO
en Socialezekerheid. Wie wil daarover iets zeggen niemand ga ik over ..
Heer Neelen. Dank u wel ik heb van de VVD fractie nog niets vernomen over de
invoering van de identificatieplicht bij het tonen van een ziekenfondskaart. Er is
enorm veel fraude in nedertand door onverzekerde die met een geleende
ziekenfondskaart het ziekenhuisopname huisartsenkosten en apotheek laten betalen
door het ziekenfonds. Een sociaalgeval dus. Ik heb de VVD fractie ik ben benieuwd
wat de VVD fractie daarover denkt dus de invoering van de identificatieplicht
speciaal bij het gebruik van een ziekenfondskaart.
Oke dank U. De heer Wiebinga begrijp ik. Mogen wij het antwoord ook horen of
(gelach)
Ja nou zit je daar dagen van te voren voor de algemene ledenvergadering je voor te
bereiden maar dit was nou iets mevrouw de voorzitter als u het goed vind er is
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gisteren ook gesproken over de identificatieplicht en uiteraard ging de vraag over
een onderdeel van de identificatieplicht maar het beleid van de VVD fractie dat is
en overigens is dat ook gebaseerd op ons verkiezingsprogramma dat is dat wij al
enige jaren met veel kracht aandringen op het invoeren in nedertand van een
identificatieplicht. U weet en of u het leuk vind of niet maar zo is het toch op dit
ogenblik aan de gang dat de grenzen open aan het gaan zijn dat betekend ook op
het gebied van internationale justitie criminaliteit en dergelijke en als je kijkt naar
de verschillende landen om ons heen hoe dat dan zit met onder andere het punt van
de identificatieplicht dan zien we dat in alle andere landen om ons heen België
Duitsland en dergelijke dat daar een identificatieplicht is. Nou vervolgens is de
vraag voor welke gevallen moet zo'n identificatieplicht worden ingevoerd en als we
dan naar het verkiezingsprogramma kijken dan staat daar dat de VVD wil en dus
van de fractie ook vraagt de tweedekamerfractie eerstekamerfractie vraagt om een
beperkte identificatieplicht in te voeren. Nou er ligt op dit moment een
wetsvoorstel bij de tweedekamer aanhangig waarin voor een aantal situaties een
identificatieplicht ingevoerd wordt dat punt wat net door de vragensteller genoemd
wordt en vandaar dat er even ruggespraak gepleegd werd dat staat op zich niet in
het wetsvoorstel anderzijds is het zo dat wij vinden in de fractie en ook gehoord de
discussie in de samenleving en ook in de partij dat de identificatieplicht zoals die nu
in het wetsvoorstel ligt dat is een paar situaties dat die best wat ruimer mag wij zijn
daar helemaal niet beducht voor wij vinden daar waar fraude bestreden kan worden
ook in de sector van de volksgezondheid dat je dat moet doen. Dank u wel
(applaus).
Tevreden gesteld,
ja alleen heb ik nog de mededeling wat het eigenlijk te maken heeft met een
algemene identificatieplicht het is een verzekering en het is dus niets logischer dan
dat het een huishoudelijke aangelegenheid en die verzekering die moet zelf kunnen
bepalen of dat er wel of geen identificatie nodig is. Het is gewoon een
huishoudelijke zaak binnen een verzekering bij een gewone particuliere verzekering
kan je toch ook niet ongeidentificeerd de rekeningen laten betalen.
Er staat ook een interuptiemocrofoon daar.
Nee dat spreekt vanzelf natuurlijk mevrouw de voorzitter dat naast de publieke
identificatieplicht waarbij dus de politie in sommige gevallen kan optreden in een
aantal gevallen wat ons betreft in wat meer dat natuurlijk iedere particuliere
instelling ook van zijn klanten en dergelijke kan vragen om zich te identificeren bij
de banken de spoorwegen en dat geld ook in deze sector.
Dank u ja meneer Schuddeboom.
Ja dank u wel. Ik wil het even over de sociale zekerheid hebben. Verleden week
heeft de heer Wultgens onder andere bij de aankomende bezuinigingen gezegd
mensen met een goed inkomen die moeten maar meer gaan inleveren nou behoor ik
bruto ook tot dat goede inkomen maar als je dat eens gaat bekijken netto ik heb het
al in een andere gelegenheid ook al eens een keer gezegd. Ik betaal op het moment
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met alle wettelijke verplichte heffingen betaal ik zo'n beetje een kleine f.600,-- aan
ziektepremie ik zit me wel eens af te vragen waar is het eind hoe staat onze fractie
er tegenover want dat ik hoor nou al ik ben al een heel oude man natuurlijk ik
hoor al zo'n beetje 50 jaar lang dat de beter betaalde moeten wat meer inleveren
daar wordt ik eerlijk gezegd en ik denk niet alleen ik natuurlijk daar wordt ik een
beetje ziek van he want als je die wig gaat bekijken en die netto gaat bekijken
- ja daar wordt je ziek van (gelach)
ja we blijven maar inleveren en elke keer ik hoor (sorry) ik hoor al jaren lang dat ik
het zo goed heb en dat ik best wat extra's kan betalen
- meneer Schuddeboom u moet uw hand van die microfoon houden,nee u hoeft niet
op te houden u moet uw hand van die microfoon halen het kraakt hier zo,
-ja sorry en hoe staat onze en dat is nou van mij een vraag begint langzamerhand,
begint langzamerhand dat reservoir want dat zijn wij eigenlijk ergens niet eens
uitgeput te raken daar komt toch eens is een eind aan als je na gaat voor twee
mensen f.600,-- ziektekosten + nog er eens een keer de eigen rekening de eigen
risico's bij medicijnen op het moment niet meer maar bij doctoren en zo voort ik
vind dat wij behoorlijk worden gepakt te erg en ik zou graag willen weten hoe in
de toekomst daar de fractie over denkt. Dank u.
Dank U. Oke meneer de Korte. Goedemorgen.
Ja mevrouw de voorzitter premies en de belastingen zijn natuurlijk veel te zwaar en
meneer Schuddeboom die specialiseert zich nu even op het punt van de ziektewet en
de ziektekostenpremies maar we kunnen rustig zeggen dat alle belastingen en
premies en zeker is dat de afgelopen jaren zeer duidelijk gebleken de pan zijn
uitgerezen. We hebben in onze notitie gezegd dat kunt u lezen dat wij het kabinet
erop aanspreken dat dit kabinet in de afgelopen jaren de premies met 10 miljard
hebben doen stijgen en de rekening daarvan krijgen we natuurlijk allemaal niet
alleen de heer Schuddeboom maar wij allemaal maar die rekening is nog veel
ernstiger want die rekening uiteindelijk wordt betaald in de vorm van
werkeloosheid. De werkeloosheid is op het ogenblik enorm aan het stijgen en die
stijging is zeker, zeker niet alleen het gevolg van een economische activiteit maar
met name het gevolg van die scherpe verhoging van belastingen en premies en ik
kan de heer Schuddeboom zeggen dat wij als tweedekamerfractie buitengewoon
scherp op het ogenblik actie voeren want op dat punt zijn we in de tweedekamer
actiepartij om die lasten op alle punten zoveel mogelijk tegen te gaan ik noem de
huurwaardeforfait bestrijding ik noem de accijnsverhoging en natuurlijk ook de
verhogingen in de sfeer van de ziektekosten alles bij elkaar verwijs ik ook naar onze
tegenplannen en die zijn recentelijk zijn die weer doorgerekend door het Centraal
Planbureau ook voor het effect voor de jaren zelfs t/m 98 toe en daaruit is vast
gesteld dat als de VVD plannen als die eerder zouden zijn aanvaard dan zou
daarmee in elk geval de lasten stijging voor 5 miljard minder zijn geweest in de
komende jaren en dan zou daarmee ook de werkgelegenheid zo'n 30 á 40 duizend
arbeidsplaatsen beter uitkomen dus ik denk dat de heer Schuddeboom een
uitstekende vraag gesteld heeft die wat ons betreft alle aandacht heeft als het gaat
om de ziektekostensfeer is het misschien Dik Dees die er misschien nog iets aan kan
toevoegen wat betreft de specificatie op dat punt maar ik kan u zeggen dat eerste
prioriteit behalve natuurlijk alles wat onze fractievoorzitter gisteren gezegd heeft
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met betrekking tot criminaliteitsbestrijding en alle andere zaken die daar aan vast
hangen dat zeker in eerste prioriteit is die lastenverzwaring ongedaan maken als het
nu niet is dan in de komende kabinetsperiode. (applaus).
Oke dank u de heer Dees nog een toevoeging.
Voorzitter mag ik misschien even daar op vooruitlopen, mevrouw Bruggeman,
want de heer Schuddeboom loopt ook vooruit. Dit is eigenlijk punt 4 en als de heer
Dees dan ook meteen zou willen antwoorden wat ik hem zou willen vragen,
• nee we gaan niet Volksgezondheid erbij doen
-jawel het gaat om die lastenverzwaring in het Volksgezondheids stukje staat heel
nadrukkelijk bovendien wordt volksgezondheid op het ogenblik dan gebruikt om
inkomenspolitiek te bedrijven en wat ik daar had willen vragen
- oke doe maar.
kan meneer Dees dan t.z.t. kunnen we dat dan wat beter afwijzen niet alleen maar
zeggen wat er gebeurd maar zeggen wat we ervan vinden.
Oke meneer Dees Het uitgangspunt voor de VVD fractie en de heer Bolkestein
heeft dat gisteren in zijn betoog uitvoerig uiteen gezet dat er met het
verzekeringsstelsel voor de ziektekosten geen inkomenspolitiek mag worden
bedreven. In de afgelopen kabinetsperiode hebben op cruciale momenten gezien dat
het wel gebeurde ik noem de 2 voorbeelden en dat zijn precies de 2 voorbeelden
waar de tweedekamer zich massaal en massief tegen heeft verzet. In eerste plaats het
plan Simons betekend als zodanig een gigantische nivellering op ons verzoek heeft
het Centraal Planbureau anderhalf jaar geleden uitgerekend dat met name voor de
inkomenscategorie tussen de 50.000 en 90.000 gulden bruto de inkomens
achteruitgang kan oplopen tot- 5% dat is voor ons onaanvaardbaar dat is een
nivellering die niet kan en een van onze speerpunten in ons verzet tegen het plan
Simons er zijn meer punten is vooral die nivellering die er in zat en die niet in het
plan Dekker zat dat is het eerste voorbeeld. Het tweede voorbeeld is en dat is ook
in het stuk van Groningen en St.Michielsgestel genoemd dat is de ingewikkelde wet
toegang ziektekosten verzekeringen een simpel voorbeeld die wet bevat een polis die
voor een aantal groepen niet kostendekkend is wordt dus gesubsidieerd wie moet
dat betalen de gewone particulieren verzekering. Men heeft bejaarden ook met hele
hoge inkomens onder die goedkope polis gebracht men heeft studenten onder die
goedkope polis gebracht om een probleem wat bij de studiefinanciering lag te
verschuiven naar de verzekeringen en wie moeten dat betalen de particulier
verzekerden wij hebben ons daar bikkelhard tegen verzet we stonden alleen in de
kamer helaas heeft ook daar weer de CDA het laten afweten en we moeten ze daar
blijvend aan herinneren. (applaus).
Dank u ik ben nog steeds bij WAO en socialezekerheid.
Voorzitter Strafman St.Michielsgestel mag ik straks op dit onderwerp terugkomen
-bij Volksgezondheid, ja accoord.
Meneer Vrijland hoofdstuk 2 he,
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Ja de WAO. We hebben dus enkele maanden geleden gezien in het optreden van de
VVD/CDA en Partij v.d.Arbeid over dit onderwerp het is een ontzaggelijk
belangrijk onderwerp er zitten in nederland ruim 900.000 mensen in die WAO en
we weten allemaal en we kijken ook als je de cijfers bekijkt van het ziektepercentage
zijn wij in nederland 2 of 3 keer zo duur zo ziek als in Duitsland en 2 keer zo ziek
als in Vlaanderen. Dit is natuurlijk dat wordt nu duidelijk gemaakt elke dag voor
de televisie wat daar de reden voor is ik heb toen aan de heer Linschoten gevraagd
waarom ga je niet gewoon, als je dat uitrekent dat er 500.000 teveel mensen in de
WAO zitten waarom ga je niet een 1000 tal artsen erop gooien dat is veel en veel
goedkoper of niet duizend direct maar een groot aantal artsen erop gooien die aan
keuringen doen dat is dan goedkoper en dat is ook minder erg want nu zijn er
mensen die zich gefrustreerd voelen die zeggen ik ben werkelijk ziek en ik wordt
benadeeld maar als je gewoon gekeurd wordt meneer Linschoten dan is het door
goeie artsen en dat blijken nu ook slechte artsen te zijn maar door goeie artsen
gekeurd wordt dan is dat een eh de oplossing.
Dank U.Nog een vraag over dit hoofdstuk.
Ja ook een vraag over de WAO Bakker van de afdeling Groningen. Voorzitter als
we de WAO perikelen over de afgelopen maanden bekijken dan zien we een
maximale hoeveelheid aan onrust gehad en een minimale hoeveelheid aan resultaat
want wat is er gebeurd de WAO is weliswaar vrij grondig gewijzigd maar in vrijwel
alle cao's is het weer aangevuld tot het vroegere niveau. Dit betekend dat we
weliswaar veel extra wetgeving krijgen maar dat elke werknemer in feite zelf de
WAO uitkering blijft behouden en dat de lasten druk door de genoemde
maatregelen eerder zal stijgen dan zal zakken immers voor de oude gevallen moet
nog gewoon WAO premie worden opgebracht voor de nieuwe gevallen wordt nu
merendeels via de pensioenfondsen verzekerd maar bij pensioenfondsen moet er in
het algemeen eerst geld op zij gezet worden voor toekomstige gevallen. Je betaald
nu dus dubbel en als werknemer of als werkgever zal het me eerlijk gezegd een rot
zorg zijn of we nou het verschil of nou het verschil tussen bruto of netto loon
bestaat uit pensioen premies of uit WAO premies was het dus gegeven het feit dat
er toch defacto niets veranderd niet veel beter om het hele oude systeem in stand te
laten en als we dan het aantal WA O's echt willen terugdringen meer richten op wat
de heer Vrijland net riep strengere keuring van mensen want dit hele nieuwe
systeem schiet helemaal zijn doel voorbij.
Dank u heer Neelen. Daar ben ik het helemaal niet mee eens dat de wijzigingen
- niet mee eens
van de WAO zoals de regering voorstelt duurder is dat is niet waar want door die
aanvullende verzekeringen geef je kans voor de vrije markt en de werknemers
bepalen zelf met de verzekeraars via een polisvoorwaarde dat het gewoon veel
efficiënter is bijvoorbeeld Shell die laat werknemers die niet voor minder niet voor
meer dan 80% zijn afgekeurd laten zij gewoon binnen het bedrijf en dat is dus
vanzelfsprekend dat zo'n bedrijf die de werknemers binnen houdt een veel lagere
premie betaald. Een stelsel met een basis premie met een hopelijk toenemend groter
aandeel van de aanvullende verzekeringen geeft een veel koste besparend effect.
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Dank u ik neem aan een laatste vraag nog
Wat die laatste spreker beweerde over de Shell daar ben ik het niet mee eens ik ben
zelf Shell werknemer het klopt niet.
Oke dank U, de heer Linschoten neem ik aan. Wat is de fractie rumoerig.
Mevrouw de voorzitter dit is een onderwerp wat de fractie zeer bezighoudt nog
steeds (gelach) Ik zal proberen alle meningen die daar over zijn zoveel mogelijk op
een hoop te schuiven. Allereerst de heer Vrijland. Zet er maar 1000 extra artsen op
eenvoudig was dan
dan is het probleem opgelost. Vergeet het maar als het zo
zou dat voorstel een centraal onderdeel zijn geweest in de alternatieve die we als
VVD fractie geformuleerd hebben ik geloof dat dat niet helpt. Natuurlijk moet er
goed gekeurd worden en natuurlijk is er op het punt van de manier waarop
keuringen zijn uitgevoerd de afgelopen jaren een heleboel aan te merken. Nu heb ik
ook bij keuringsartsen niet die naam dat ik ze namens de VVD fractie erg veel in
bescherming neem omdat wij als fractie daar een heleboel critiek op hebben gehad
maar op een paar punten hebben ze gelijk gehad dat ze niet zo vreselijk veel
instrumenten in handen hebben gekregen van de wetgeving. Mag ik u daar twee
voorbeelden van noemen de verdisconteringsproblematiek in de WAO die jarenlang
het werk van deze artsen heel moeilijk heeft gemaakt. De manier waarop we de
passende arbeid in de WAO geregeld hebben nu pas veranderd ingangbare arbeid
heeft betekend dat een heel groot aantal keuringsartsen een hele moeilijke taak
hebben gehad afgelopen jaar. Wil je volume beleid voeren moet er inderdaad goed
gekeurd worden en die goeie keuring moet dan begeleid worden met een
arbeidskundige binnen een team die instrumenten in handen heeft om iemand ook
daadwerkelijk voor rest capaciteit naar de Arbeidsmarkt te begeleiden en daar
hebben we dat weet de heer Vrijland ook als VVD fractie een groot aantal
voorstellen over gedaan. Ja voorzitter da de hele problematiek van het maakt
allemaal niet uit wat gebeurt is met betrekking tot de WA O's want men heeft dat
in de cao's allemaal weg gecontracteerd. Ik moet zeggen dat ik daar wat gemengde
gevoelens over heb. Natuurlijk is het zo dat als je kijkt naar de cao's in nedertand
heel gedifferentieerd en op een heleboel verschillende manieren er oplossingen zijn
gevonden voor het zogenaamde WAO gat maar hebben we daar als VVD fractie
nou zo ontzettend veel bezwaren tegen. Wij hebben als VVD altijd de keus gemaakt
dat de overheid op het punt van de sociale zekerheid een beperkte rol zou moeten
hebben de overheid zou zich moeten beperken tot het basisniveau ministelsel en dan
zou het verder aan mensen individueel aan mensen binnen een onderneming of
binnen een bedrijfstak zijn om de rest van die verantwoordelijkheid zelf in te vullen
en in feite is dat wat er in tal van bedrijfstakken is gebeurd op een manier die
bovendien betekend dat het prijskaartje niet via de premies in de collectieve sector
wordt neergelegd maar dat die prijs die die aanvullende verzekeringen kosten een
integraal onderdeel zijn van de afwegingen van wat hebben wij beschikbaar voor
loon en arbeidsvoorwaarde en u ziet dan ook dat in al die cao's het bedrag dat
nodig was om het WAO gat te dichten dat dat betaald is vanuit die loonruimte dat
daar vaak voor is ingeleverd wat men boven de oude WAO en de wettelijke
afspraken had met andere woorden ik heb er helemaal niet zoveel bezwaar tegen dat
een werkgever een bedrijfstak of dat iemand individueel de verantwoordelijkheid
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neemt voor datgene wat de overheid niet meer regelt zelf wel te regelen. Er zit een
addertje onder het gras en daar gaan we de komende weken ook met de minister
van Sociale Zaken nog over in discussie. We hebben als VVD altijd gezegd het moet
die eigen verantwoordelijkheid blijven niet alles weer op collectief niveau afdichten
en met die cao's is een probleem natuurlijk wel aan de orde als werkgevers en
werknemers een eigen afweging maken een deel van de loonkosten een deel van de
loonsom daar aan willen besteden dan is dat uitstekend. Wat er op dit moment
boven de markt hangt is dat de minister van Sociale Zaken al die cao's algemeen
verbindend gaat verklaren. Algemeen verbindend gaat verklaren en dat betekend
dat al die werkgevers en werknemers die niet hun handtekening eronder hebben
gezet die dat geld liever ergens anders aan hadden willen besteden ook gedwongen
worden om het WAO gat te dichten nou dat is weer bijna wettelijk collectieve
regeling en dat zou inderdaad betekenen mevrouw de voorzitter dat we weer terug
bij af zijn. Ik hoop dat we in de kamer daar een debat over krijgen en ik hoop met
name dat de CDA fractie op dat punt de rug recht zal houden (applaus) dank u wel.
Dank u, Kan ik daarmee hoofdstuk 2 als beëindigd beschouwen. Accoord ga ik naar
hoofdstuk 3 politie en justitiebeleid. Daar zijn ook bij aan de orde het voorstel van
de afdeling Steenbergen met betrekking tot verbeurdverklaring van gebruikte
voertuigen en het voorstel van de afdeling Hilversum met betrekking tot de
slachtofferhulp waarvan wij begrepen hebben dat dat niet als officieel amendement
bedoeld is. Wie mag ik daarover het woord geven de heer Neelen,
Dank u wel ik ben dus lid van de afdelingen Steenbergen en ik wou het eerst
hebben over het voorstel van de afdeling Steenbergen dat in de beschrijvingsbrief is
opgenomen waarop de kamerfractie ook een antwoord heeft gegeven. Met dat
antwoord zijn we het niet eens het de inhoud van onze motie spitst zich vooral toe
op ons voorstel dat het innemen van het rijbewijs van inbrekers overvallers en
dergelijke zoals ook een auto ingenomen moet worden het antwoord van de
kamerfractie luidt dat de rijbevoegdheid alleen ingenomen kan worden als er de
verkeersveiligheid mee is gediend nou daar zijn we het dus niet mee eens want
innamen van het rijbewijs als ik zeg ik het er uitdrukkelijk bij als een aanvullende
vrijheidsstraf dus niet als een alternatieve vrijheidsstraf maar als een aanvullende
vrijheidsstraf is een goedkope aanvullende vrijheidsstraf kost de belastingbetaler
niets het is ook zeer efficiënt want ook voor de inbreker geldt dat het openbaar
vervoer niet erg geschikt is en met name in die tijden dat hij zijn werkzaamheden
moet verrichten. Ook een ander argument is dat met name in de minder
dichtbevolkte streken het gewoon vergemakkelijkt is van de voor de politie om
s'avonds gewoon desgewenst auto's te controleren en de mensen te vragen of zij een
rijbewijs hebben en echt als je s'nachts om 2 of 3 of 4 uur door de week iemand ziet
rijden dan is er een behoorlijke kans dat het een van de desbetreffende personen is
die we hiermee willen dwarsbomen.
Dank u ik ga eerst even vragen verzamelen. Wil er voorzover er diverse fractieleden
gaan antwoorden dat zelf even bijhouden. Gaat u gang mevrouw.
Yvonne Hogendoorn afdeling Wassenaar in uw antwoord aan de afdeling
Steenbergen spreekt u over de grote werkdruk bij het Openbaar Ministerie,

Gisteren tijdens de discussie over de criminaliteit kwam naar voren hoe advocaten
fouten uitlokken nou ik denk dat als je spreekt van fair play bij rechtspraak dat dan
de tweedekamer fractie zich erover moet buigen om te kijken hoe je dergelijke
uitlokking kan bestrijden om niet te vergroten het feit dat de criminele niet alleen
vervroegd ontsnappen of vervroegd vrijkomen maar dat ze helemaal niet meer
vastkomen te zitten.
Dank u gaat uw gang.
Dank u Kildinger van Wijk uit Utrecht.
- Kunt u uw naam nog een keer zeggen
Kildinger van Wijk uit Utrecht technisch rammelt het voorstel nog al want en of
andere misdrijven waarop voorlopige hechtenis is toegelaten gaat vrij ver daar
vallen dus ook zedenmisdrijven onder en andere misdrijven waarop bij helemaal
geen auto betrokken hoeft te wezen. Om daarop de rijbevoegdheid te ontzeggen dat
ontgaat mij eigenlijk het nut ervan.
Oke u krijgt zo antwoord. Goed gaat uw gang.
Mijn naam is Lamberts afdeling Steenbergen even inspelend op de vorige spreker
het woord voorlopige hechtenis is met nadruk gekozen om daarmee uit te sluiten
overtredingen en minder ernstige misdrijven dus vandaar dat wij die keuze hebben
gemaakt. Wat betreft het voorstel van de afdeling Steenbergen die wordt gedragen
door de hele afdeling en niet alleen door de heer Neelen wij hebben gemeend dat
voorstel door te moeten laten gaan om niet direct te maken tot kortzichtig beleid
maar om plenaire discussie te brengen en te kijken of er mogelijkheden zijn om
strafrechtstelsel in nederland uit te breiden met mogelijkheden die op dit moment
alleen maar zijn gehanteerd in de verkeerssector. Wij zijn van mening dat de
ontzegging van de rijbevoegdheid zou kunnen leiden tot bestrijding van de
criminaliteit.
Dank u zijn dit de vragen in eerste termijn U nog
Van der Marel afdeling Delft. In het voorstel van de afdeling Steenbergen staat
verbeurd verklaren van de auto maar het is toch wellicht bekend dat de meeste
criminele hun eigen auto niet gebruiken dus dan heeft het toch niet zo veel zin
(gelach).
Oke ik ga naar de fractie de heer Korthals u bent in eerste termijn al geweest he
- ja voor de afdeling en persoonlijk
-ja ja maar uw vraag is duidelijk overgekomen
- maar ik heb nog een ander voorstel
- nee we gaan eerst even de antwoorden doen nu de heer Korthals
Ja dank u voorzitter de afdeling Steenbergen had eigenlijk twee voorstellen in de
eerste plaats om de verbeurdverklaring makkelijker mogelijk te maken daar is door
de fractie al op gewezen dat dat volgens de wetgever al tot de mogelijkheden
behoort namelijk die zaken waarmee enig strafbaar feit wordt begaan komen in
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aanmerking om in beslag genomen te worden en vervolgens verbeurd te verklaren.
Daarbij is gesteld onzerzijds dat van die mogelijkheid naar onze voorlopige indruk
te weinig gebruik wordt gemaakt en dat komt omdat het Openbaar Ministerie over
het algemeen te veel werkdruk heeft.
Vandaar ook dat de VVD fractie voortdurend en stelselmatig naar voren brengt dat
alle organen bij de strafrechtpleging betrokken meer armslag zouden moeten
krijgen en dat heeft er ook toe geleid dat voor de VVD fractie politie en justitie
hele belangrijke prioriteit hebben. Daarbij speelt natuurlijk ook het punt dat het
Openbaar Ministerie het wat zwaarder heeft omdat de advocatuur vormfouten zou
uitlokken er is een commissie Moons en die heeft nagegaan welke vormfouten er
zijn er zijn al verschillende vormfouten hersteld in de wet sommige vormfouten van
dien aard dat men zegt die vormen zijn er niet voor niks daar behoort nietigheid op
te blijven bestaan. In iedergeval zal binnenkort een wetsvoorstel komen om verdere
vormfouten te herstellen en de VVD fractie zal daar ook positief op reageren. Dan
het punt van het rijbewijs. Wat wij proberen in ons rechtstelsel is zoveel mogelijk
rechtszekerheid te creëren en dat betekend dat we ook in de wet heel duidelijk
hebben vastgelegd welke straffen er zijn en die zijn er gevangenisstraf hechtenis en
men kan ook een boete opleggen en dan zijn er ook nog bijkomende maatregelen
die kunnen worden getroffen waar het om gaat is dat je het niet te ingewikkeld
moet maken om allerlei verschillende straffen ook opniew in te voeren omdat je
daarmee de gelijkheid van de burgers ook aantast degene die geen rijbewijs heeft en
bijvoorbeeld met de tram naar een inbreek gaat die zal dus vervolgens niet dat
rijbewijs kunnen worden ingetrokken en alle andere weer wel met andere woorden
of iemand die toevallig een hinderwetvergunning heeft die zou zijn
hinderwetvergunning afgenomen kunnen worden en andere niet en dat treft de
gelijkheid van de burger naar mijn stellige overtuiging is het zo dat we moeten
trachten om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen en dat betekend dat er niet
teveel verschillende straffen in de wet moeten worden ingenomen en dan kom ik op
dat rijbewijs zelve ja een rijbewijs kan worden ingetrokken maar dan heeft het een
specifiek doel en dat specifieke doel is het dienen van de verkeersveiligheid.
(applaus)
Dank u in tweede termijn vragen nee dan ga ik heer Neelen
Dank u wel wat betreft die duidelijkheid dit moet toch gewoon duidelijk zijn dat
alle gebruiksvoorwerpen in beslag genomen worden en als dat toevallig ook het
rijbewijs is dan is dat toch geen onduidelijkheid en over de hinderwet hebben we
helemaal niet gesproken.
• Nee maar dat werd als voorbeeld erbij aangehaald. Oke is daarmee hoofdstuk 3
behandeld. accoord dan gaan we naar hoofdstuk 4 Volksgezondheid. Bij dat
hoofdstuk zijn •
- Voorzitter heeft u gevraagd of het amendement ingetrokken werd.
• Daar ben ik vanuit gegaan
- U heeft het niet gevraagd wij zijn ervan uitgegaan dat het niet ingetrokken is dus
we dachten dat u dat eerst zou vragen dus ik wil terug op 3 om als de afgevaardigde
niet intrekt om erover te stemmen
- Uw voorstel u trekt het niet in
·Niet mijn voorstel van de afdeling Steenbergen
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• U trekt het niet in
·wij trekken het niet in nee
• U trekt het niet in
·wat doet u nu eigenlijk, er zijn twee meningen geloof ik u trekt wel in en u trekt
niet in kan ik graag nu horen of u het voorstel handhaaft of intrekt, het wordt
ingetrokken begrijp ik
·mijn excuses inderdaad
• ingetrokken door de afgevaardigde
·Dank u Volksgezondheid hoofdstuk 4 daar zijn ook het voorstel van de afdeling
Groningen het daarop ingediende amendement van de afdeling St.Miechielsgestel en
de motie van de kamercentrale Amsterdam met betrekking tot de thuiszorg aan de
orde. Wie mag ik voor het onderwerp Volksgezondheid het woord geven iemand
had zich straks al laten reserveren. Gaat uw gang.
Ja voorzitter mijn naam is Straatman St.Miechielsgestel wij hebben deze motie
ingediend op grond van het feit dat het huidige plan Simons de individuele burger
ondergeschikt maakt aan een politiek spel, ik wou even deze daar zo, Wij menen dat
de ziektekostenverzekering in nedertand gebaseerd moet zijn op de behoefte van de
individuele burger dat de burger enerzijds plichten heeft om zich te verzekeren
anderzijds zijn rechten moet hebben op de wijze waarop hij zich wil verzekeren en
wat hij wil verzekeren dat hij de mogelijkheid moet hebben ik wil een eigen risico
of niet ik wil mijn huisarts verzekeren of niet ik wil mijn medicijnen verzekeren of
niet ik wil mijn medicijnen van mijn natuurgeneeswijze wil ik mee verzekeren en ik
wil niet op een vrijdagmiddag van een Staatssecretaris uit Den Haag horen dat ik er
wel voor mag betalen en dat ik er niet meer uitgekeerd krijg. Dat is de reden dat ik
heb gezegd wij zouden toe moeten naar een systeem van de plicht hebben je te
verzekeren maar het recht te hebben je op de wijze waarop je het zelf wil te
verzekeren bij een maatschappij. Daarnaast en dat is een heel andere kant zullen wij
de werkelijk zwakken in deze maatschappij moeten ondersteunen ten aanzien van de
financiële kant van deze zaak. En tenslotte zou ik terug willen komen op het punt
dat de heer Dees heeft gezegd ook het plan Dekker had een vat premiedeel en een
inkomstenafhankelijk deel en dat zal ten alle tijde een bron blijven van politieke
discussie dus ook dat deel moet eruit. Dank u zeer.
Groningen he, ja voorzitter ik zou de motie van de afdeling Groningen gaarne wat
nader toelichten. Het hele systeem van hervorming in de gezondheidszorg is
eigenlijk gebaseerd op 3 ideeën. Het eerste idee was in het kader van de markt
denkende jaren 80 dat de concurentie in de gezondheidszorg zou moeten worden
verhoogd. Het tweede punt was het onderscheid tussen ziekenfonds en particulieren
eigenlijk niet meer geheel van deze tijd was en daarom ook zou moeten verdwijnen.
Het derde punt dat was een klein probleempje binnen de particulieren
verzekeringen namelijk particulieren verzekeringen gingen in toenemende mate een
leeftijdsafhankelijke premiestructuur hanteren dat hield dus in jongeren die konden
zich veel goedkoper verzekeren dan ouderen wat het gevolg kreeg dat de
verzekeringsmaatschappijen graag zo veel mogelijk jongeren erbij kregen die waren
lekker goedkoop daar verlaagde ze de premies voor dus werd het voor ouderen
steeds moeilijker om zich te verzekeren. Om die 3 problemen op te lossen hebben
achtereenvolgens de plannen Simons sorry achtereenvolgens de plannen Dekker en
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Simons gehad. en de heer Simons is van mening dat je door eigenlijk een
volksverzekering in te voeren met een erg groot inkomensafhankelijke gedeelte en
maar een heel klein nominaal gedeelte verzekerd concurentie in de gezondheidszorg
zou kunnen bewerkstelligen. Nou de bedragen waar het om gaat waarop
ziektekostenverzekeraars zouden concurreren zijn zo gering en daarbij is van de
overheid zijn ze nog aan zoveel regelingen onderworpen dat er echt geen enkele
concurentie op prijs zal plaatsvinden. Er zal wel concurentie plaatsvinden maar je
krijgt het zelfde effect als met de sigaretten industrie zo concurreren hevig de prijs
voor elk pakje is precies het zelfde en alle kosten zitten in de reclame. Het plan
Simons heeft ook als nadeel inkomens afhankelijke premies hebt de marginale lasten
druk sterk wordt verhoogd daar komt nog bij dat waar de oude ziekenfonds
verzekering liep vanaf de eerste gulden inkomsten die je kreeg werd de ABBZ met
de nieuwe volksverzekering zou worden die gaat pas in voor een bedrag boven de
belasting vrije voet dat houdt dus in dat de premiegrondslag wordt veel geringer en
dus de premie zelf veel hoger. Frits de Kan die heeft dus berekend dat we dank zij
het plan Simons vrijwel op een belastingtarief voor iedereen zouden uitkomen maar
er is ook een heel hoog tarief voor mensen met lage inkomens. Die concurentie in
de gezondheidszorg werkt ook niet als middel om de kosten te realiseren, waarom
niet er is momenteel sprake van een duidelijk onderdrukte vraag er zijn veel
wachtlijsten als je daarop ...
einde 1 ste helft band 1
ik wilde de afdeling Groningen een alternatief voorstellen waar het plan Simons het
huidige systeem van ziekenfonds en particulierenverzekering wil vervangen door
een ziekenfondsverzekering voor iedereen willen wij het vervangen door een
particulieren verzekering met een nominale premie dat heeft tot voordeel dat de
marginale lastendruk erdoor naar beneden kan. Omdat wij daarentegen geen
inkomenspolitiek willen voeren in de gezondheidszorg en zo'n maatregel voor de
lage inkomens duidelijk nadelig zou zijn willen we wel de inkomens gevolgen voor
de lagere inkomens compenseren we willen ook niet alles in de gewone verzekering
stoppen namelijk die dingen die vroeger al in de ABBZ zaten die zouden er ook
gewoon weer in terug moeten maar dan alleen voor de daadwerkelijk
onverzekerbare risico's. Dat brengt ons ook meteen op het verschil met
St.Miechielsgestel St. Miechielsgestel die wil eigenlijk grotendeels weer terug naar
het huidige systeem ze pleiten weer voor het handhaven van de oude ziekenfonds
verzekering maar die oude ziekenfonds verzekering heeft ook weer zijn nadeel een
inkomens afhankelijke premie met de daaraan verbonden consequenties voor de
lastendruk plus bij een ziekenfonds hoort ook een ziekenfondsgrens dan krijg je dus
ook nog problemen voor mensen die daar boven zitten. Ik noem mensen als
bejaarden dat betekend dus dat je van de kant van de overheid toch nog enige regels
zou moeten opstellen dus wel een particulieren verzekering maar toch wat regels en
wat we met name zouden willen verbieden is het handhaven van een leeftijds
afhankelijke premiestructuur want als je en weer een particulieren verzekering
invoert en weer een leeftijds afhankelijke premiestructuur dan krijg je weer precies
die problemen waarin in de jaren tachtig het oude systeem aan kapot gegaan is.
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Dank u meneer Bakker. Ik wou de fractie vragen om deze vragen eerst te
beantwoorden. Heer Dees.
Dank u wel mevrouw de voorzitter ik wil enkele opmerkingen maken vooral over
de inhoud en vooral ook over de procedure ik moet zeggen dat zowel in de analyse
van St.Michielsgestel als in de analyse van Groningen dat daar buitengewoon scherp
is geformuleerd waar een aantal problemen liggen en ik wil ook de afdelingen
danken voor het feit dat ze daar zo diep en helder op zijn in gegaan ik zal het
stacate doen in de eerste plaats blijkt uit de beide analyses van zowel als
St.Miechielsgestel dat het doorgaan op de weg van het plan Simons dat dat heilloos
is grote tegen argumenten tegen het plan Simons zijn de nivellering tweede punt is
er wordt een onvoldoende band gelegd tussen het betalen van een premie en het
gebruik maken van voorzieningen de eigen financiële verantwoordelijkheid in het
plan Simons voor de mensen zelf is te klein de premies zijn veel te veel inkomens
afhankelijk te weinig nominaal en er is steeds geen ruimte voor eigen risico's en in
de derde plaats het risico dat het plan Simons uitloopt opeen Volksverzekering een
klassieke socialistische volksverzekering het overdragen van de geneesmiddelen naar
het ABBZ is daar het eerste voorbeeld van hoe het beslist niet moet die beslissing
die in het verleden is genomen moet beslist worden teruggedraaid en in de vierde
plaats zien we dan het plan Simons na alle trammelant en tierelier van de
staatssecretaris geen enkel maatschappelijk draagvlak mee heeft nauwelijks nog
politiek draagvlak. Wat dan wel nou het is prima dat twee afdelingen van de VVD
suggesties doen als ik een vergelijking moet treffen dan vind ik dat in het advies
van St.Michielsgestel te weinig wordt onderkend dat doorgaan met het oude
systeem van zeg maar 5 á tien jaar geleden dat dat niet meer kan dat wordt toch in
St,Michielsgestel te weinig onderkend de heer Bakker van Groningen heeft het ook
nog eens uit een gezet en ik moet zeggen als ik kijk naar de structuur zoals die door
Groningen wordt voorgesteld en waar wel elementen van het pleidooi van
St.Michielsgestel in zitten dan moet ik zeggen ik vind de overwegingen van
Groningen ijzer sterk ik vind het model wat wordt voorgesteld buitengewoon
sympathiek en als ik zelf naar de inhoud kijk dan heb ik eigenlijk een probleem dat
is er wordt gewezen op de negatieve koopkracht effecten van dit model omdat er
hoge nominale premies in zitten voor met name de lagere inkomens gezinnen met
kinderen Groningen stelt voor om die negatieve koopkracht effecten te
compenseren door de premiegrens te verhogen daarvan is wel het nadeel dat het
lasten bezwarend werkt voor de middengroepen dat vind ik een nadeel van
Groningen en ik zou erop willen wijzen dat als je zou willen compenseren dat er
wel andere methodes denkbaar zijn die dat nadeel niet hebben dus bij die alinea van
Groningen zou ik als vertegenwoordiger van de fractie een groot voorbehoud willen
houden zo niet iets anders willen bepleiten. De procedurele opmerking die ik wil
maken mevrouw de voorzitter die is vooral bedoeld uit het oogpunt van
hoffelijkheid naar de partij toe we hebben een route voor het
verkiezingsprogramma waar ook de volksgezondheid een belangrijke rol in zal
spelen ik weet uit eigen waarneming dat bijvoorbeeld de partij commissie
volksgezondheid heel veel werk aan het onderwerp besteed ook met bepaalde ideeën
komt ik neem even de vrijheid ik heb iets van die stukken gezien dat er toch wel
een redelijke redelijk spoort met wat Groningen voorstelt dat is dus aardig om dat
toch even te registreren wat de algemene benadering betreft maar het is de vraag of
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je er toch niet de voorkeur aan moet geven om die procedure van het
verkiezingsprogramma af te wachten en dan definitief te beslissen om dat het over
een heel belangrijk en gewichtig onderwerp gaat waar velen in de partij in
geinterreseerd zijn het is aan u om de orde te bepalen maar ik moet zeggen dat ik
als een van de woordvoerders op dit terrein het buitengewoon goed vindt dat er zo
opdringend is op ingegaan en ik zie dan toch in verschillende sectoren van de partij
dat waar we met zijn allen het plan Simons mordicus afwijzen daar is geen enkel
misverstand over dat je toch in verschillende gremia van de partij ziet dat er een
alternatief zich aan het ontwikkelen is wat heel goed is en wat mij betreft kan het
erg veellijken op het voorstel van Groningen. Dank u wel (applaus).
Zijn er in tweede termijn vragen. Heer Bakker.
Voorzitter een korte opmerking op de reactie van de heer Dees. Het idee van de
afdeling Groningen was de inkomensgevolgen voor de laagste inkomens te
compenseren en hoe dat gebeurd dat maakt ons eerlijk gezegd weinig uit dus als de
heer Dees daar betere ideeën over heeft dan houden wij ons aanbevolen.
Dank U. Gaat uw gang.
Mevrouw de voorzitter Wendt kamercentrale Amsterdam we zouden graag de
mening horen van de fractie over de thuiszorg onze motie nr. 23 gaat erover
-ja daar heeft u gelijk in mevrouw Kamp. Zeer toepasselijk he dat verband om uw
been.
Ja ze vragen of je arbeidsongeschikt bent ja of nee (gelach)
- nou duidelijk niet geloof ik
Wat betreft de motie Amsterdam over de thuiszorg laat het iedereen duidelijk zijn
dat ook de VVD de liberale juist een zeer warm hart hebben voor thuiszorg het is
de mogelijkheid om ook mensen zelfstandig te houden in hun eigen situatie maar
daarbij komen we dan wel op de vraag die zojuist aan de orde was en dat zou u bij
dit onderwerp mee moeten nemen van wie betaald dat straks allemaal moet dat ook
de thuiszorg in die ene zoals het nu nog is of voorgesteld wordt door Simons in die
ene basisverzekering of willen we dat is de motie van Groningen dat de partij
opnieuw nadenkt over van hoe verdelen we eigenlijk het hele verzekeringsstelsel dus
over de financiering daarvan zou ik willen zeggen dat moet meegenomen worden
bij het advies wat •... onverstaanbaar... het programma van de partij over de
verkiezingen. Dan zou ik enige nuance willen aanbrengen over de opmerkingen van
de wachtlijsten van de thuiszorg er is pas een heel groot onderzoek geweest waar
alle instellingen voor kruiswerk en gezinsverzorging aan hebben meegedaan en dan
is het misschien toch ietsjes anders dan we allemaal in de volksmond zeggen daar
zijn ontzettende wachtlijsten bij het kruiswerk bij alle instellingen blijkt dat er geen
enkele wachtlijst is bij de gezinsverzorging is wel een wachtlijst maar daarmee hangt
samen dat er heel veel mensen zijn dat er een tekort is aan mensen die in deze
sector willen werken dus laat ik het zo zeggen er zijn eigenlijk geen mensen die dit
werk willen doen dus uiteindelijk moet we natuurlijk ook kijken op de arbeidsmarkt
of we daar veel mensen hebben en natuurlijk is het zo met de toenemende
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vergrijzing er meer behoefte zal zijn aan thuiszorg maar met de toenemende
vergrijzing zal de er ook bijvoorbeeld meer behoefte zijn aan opnames in
verpleeghuizen maar ook ik noem maar heel wat voorbeelden bijvoorbeeld aan
heupoperaties en dan komen we natuurlijk voor de vraag te staan als we meer geld
willen naar de thuiszorg dat we dan eventueel met elkaar moeten beantwoorden
willen we een verschuiving aanbrengen dat ergens anders geld weg moet die dan
meer naar de thuiszorg zal kunnen en nu was het interessant dat in juni 1991 bij
het afwijzen van de plannen van staatssecretaris Simons de VVD fractie als
alternatief had voorgesteld laten we nou eens een groot experiment doen in
nedertand om eens te kijken en daar hadden we een draagvlak voor bij instellingen
en verzekeraars om een experiment te doen om te kijken of een duurdere zorg dus
als we opnames kunnen voorkomen en met dat geld uiteindelijk iets meer naar de
thuiszorg kunnen doen deftig heet dat substitutie hoe kunnen we iets meer geld
verschuiven en we hebben geen enkele we hadden steun van verzekeraars maar in
de politiek kregen we geen enkele steun voor dit experiment en dat is heel jammer
want dit had kunnen bewijzen of eigenlijk die verschuiving mogelijk was we zullen
proberen laat ik het zo zeggen he dus waar het uit gefinancierd moet worden dat is
mijn voorstel dat nemen we mee ook in het nieuwe verkiezingsprogramma de
discussie daarover en we zullen proberen om bij de begroting 1994 te kijken of er
iets mogelijk is om iets nog extra naar de thuiszorg te doen maar nogmaals ik
confronteer u dan met de vraag of u dan kan aangeven of u dan aangeven waar we
minder geld naar toe zouden moeten doen en tot slot en dat staat ook in de motie
van Amsterdam wat ik van harte zou willen ondersteunen het begrip doelmatigheid
het is natuurlijk het allerbelangrijkste ook dat in die instellingen die gesubsidieerd
worden die geld krijgen uit de collectieve sector uit uw en mijn portemonnaie dat
die dat geld zo goed mogelijk en zo doelmatig mogelijk besteden en juist dat punt
van de motie zou ik ook van harte willen ondersteunen. Dank u wel (applaus).
Dank u. Ik stel voor om datgene over te nemen dat ook al in de beleidsnotitie van
de fractie vermeld staat namelijk dit te doen toekomen aan de beide commissies en
we zullen ongetwijfeld in het kader van de verkiezingsprogramma discussies hierop
terugkomen want het onderwerp is er wel naar. Kan het uw instemming weg
dragen. Dank U. Voordat ik over ga naar het minderhedenbeleid zou ik de heer
J acobs willen verwelkomen algemeen directeur van het VNO welkom in ons
midden. (applaus). Hoofdstuk 5 minderhedenbeleid. Daarbij zijn tevens aan de orde
het voorstel van de afdeling Groningen en de amendementen daarop van de
afdelingen Arnhem en St. Michielsgestel. Wie mag ik het woord hierover geven. Ja
meneer Neele.
Dank u wel. Mijn vraag is of dat zogenaamde costolijst de lijst met illegale
slachtoffers van de Bijlmerramp die dan een verblijfsvergunning krijgen hier in
nedertand of dat dat niet in strijd is met de EEG richtlijnen de EEG in de EEG
geldt namelijk een vrij verkeer een vrije vestiging van personen voor EEG
ingezetene dus met uitdrukkelijk EEG ingezetene en er kan natuurlijk niet een land
heel veel immigranten een verblijfsvergunning geven dus EEG ingezetene maken
omdat dan ook een ander land een ander lidstaat die nieuwe EEG ingezetene ook
moet toelaten dus ik vraag mij af of dat in strijd is met de EEG richtlijnen met de
costolijst.
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Ja voorzitter onze motie was geenszins onvriendelijk bedoeld. Voorzitter te lang is
in naderland uitgangspunt van het het vreemdelingenbeleid geweest, dat allochtonen toch weer zouden terugkeren en omdat ze toch weer zouden terugkeren hoeft
u eigenlijk ook geen moeite te doen om in de nederlandse samenleving te integreren. Voor zover er al enige pogingen gedaan werden deze mensen toch in eerste
plaats als slachtoffer gezien, als mensen die zielig waren. Voorzitter als Liberale zijn
wij van mening, dat individuen heel wel in staat kunnen zijn, zichzelf te redden, die
mensen moeten dan wel een kans krijgen, we moeten dus naar streven, die
mensen in de nederlandse samenleving te intrigeren en het idee dat deze mensen
toch weer teruggaan, dat is, dat zijn waandromen, want dat gebeurt niet. We
moeten ook af van het idee dat zij zielig zouden zijn, dat het is bekende doodknuffelen, heeft alleen maar tot negatieve effecten geleid, om hier een voorbeeld te
geven. In naderland vinden wij wel dat we zo tolerant zijn dan in het buitenland,
maar tegelijkertijd is de werkloosheid onder allochtonen nergens hoger dan in
nederland. En hoe komt dat, dat op die discussies waar voornaamste probleem
steeds was is de toonhoogte die we aanslag wel goed genoeg. En daar ging
eigenlijk de hele discussie over en als je toonhoogte maar politica! correct was, dan
deed het er verder niet meer toe, want je zei, dan kon te verder de betreffende
groepen in hun sop laten gaarkoken. Het pleitte dus voor integratie van naderlanders en allochtonen in de nederlandse samenleving. Daar bevinden ook dat een
aantal universele waarden uitgangspunt moet zijn. De afdeling groningen ziet niets
in cultuurrelativisme, dat alle waarde maar relatief zouden zijn. Een aantal waarden
zoals de gelijkheid van man en vrouw vinden wij universele uitgangspunt. Om die
integratie in nederlandse samenleving succesvol te laten verlopen, zul je ook de
toestroom waar mogelijk moeten beperken. Het voortdurend binnen laten stromen
van nieuwe groepen, leidt er alleen maar toe dat pogingen om de reeds aanwezige
groepen te integreren schipbreuk zullen leiden. Dat is niet helemaal een hypothetische voorbeeld. Als we naar de rellen in LA. keken, dan richten daar de onlustgevoelens zich niet in de eerste plaats tegen de blanken, maar de negers daar die
richten zich in eerste instantie op de Aziaten, waarom was dat, ze werden door
nieuwe groepen van de arbeidsmarkt verdrongen. Zo gaat het ook hier in naderland, voortdurend nieuwe toestroom maakt de kansen van de hieraanwezige alleen
maar geringer.
Maar kunt u zich wat toespitsen
Ik ben ook bijna klaar voorzitter. Dat betekent dat destructief toelatingsbeleid geen
economische vluchtelingen, maar voor ontheemde en asielzoekers die er om
politieke redenen komen, daarvan zou naderland natuurlijk nog steeds gastvrij
moeten zijn. Dus het is niet zo, dat we alle soorten buitenlanders op een hoop
willen gooien, maar mensen die terecht politiek asiel aanvragen zou naderland zeer
gastvrij moeten zijn, voor alle andere mensen zou de toegang toch aanmerkelijk
minder soepel moeten zijn.
Dank u. U bent al geweest, kort graag mijnheer Vrijland.
Ja het is een zeer belangrijk onderwerp, als je dat niet duidelijk maakt met cijfers
dan krijg je direct ook hier in deze partij ruzie.
Als ik de standpunten lees van de heer Wiebenga of mijnheer Bolkestein, als die

algemeen gehouden worden dan kun je ermee eens zijn, maar de uitvoering is een
probleem, dus ik zou graag willen voorstellen, dat als er besluiten genomen
worden, dat het altijd onderbouwd wordt met cijfers, dat is duidelijk. Die integratie,
dat is een ontzaglijk groot probleem, afdeling Hilversum heeft als de opmerking
gemaakt, kunt u lezen in de beleidsnotitie en ook in eigen voorstel, dat integratie bij
woonwagenbewoners niet lukt. Ik heb, ik geloof eigenlijk ook niet dat die integratie
goed lukt en ik zou willen daarvoor meer relegatie, is met die Spanjaarden grandioos gegaan, als je die mensen maar goed helpt hier en ter plekken, dan loopt dat
goed, dan is het ook ethisch. En waarbij hier voor staan, wat we moeten doen is
dus ook in deze notities staat, een opmerking van de huidige multiculturele
geinternationaliseerde maatschappij. Daar moeten wij ons over uitspreken of we dat
wel willen. Willen wij internationalistisch zijn, of willen we toch een beetje ons eigen
cultuur houden. Nu is mijn vraag en dat staat hier ook in het verhaal en daar moet
een antwoord op komen en dat is de vraag over die wet die door de fractie is
ingediend, wet bevordering arbeidsdeelname allochtonen. Daar staat in de nota van
de Telderstichting, het zou echter onjuist zijn als de overheid die decennia lang een
funest minderhedenbeleid heeft gevoerd nu de problemen afwentelt op particuliere
organisaties en van hen verlangt dat ze in heel korte tijd doorgang moeten geven
door deze mensen te plaatsen. De praktijk in de partij en in de fractie is dat er
rechtse WD'ers zijn, ik noem Wiegel, mevrouw van Heemskerk, mijnheer Ploeg, en
er zijn ook (gelach, ja, mijnheer Wiegel is rechts) u kunt die mensen ook altijd zien
bij de OSL bijeenkomen, en er zijn linkse mensen
U staat nu ook links van mij dus ik bedoel
Oke ik zal nog twee zinnen maken en er zijn ook linkse dat is mijnheer Dijkstal,
mijnheer Linschoten
Ja, nee, nee, nu mijnheer Vrijland, zo zitten we vanavond hier nog, u complete
vraag nu
Mijn vraag is steunt de partij de linkse koers van de WO fractie in Amsterdam die
doorlopende overeenkomsten heeft met groen Links.
Oke, vraag, nog twee vragen, gaat u gang.
Stalperts. St. Michielsgestel. Wij hebben een motie ingediend en je kunt in zijn
algemeenheid vaststellen dat in de Westerse wereld het vluchtelingen probleem een
echt probleem gaat worden als je in Duitsland kijkt waarbij men een rem zet op de
binnenkomst van vluchtelingen, de nieuwe Franse regering treft ook al maatregelen,
ik denk dat wij in Nederland en ook het nederlandse volk in zijn algemeenheid gaat
nadenken over moeten wij doorgaan zoals we nu doorgaan. Wij hebben binnen
onze afdeling erover gediscussieerd en het blijkt bij ons dat de vraag of integratie al
dan niet moet plaatsvinden, een heel belangrijk item is. Het is hier ook net gezegd
dacht ik. En men kwam tot de conclusie dat integratie op zich niet een noodzakelijk
iets is. Het is zelfs zo dat de verschillende bevolkingsgroepen, ook vaak behoefte
hebben om in hun eigen culturele kring te verblijven ook in nederland. En de vraag
is of je dat tegen moet gaan. Tweede punt is dat wij denken dat het vreemdelingenbeleid en ik denk dat het hele onderwerp op zich een .. punt is het vreemdelingen-
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beleid moet streng rechtvaardig en duidelijk zijn en dat betekend dat wij hebben
gezegd laten we nu de verblijfsvergunning die afgegeven wordt altijd tijdelijk zijn en
pas als je de definitieve vergunning krijgt dan zul je aan een aantal eisen moeten
voldoen omdat je je gaat mengen met de nederlandse samenleving. En dat
betekent dat je de nederlandse taal spreekt, als je het nederlanderschap aanvraagt,
dat betekent dat je dan ook een baan moet hebben en dat betekent dat je ook de
nederlandse normen en de nederlandse grondwet aanvaard. Als ik zie mevrouw de
Voorzitter dat Iran Salmon Rhusdie weer opnieuw ter dood veroordeeld, mister
Kooijman, de vertegenwoordiger Iran ter verantwoording roept en tegelijkertijd in
Den Haag dertig Iranezen staan door aan Rhusdie en dood aan Amerika, dan denk
ik waar zijn we dan mee bezig en dan zeg ik zet die mensen op het vliegtuig, terug
naar Iran want zij aanvaarden onze normen niet. Dat was het .. applaus
Misschien kunnen we met elkaar afspreken, de fractie heeft standpunten van de
voorstellen die ingediend zijn gecommentarieerd in hun stuk en ik denk dat we voor
zover daar men het daar niet mee eens is of nader vragen heeft, dat we dat hier
moeten doen, want ik ga ervan uit dat iedereen grote stukken gelezen heeft en dus
precies weet wat de vraag was en het antwoord is en als daar nog wat ruis tussen
zit dan zou het hier moeten komen, anders denk ik dat we misschien te veel gaan
herhalen. gaat u gang
Poortman, Barendrecht.
Ik zal niets herhalen want ik ga toch de zaak op een iets, het gaat wel over
minderheden en het gaat over vluchtelingen, maar ik wou toch vaststellen dat wat
er op dit moment in de wereld gebeurt een gevolg is van de geschiedenis van de
19e en de 20e eeuw. nl. van het kolonialisme en het communisme, daarom is er
een mondiale ongelijkheid ontstaan, waardoor de vleespotten in het westen staan
en de armoede in het oosten en het zuiden. Het is deze mondiale ongelijkheid leidt
ertoe dat talloze mensen uit het oosten en zuiden denken dat trekken naar het
westen voor hen een uitkomst biedt. Wij weten allemaal heel goed dat aan de grote
meerderheid van deze mensen geen enkel perspectief kan worden geboden in
onze wereld. En we sturen ze dan weer gedesillusioneerd terug dat kost een hoop
geld en een hoop ellende voor alle betrokkenen. In feite is er natuurlijk maar een
oplossing en dat is een zaak van ons buitenlands beleid en dat is een zaak van
onze beleidsontwikkelingsamenwerking, dat meer dan tot nu toe en dat zal
waarschijnlijk geld gaan kosten gericht moet worden op het bieden van zodanige
perspectieven aan de achtergestelde groepen in de derde en de voormalige
tweede wereld, dat zij zich niet meer in grote getale naar het westen zullen richten
en dat ze naar ons toekomen, want het is niet ondenkbaar dat de zowel de
spanningen in het voormalig oostblok, als de spanningen in de derde wereld en de
komst van de mensen naar ons toe zullen leiden tot een soort een derde wereldoorlog, dus niet de derde wereld oorlog maar de derde wereld-oorlog die zich
zowel daar al op grote schaal afspeelt en ook in de tweede wereld, maar zich ook
zie L.A. etc. onze wereld aan het verplaatsen is. Dat moet voorkomen worden en
dat is iets heel anders dan over allerlei details in de nederlandse wetgeving praten.
dank u.
Ik verzoek enige kortheid mevrouw

Yvonne Hocgendoorn afdeling Wassenaar.
Voorstel van St. Michielsgestel is zeer zeker ongenuanceerd inderdaad worden
asielzoekers, vreemdelingen, minderheden en alles wordt door elkaar gehaald, voor
wat betreft argument toelatingsbeleid van vreemdelingen dient erop gebaseerd te
zijn dat verblijfsvergunning altijd tijdelijk,maar nooit kan het beleid gebaseerd te zijn
op het feit dat de verblijfsvergunningen altijd tijdelijk is, daar zijn hele andere
argumenten voor en zo zijn er wel meer punten waar ik het niet mee eens ben.
Dank u
Mijnheer Neelen
Ik wil alleen maar wijzen op een uitspraak van de VN conferentie nl dat de vrije
wereldmarkt, dus zonder invoerheffingen, de migratie afremt. mogelijk dat in een
toekomstige discussie over minderheden beleid dit ook betrokken kan worden.
Mijnheer Schuddeboom
Een mededeling. Nederland is het land waar de minste economische vluchtelingen
worden toegelaten. Daar zijn we hier ontzagwekkend strikt in en vaak wordt er
gezegd moet je hun kijken, ze praten veel maar ze laten niemand toe, dus het valt
hier wel mee, de toelating van al die vreemdelingen ... applaus
Mijnheer Heus
Mevrouw de voorzitter de tekst van St.Micielsgestel een permanente vergunning die
zou dus in een aantal gevallen niet verkregen kunnen worden, ik neem dus b.v.
aan een vreemdeling die een nederlandse vrouw heeft ontmoet en ze hebben
samen een kind, volgens de tekst van St.M. moet op een gegeven moment die
vreemdeling het land uit en die vrouw en het kind blijven dan blijkbaar hier, als een
vreemdelingen een nederlander heeft ontmoet en ze krijgen samen een kind dat
moet in ieder geval die vreemdeling weg het kind blijft misschien achter en de man
ook, dat zijn de consequenties van St. Michielsgestel.
Ik wil overigens niet verhelen dat er een aantal sympathieke gedachte onder liggen,
maar de uitwerking die is wat moeilijk en ik wou ook nadrukkelijk erop wijzen dat
als de vertegenwoordiger van de afdeling Groningen heeft dat zwarte buitenlanders
niet gewenst zijn. Ik denk dat als we de overmaat aan blonde Yoegeslaven, blonde
Russen en blonde polen hier krijgen dat we dan ook problemen krijgen in dit land
het gaat over een opnamecapaciteit die we als volk kunnen hebben.
U bent al geweest mijnheer Bakker
Ik wordt hier beschuldigd van iets gezegd te hebben wat ik helemaal niet gezegd
heb.
Nee maar dat is de mening van iemand anders, wij gaan naar de fractie toe,
beantwoording.
Mijnheer Wiebenga
Mevrouw de voorzitter ik zou de algemene vergadering willen beginnen met de
complimenteren voor de opbouwende toon waarover dit vraagstuk minderhedenbeleid, toelatingsbeleid, immigratie e.d. gesproken is. Natuurlijk liggen er verschillende
nuances en er ligt ook bij ieder individueel lid hier in deze zaal is dat begrijpelijk. De

ene formuleert het wat anders dan de ander, maar ik denk dat wij met zijn allen als
WO en de tweede kamer fractie vindt dat ook dat wij moeten vaststellen dat hier
een probleem aan de orde, dat in de politiek dringend bespreking behoeft. Dat is
dan ook gebeurt van de kan van onze fractie, ik hoef er nauwelijks aan te herinneren dat onze fractievoorzitter Frits Bolkestein over het minderhedenvraagstuk de
discussie in de politiek begonnen is net zoals ook een aantal andere zaken de
fractie in de politieke zaken zullen bespreken. Als u mij toestaat wil ik niet op elk
individuele vraag ingaan, want daarvoor is er veel te veel aan de orde gesteld en
zou het misschien twee of drie hoofdlijnen naar voren willen brengen.
Om te beginnen de afgevaardigde van de afdeling Barendrecht die heeft natuurlijk
gelijk als ie wijst op de ontwikkelingen in de wereld die reden zin of die oorzaak zijn
van een grote migratie. Ik zou het ook zo kunnen zeggen. Europa is een lichtend
stukje in deze wereld waar twee dingen bij elkaar komen die je in een heleboel
andere werelddelen veel minder ziet, dat is aan de ene kant democratie, en alles
wat dies meer zij en aan de andere kant welvaart. En het is begrijpelijk dat mensen
uit minder bevoorrechte streken proberen hier een beter bestaan op te bouwen en
dat betekent dus ook dat we en dat ben ik met de afgevaardigde van de afd.
Barendrecht heel erg eens, de fractie is dat eens, dat het een plicht is van de
Europese landen van de westerse landen in het algemeen om bij te dragen aan het
wegnemen van de oorzaken van de migratie. Dat is punt een wat je moet vaststellen bij elke discussie. Vervolgens is de vraag, hoe moet het nu hier in nedertand
met het minderhedenbeleid e.d. De afgevaardigde van Hilversum de heer Vrijland
heeft gevraagd noem nou eens wat cijfers, en dat wil ik ook wel doen, ik wil een
voorbeeld noemen om het niet te lang te maken dat is dat er is twee jaar geleden
door de werkgevers en de werknemers een banenplan gemaakt voor migranten. U
weet de migrantenwerkloosheid is erg hoog. Er is een banenplan gemaakt voor
60.000 banen voor migranten. In vier jaar. En als u nou ziet dat van de immigratie
in dit land toevallig per jaar 15.000 migranten immigreren in dit land die beschikbaar
zijn, beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt. dan ziet u dat in vier jaar door
60.000 geschikte arbeidsmigranten die hier immigreren dat dat ook zelfs als dat
banenplan lukt, dat dan nog de werkloosheid bij migranten niet opgelost is en dat
onderstreept alleen de het vraagstuk waar wij nu over praten. Voorzitter ik ben het
eens met al die afgevaardigden die hebben gezegd dat je goed onderscheid moet
maken tussen waar je het over hebt, als we het hebben over het minderhedenbeleid in ruime zin, dan heb je aan de ene kant een toelatingsbeleid, immigratie,
vervolgens heb je de inburgering, dat wordt integratie is een beetje ingewikkeld,
maar zeg maar de inburgering van de mensen die hier gevestigd zijn en tenslotte
de terugkeer remigratie ook wel genoemd van mensen die naar het land van
herkomst terug gaan. Bij de immigratie heeft de WO fractie twee jaar geleden een
10-puntenplan immigratiebeleid uitgebracht, er is ook publiciteit aangegeven. Wij
hebben eigen op dat punt in de tweede kamer de discussie gestart. Het was zelfs
zo dat toen we ons 10-puntenplan immigratiebeleid uitbrachten, dat voor verschillende partijen aanleiding was om te zeggen van jullie gaan veel te hard, ik zal het
niet uitwerken nu dat 10-puntenplan, maar het wil alleen maar zeggen, dat wij in die
discussie het voortouw in de kamer hebben gehad en nog steeds houden.
Als ik dan praat over de inburgering van de hier gevestigde migranten dan ben ik
het eens met een van de andere afgevaardigde die gezegd heeft, laten we nou, ik
dacht dat het de heer Bakker uit groningen was, laten we nou migranten vanuit de
liberale visie beschouwen als gewone mensen, geen zielepoten inderdaad, niet
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doodknuffelen, laten we een minderhedenbeleid niet baseren op overheids te veel
overheidsbemoeienis met die migranten laten we het ook niet teveel groepsgewijs
de inburgering plaatsvinden laten we als overheid de migranten individueel benaderen onder het motto van steek de handen uit de mouwen, probeer zelf werk te
vinden, probeer je te scholen en ieder geval ga de nederlandse taal leren en dan
kun je in deze samenleving inderdaad aan de bak komen. Voorzitter ik meen
hiermee een paar hoofdlijnen van de WD fractie voor het voetlicht te hebben
gebracht. Ik herken een heleboel in wat ervan de zijde van de afgevaardigden is
gezegd, niet alles zijn wij het mee eens, maar dat is helemaal geen probleem, want
het belangrijkste is dat we over dit vraagstuk open en bloot discussiëren. dank u
wel. applaus
Geeft dit toch nog aanleiding tot een tweede termijn
Mevrouw de voorzitter ik hier nu willen vragen of de deuren naar de gang mogen
want het is erg storend, er zijn veel leden die onderling contact met elkaar op prijs
stellen, maar laten wij hier met elkaar dan horen wat er gezegd wordt, dank u wel
Misschien kunnen we daar even op letten
Het wordt moeilijk want straks wordt er een borreltje gedronken en dat wordt het
nog lawaaiger daar. Dat is altijd zo geweest.
Mijnheer Vrijland kort graag.
Een goed voorbeeld van een politieke ondervang is de zaak hoe dat in Frankrijk
gaat, er is een liberale rechtse regering komen, kun je geloven dat we daarmee blij
kunnen zijn, ik heb daarstraks de opmerking gemaakt over Amsterdam, was een
fout voorbeeld, op het ogenblik speelt de benoeming van directeur Centrale
Afdeling Personeelszaken en dan wordt de WD fractie daar die vraagt daar voor
vrouwenallochtonen en homo's voor deze functie. Nou ik vind dat te ver gaan,
waarom moet je altijd zwart zijn, homo, vrouw, om een baan te krijgen. Dat wil er bij
mij niet in.
Mijnheer Wiebenga heeft de opmerking gemaakt, meer cijfers, en ik hoop inderdaad dat er in de toekomst meer cijfers komen, zodat dit onderbouwd is, dat geeft
nl. zekerheid, stabiliteit, en rustigers gesprek over dit onderwerp.
Mijnheer Bakker, ook graag kort. Dan hebben straks zoveel mogelijk mensen nog
de gelegenheid om ook andere onderwerpen te behandelen. gaat u gang
Ik had een heel korte vraag. Er liggen nu eigenlijk twee teksten voor, eentje van de
afdeling Groningen, met een amendement daarop van afdeling Arnhem wat
overigens de bedoeling van de afdeling Groningen prima verhoort, en anderzijds
een tekst van St. Michielsgestel. Mijn indruk die ik gekregen had uit zowel de
antwoorden van de fractie als van de schriftelijke stukken was dat de kamerfractie
zich het meest kon vinden in de tekst van de afdeling Groningen. Is die indruk
correct.
Oke gaan we zo nog even vragen
Ik zie de heer Wiebenga al ja knikken, ja, oke, moet de fractie, nee, goed, dan
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gaan we kijken, afdeling groningen, kamerfractie kan zich daarin vinden begrijp ik,
dus daarmee maakt het geen onderdeel van discussie meer uit, ja, dan afdeling St.
Michielsgestel, we hebben het bediscussieerd, ligt nog op tafel
Voorzitter, ik ben het in hele grote lijnen met de heer Wiebenga eens, alleen er zit
een stuk vrijheid in van de buitenlander die hier komt, en ik vind dat de buitenlander die hier komt, omdat hij de goudpot hier denkt te vinden en die zijn er niet
meer. Wat wij hebben is een naderland die de echte vluchteling welkom moet heten
en de economische vluchteling moet afwijzen. En daar gaat Groningen mee eens
veel te ver, want dat kunnen wij op den duur niet meer behappen. Wat wij kunnen
doen is de werkelijk vluchteling, er zijn zoveel echte vluchtelingen in de wereld, als
wij die kunnen helpen, dan hebben wij al heel veel gedaan en dan moet de rest
afvallen, dank u.
Oke u trekt het amendement in, nee
Ja mevrouw de voorzitter, hier een korte aanvulling hierop. Ik zat van de week in
de auto te luisteren naar een radioprogramma daarin konden mensen telefonische
reactie geven op de nederlandse onvriendelijkheid t.o.v. asielzoekers en emigranten. Toen was er meneer aan het woord en die zei iets wat mij eigenlijk al aansprak. Het is natuurlijk zo dat mensen voor veiligheid van lijf en leden hun land
ontvluchten die moeten ergens een huis kunnen vinden, of een thuis kunnen
vinden, als u nu op schiphol eens een bord neer gaan zetten, van u bent hier
welkom als asielzoeker, u krijgt dagelijks uw persoonlijke verzorging en uw voedsel
en vijftig gulden zakgeld per maand. Die meneer was van mening dat iedereen die
dat bord dan toch voorbij zal lopen en niet op zijn schreden terug zou keren dat
die weleens werkelijk voor veiligheid aan lijf en leden zijn land ontvlucht zou kunnen
zijn en ik denk dat we daar met zijn allen toch een over na moeten denken, want
als je werkelijk voor je veiligheid een land moet ontvluchten, dan denk ik dat het
een hele goeie zaak is wanneer je in een ander land je thuis kunt vinden, je veilig
kunt voelen en daar je voedsel en je verzorging en je zakgeld krijgt. Ik denk dan
dat je met zijn allen toch netjes bezig zijn.
Dank u het amendement St. Michielsgestelligt nog op tafel, kan de fractie daar nog
een kort advies over geven
Als ik even zo brutaal mag zijn, voor vijftig gulden zakgeld, kan een Nigeriaan in
Nigeria een heel gezin onderhouden.
Oke, Wiebenga, graag een advies over voorstel St. Michielsgestel.
Ja mevrouw de voorzitter laat ik het nog een keer heel helder zeggen in de richting
van de afgevaardigden van St. Michielsgestel. Wat de positie van de fractie op het
punt van de immigratie is als je kijkt naar het asielbeleid, dus iets toegespitst op dit
punt, dan is het beleid van de fractie een tweesporen beleid, aan de ene kant het
tegengaan, dat vind de WD, tegengaan van economische migratie, en aan de
andere kant het ruimhartig opvangen van echte vluchtelingen. Dat onderscheid
moet je maken, nou als ik dan kijk naar de resolutie de motie van de afdeling St.
Michielsgestel dan denk ik toch voorzitter dat de heer Bakker heeft het goed
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geïnterpreteerd goed uitgelegd, dat de fractie zich kan vinden in de motie Groningen, samen met de aanpassingen van de afdeling Arnhem die daarop zijn toegepast, de afdeling St. Michielsgestel daar denk ik daar zouden toch echt nog eens
even dan voordat we ja zouden kunnen zeggen als fractie nog eens even verder
over moeten praten want er staan ook een aantal onjuistheden in b.v. staat er
hierin dat een verblijfsvergunning moet altijd tijdelijk zijn, dat zou dan een nieuw
beleid moeten zijn, maar ik kan u mededelen dat een verblijfsvergunning is altijd
tijdelijk, dus daar zitten dingen in die niet helemaal kloppen, ik denk dat het gewoon
goed is als de partij duidelijk schept en zegt de resolutie motie van de afdeling
groningen samen met de aanpassingen van Arnhem dat dat het beleid moet zijn en
dan zou ik eigenlijk zeggen de motie van St. Michielsgestel daar moeten we dan
nog maar eens naar kijken, daar moet de afdeling nog maar eens op studeren, dan
kunnen we daar verder uiteraard graag in overleg verder over praten.
Oke
Nog een vraag aan de heer Wiebenga, betekent dat dan dat die slordigheden van
Groningen ruimer interpreteert en corrigeerd of neemt hij het letterlijk over zoals het
hier staat.
Nou ik vind gewoon dat die termen gewoon verkeerd gebruikt zijn. Sorry dat gaat
over punt 2.
Nou nee ik
De fractie geeft dus geen positief advies over het amendement van de afdeling St.
Michielsgestel, wel over Groningen, en over Groningen is men positief gestemd, en
de vraag is nu aangezien u vind dat er wat onduidelijkheden c.q. onjuistheden
inzitten dat dat positief wordt ontvangen of de letter tekst.
Ja dat stukje is niet erg genuanceerd opgesteld, u vult zelf asielzoekers in, u vult
allochtonen aan, u scheidt dat van elkaar en dan zegt u het is acceptabel, zoals het
hier staat vind ik het niet. U kunt zich erin vinden en ik neem aan dat u het danook
steunt
maar Arnhem,
die zijn ook slordig, ik bedoel, als slordigheid de reden is om het af te keuren
Jawel maar het gaat niet om de letterlijke tekst, het gaat om de ideeën die erin
staan en Arnhem die wijzigt met name dat punt 2 en daar gaat de discussie op dit
moment dus over, ik denk dat de teneur de fractie van Groningen incl. Arnhem
wordt overgenomen en dat St. Michielsgestel wordt afgewezen kunnen samenvatten.
Wil St. Michielsgestel stemming
Voorzitter nog een opmerking naar mijnheer Wiebenga, er staat letterlijk dat de
verblijfsvergunning altijd tijdelijk is, er is geen fout in dat stuk, er staat dat die altijd
tijdelijk is, dus is een herhaling van het feitelijkheid.
Ik trek het stuk verder in. en ik vraag alleen de fractie om dit stuk mee te nemen in
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haar verdere beraadslagingen.
Gaan we over naar hoofdstuk 6, defensiebeleid.
Voorzitter mag ik eerst wat vragen, laat u Yoegoslavie vallen onder defensiebeleid
of onder europeesbeleid.
Factie, Europees, defensiebeleid is aan de orde.
Wie over defensiebeleid, niemand, gaan we naar 7, Europees beleid, bij dit
hoofdstuk stel ik tevens het voorstel van de afdeling St. Michielsgestel m.b.t.
europa na Maastricht aan de orde. U heeft dat voorstel in de aanvullende beschrijvingsbrief kunnen vinden en ik zou graag voordat ik dit hoofdstuk in discussie geef
een van de leden van de kamerfractie enjof europees parlement willen vragen te
willen reageren op het voorstel van de afdeling St. Michielsgestel. Wie van de
fractie. Voorstel van St. Michielsgestel. Wie geeft van de fractie allereerst, zodat we
de discussie kunnen beginnen een reactie op St. Michielsgestel, het gaat over
Europa na Maastricht. Mijnheer Wijsglas
Dank u voorzitter, ik denk dat ik namens de fractie over dit amendement heel kort
kan zijn omdat de kern van onze opvattingen t.a.v. het europees beleid gister naar
voren is gebracht door de fractievoorzitter, Frits Bolkestein, daarin kwam het woord
kern ook voor, want de fractievoorzitter heeft gezegd dat wij daar waar het gaat om
de toekomstige integratie van europa vinden dat europa zich moet concentreren op
haar kerntaken, maar dat is gisteravond aan de orde geweest. Wat betreft de kern,
om dat woord nog een keer te gebruiken, van het amendement, motie van St.
Michielsgestel wil ik zeggen dat daar waar het gaat om de democratische controle
in europa de fractie en het is ook door de fractievoorzitter en mijzelf naar voren
gebracht in het debat over het verdrag van Maastricht de fractie het helemaal eens
is met datgene wat hier staat, dat wij een democratisch europa moeten hebben en
die opvatting heeft natuurlijk ook de liberale fractie in het europese parlement. En
dat betekent dat we wat dat betreft buitengewoon ontevreden waren en zijn met
datgene wat er staat in het verdrag van rnaastricht Zolang er een democratisch gat
zit in europa, zolang niet alle beslissingen die door Europese Ministerraad genomen worden hetzij door een nationaal parlement, hetzij door het Europese parlement gecontroleerd kunnen worden is de situatie onjuist.
Wij zijn het dus eens met datgene wat hier staat.
einde 1/15 mei

I- 2~

15 mei band 2.
maar daar heb je helaas meer politieke stromingen en meer landen voor nodig dan
alleen de WD in nederland. Wij moeten dat dus met zijn allen ook als liberale doen.
Laatste korte opmerking, is wellicht meer tot u als hoofdbestuur gericht dan tot de
fractie, daar wordt gevraagd om meer informatie binnen de partij over europa, van
onze kan wil ik slechts opmerken dat wij datgene wat vorig jaar is gebeurd nl. eerst
een themadag over europa daarna een partijraad over europa als buitengewoon
prettig en positief hebben ervaren omdat die twee bijeenkomsten ons hele duidelijke richting hebben gegeven in ons handelen t.a.v. europa en die richting hebben
wij daarna bij de behandeling van het verdrag van Maastricht in de 2e kamer
uiteraard gevolgd.
Dank u dan hoef ik dat niet meer te zeggen en voorzover het dit jaar betreft er is
een partijraad gepland op, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, 9 oktober, die
speciaal gewijd zal zijn aan het europees verkiezingsprogramma, dus wat dat
betreft wordt er volle aandacht besteed dit jaar ook weer aan dat zo belangrijk
verkiezingsprogramma, die partijraad is uitsluitend daaraan gewijd, en vervolgens
zijn natuurlijk de afdelingen in de gelegenheid om daarover te discussieren. Goed ik
geef nu, wilt u daarop reageren, anders geef ik nu europese beleid in totaliteit in
discussie.
Als dat mag graag voorzitter. Kern van onze, de invalshoek van dit stuk is geweest,
ssst, dat wij toch het nodige gemist hebben in discussie voor de besluitvorming in
de kamer, via kamercentrale bij al onze leden die niet naar de partijraad kunnen en
niet naar die themadag konden, om met elkaar te praten, wat gaat er nu gebeuren
in europa, dat hebben wij gemist en dat geeft het stuk aan waarbij we tevens
zeggen als er in het veralg de tweede kamer weer moet gaan besluiten laat ons
dan onze organisatie gebruiken om ook de leden te informeren en respons te
krijgen.
Ja maar even korte reactie, de themadag vorig, ik geloof ik kijk mevrouw G. Abbing
aan, was mei, ja die stellingen daarvoor die zijn ruim daarvoor verspreid zodat
discussie volop kon worden gevoerd en vervolgens is de partijraad geweest in juni
en daar kon dus ook weer volop worden gediscussieerd over stukken die daar
voor lagen, dus u kunt bijna niet zeggen dat de leden niet voorzien zijn van de of
niet in de gelegenheid waren om te discussieren.
Ik geef nu het europees beleid in algemeenheid in discussie. Ja heer Steenmeijer,
die mevrouw stond ook al even, vind u het erg
Hoofbestuur geeft voorrang aan de leden
Dank u. Yvonne Hoogendoom afdeling Wassenaar.
Er zijn twee moties over Yoegoslavie, een van Amsterdam en een van de afdeling
Luxemburg. De motie van Amsterdam wil ik van harte ondersteunen en ik zou de
zaal willen vragen ook deze motie van harte te willen ondersteunen, want in
Yoegoslavie is de grens van tolerantie bereikt, moslims kunnen vanaf heden niet
meer vluchten, geen enkele kant, ook niet naar Creatie, omdat de eraaten en
Moslims elkaar nu bestrijden. Eerst hebben Serviers steden als Mostar en Dul..
verwoest, vervolgens
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Mag ik even onderbreken, dit is een typisch europees beleid en ik heb straks na de
diverse hoofdstukken heb ik nog een aantal moties amendementen liggen en daar
liggen deze twee zaken, Yoegoslavie ook voor, dus ik kom straks terug met uw
goedvinden.
Mijnheer Steenmeijer
Ja dat is misschien ook praktisch omdat wat ik wilde zeggen nog even aansluit bij
de discussie van zojuist. Ik mag er misschien op wijzen dat we bezig zijn om in de
Haya van Someren stichting ook een cursus over Europa te ontwikkelen, dus u legt
ok de hele partij ook langs die weg, goed kennis kan nemen
Ja dat is een goeie en er komt dit jaar nog een themadag over Oost Europa met
een reis daarachteraan, dus wat dat betreft komt u volop aan uw trekken, wij u
kunt in de bus discussieren
Europees beleid heb ik het over
Uw opmerkking over wanneer de twee moties zoals van voormalig Yoegoslavie
worden behandeld, wanneer worden die behandeld
Na de diverse hoofdstukken van de beleidsnotitie van de fractie, ja
Mijnheer Poortman
Een hele korte opmerking mede in aansluiting op mijn eerdere verhaal. De een van
de zaken die de ongelijkheid in de tussen onze en de rest van de wereld vergotische dumpen van euro overschotten in de derde wereld, zoals met vrees is
gebeurt in Afrika. Dat moet ten allen tijde voorkomen worden omdat daar een
plaatselijke landbouw wordt geschaad. Ik kan me overigens wel voorstellen dat een
deel van de overschotten goedkoop aan hongerende landen eventueel in het
oosten of in het zuiden wordt geleverd. Maar het dumpen tegen lagen prijzen die
daar de zaak verknoeit moet ten ene male voorkomen worden en het lijkt dat mij
zowel voor het Nederlandse als voor het Europese parlement een uitgangspunt
dient te zijn.
Dank u
Mijnheer Hoogendoorn, afdeling Wassenaar
Twee punten eigenlijk voor de burgers in europa om dat gemeenschapsgevoel wat
te versterken. Zou er niet beleid kunnen ontwikkeld worden om eens te streven
naar een munt zoals die emu meer gestalte krijgt en naar een paspoort, dat
voorkomt misschien ook een paspoort affaire in diverse landen. Een ander punt is
als je het aantal tolken ziet en de hele apparaatskasten ziet in Europa, is het dan
niet mogelijk om een taal of twee talen in te voeren waar onderling in geconverseerd wordt en in de Europese landen natuurlijk de eigen taal behouden worden.
Elk land dat nu toetreed met de nieuwe taal dat geeft een enorme toevloed aan
tolken, wiskundigen hebben mij gezegd,nxn n is dan het aantal talen, dus het wordt
steeds krankzinniger. Waarom kunnen we niet een eis opleggen aan nieuw
toetredende landen, dat we zeggen we hebben die en die talen en in die en die
talen moet je communiceren binnen het Europees geheel.

Annemarie Heij afdeling Den Haag
Ik had een vraag over democratisch tekort bij de ratificaties van de gate overeenkomst. Volgens mijn informatie zal de Gat overeenkomst voor de EG geratificeerd
worden door de EG Landen en door de Europese Gemeenschap. Ik zou nog graag
uitleg willen hebben van de fractie over het democratisch tekort en ook wat men
daar eigenlijk aan wil gaan doen.
De heer Saba
Ik ga nog even in op de laatste alinea van punt 7. Daarin staat aangegeven dat
m.b.t. de gemeenschappelijk buitenlandse veiligheidsbeleid de samenwerking met
de VS van Amerika voorop dient te staan. Ik denk dat dat een perfecte uitlating is
van de fractie. Ik wilde echter alleen vragen aan de fractie of ze aan konden geven
hoe die samenwerking in de toekomst gestalte moet krijgen. Europa gaat steeds
meer zijn eigen weg wat betreft veiligheidsbeleid, oude relaties die een tijd voor zijn
geweest komen weer naar voren, nieuwe coalities ontstaan, alles wordt in feite door
elkaar gehusseld in wets europa m.b.t. hetveiligheids-en buitenlandsbeleid. De rol
van Amerika daarbinnen komt onder druk te staan. Dat mag niet gebeuren en ik wil
vragen aan de fractie hoe die rol van Amerika voor de toekomst ook bewerkstelligd
kan blijven.
Dank u
Mijnheer Vrijland
Ja wij hebben net gehoord dat er iemand een pleidooi hield over een paspoort en
een munt, u weet dat frankrijk de laatste taak minister P. zich geergard heeft over
die grote importen van drugs uit Nederland en Nederlandse colonien, als ik dat zo
mag uitdrukken. We moeten voorzichtig zijn, wat mij betreft voorlopig geen een
paspoort, dat kan niet, ook een taal, de Engelse taal voor Europa, dat is ook kolder
dat hoor je ook af en toe en ik zou ervoor willen pleiten, wat de Gaulle al eerder
heeft gezegd, een, ieder zijn eigen cultuur, in zijn eigen omgeving, dus geen
engelse taal, en geen een paspoort enz.
Ja u bent de laatste in eerste termijn
Ik wou graag een korte reactie geven op de talen met de vertaalinstituten. Ik zelf
nogal eens in Brussel, alle talen zijn in quadraat aanwezig als het gaat over de
laatste besluitvorming op raadnivo, maar over de deskundige comite's daarvoor
werden zelden portugees, nog grieks noch deens ook naderlands kan lang altijd
niet gesproken worden, al mag ik dat wel horen, men probeert zo doelmatig om te
gaan, de stukken die in de deskundige comite's zijn niet meer dan in 3 talen, frans,
duits en engels, dus in die zin wordt dat toch wel op bedacht omdat zo economisch mogelijk te doen.

Dank u dan ga ik naar de fractie de heer Wijsglas en voor zover europese fractie
zich daarna erin wil mengen dan hoor ik dat graag heer Wijsglas.
Voorzitter de eerste opmerking ging over het dumpen van vlees van uit europa in
de derde wereld ik zag vooral ook mijn collega's Erica Terpstra en Piet Blauw ja
knikken dat doe ik ook graag namens de hele fractie we zijn het daar zeer mee
eens en vanuit europees beleid en vanuit ontwikkelings- samenwerking en vanuit
landbouw. Een munt ja we zijn groot voorstander van de emu voor ons is de emu
een kern van het verdrag van Maastricht de emu leidt uiteindelijk tot een munt daar
zal men buitengewoon veel moeilijkheden gepaard gaan in de toekomst ongetwijfeld maar dat doel onderstrepen wij zeer. Een taal er is al vanuit de zaal op
gereageerd het zou buitengewoon effectief zijn maar ik zou deze algemene ledenvergadering wel eens willen horen wanneer wij over twee jaar komen mededelen
dat het naderlands is afgeschaft in europa ik zou daar geen voorstander van zijn
ondanks de grote praktische problemen van de vele talen het is natuurlijk wel van
het grootste belang dat er goed europees en dat er ook goed talenonderwijs is
zodat iedere europaaan naast zijn of haar eigen taal een tweede taal goed zou
beheersen en welke die tweede taal zou zijn daar moeten we frankrijk en engeland
en wellicht ook duitsland onderling dan maar ruzie over laten maken. De opmerking
van mevrouw Hey over het Get is formeel juist het nederlandse parlement en het
europeesparlement zullen zich over het Get-overeenkomst een Get-overeenkomst
als die er ooit komt kunnen uitspreken maar dat zal een kwestie van ja of nee zijn
zeker voor het nederlandse parlement en dat is dus een onbevredigende situatie te
meer daar die zelfde situatie zich voor het europese parlement voordoet dus een
echte democratische controle is er niet. De heer Saba onderstreepte ons beleid ten
aanzien van een buitengewoon goede en innige samenwerking met de Verenigde
Staten van Amerika op buitenlandsterrein en met name ook op veiligheidsterrein
dank voor die ondersteuning hoe en waar daar is heel lang over te praten die tijd
hebben we nu niet waar in de NAVO voor ons is de NAVO nog steeds de belangrijkste organisatie daar waar het gaat om het veiligheidsbeleid. Een van de redenen
daarvoor is inderdaad het feit dat binnen die NAVO samenwerking met de Verenigde Staten van Amerika is vastgelegd gooi dus geen oude schoenen weg voordat je
goeie nieuwe hebt en probeer je veiligheidsbeleid te concentreren binnen de
NAVO. Dat was het voorzitter.
Ja de heer de Vries. Twee hele korte aanvullingen op het antwoord van Frans
Wijsglas. Wat betreft de Get is de situatie uiteraard zoals Frans hem heeft beschreven maar in het verdrag van Maastricht is aangegeven dat als dat verdrag in
werking treedt het europees parlement over verdragen met belangrijke financiële
gevolgen het laatste woord zal krijgen. De meeste deskundige gaan ervan uit dat
dat Get-accoord daaronder valt omdat met name de landbouwdimentie daarvan
nog wel eens wat financiële consequenties zou kunnen hebben. Dan nog kort iets
over de talen. Het is denk ik een fundamenteel demoeraties recht dat elke burger
kennis kan nemen van wetgeving waar die door gebonden wordt in zijn eigen taal.
Het zou in een democratie ondenkbaar zijn dat je in een andere taal wetten moet
proberen te begrijpen waar je je aan moet houden dat is een dus daarom moet
denk ik dat idee van die talen pluriformiteit blijven bestaan en het tweede punt is

voor ons liberale ook altijd een essentieel punt geweest wij willen geen europa dat
een smeltkroes wordt waarin wij allemaal op of onder gaan in een soort eurobrij wij
willen een europa van pluriformiteit geen smeltkroes maar een mozaïek waarin alle
culturen tot hun eigen recht kunnen komen want dat is de kracht van europa de
verscheidenheid en dan is denk ik de talenkennis van buitenlandse talen belangrijk
maar wat net zo belangrijk is is kennis en beheersing van onze eigen taal en onze
eigen geschiedenis een (applaus) land wat daaraan onvoldoende aandacht besteed
dat boed ook in aan inter- nationale invloed taal en geschiedenis zijn punten
waarmee een cultuur internationale uitstraling heeft ik vind dat wij als naderland er
best wat meer aan zouden mogen doen. (applaus)
Dank u zeer. Voorzitter ik ben blij dat men klapt de vraag over een paspoort is nog
niet beantwoord.
- Heeft iemand anders nog behoefte aan een tweede termijn nee uw vraag is
duidelijk meneer Vrijland dan kan misschien nog even kort reageren op de opmerking van het paspoort wie wil dat doen de heer Weissenbeek.
De heer Vrijland haalt natuurlijk woorden aan die hier op dit congres vaak door
wijlen Cornelis Berkhouwer zijn gesproken maar dat ene paspoort is er in zoverre
dat het uiterlijk van het paspoort in alle lidstaten van de europese gemeenschap
gelijk is de binnenzijde en nog wat erop staat is niet gelijk en dat zullen we voorlopig zo laten en dat hoort onder die pluriformiteit.
accoord dames en heren dan constateer ik dat wij dit hoofdstuk met elkaar hebben
behandeld iedereen accoord dan is aan de orde het hoofdstuk onderwijs. Wenst
iemand daar het woord over mevrouw gaat uw gang.
Dank u wel voorzitter. Bruggeman afdeling Den Haag. De kamerfractie wijst er in
zijn beleidsnotitie terecht op dat er een enorm verlies aan belangstelling is ik weet
niet of het belangstelling is maar in iedergeval een enorm verlies aan mensen die
technische en ... studie gaan doen en dat daar wat aan gedaan moet worden. Nu
zou ik heel in het kort iets willen zeggen over de hele situatie van studenten. Jaar in
jaar uit is onder leiding van sociale fractie van de fractie van de partij van de Arbeid
maar dan toch in iedergeval met medewerking van CDA en soms ook met medewerking van de WO er van alles aan gedaan om de studenten maar naar universiteiten te krijgen naar het hoger beroepsonderwijs ze kregen studiefinanciering de
toelatings eisen waren minimaal als je maar VWO had was het al in orde en nu nu
het zo duur begint te worden nu wordt er af geknepen en als er dan geprotesteerd
wordt wordt er gezegd die verwende studenten maar willen we wel even bedenken
wie heeft ze dan verwend wie heeft ze voortdurend het idee gegeven dat ze daar
recht op hadden was het niet verstandiger geweest om te zeggen als je niet
geschikt bent voor die studie als je daar niet het juiste pakket voor hebt ga dat dan
niet studeren dan krijg je geen spook studenten nu wordt er alleen maar gedaan of
je spookstudenten zijn luie studenten zanekerige studenten zeurderige studenten
dat is verkeerd nu wordt er in een paar jaar tijd enorm afgeknepen wat denkt u
Berta studies en technischestudies zijn ontzettend moeilijk en als je dan wordt
geconfronteerd met een tempobeurs met het intrekken van de studiefinanciering
wat kies je dan de makkelijke alva studies dan kunt u dus heel eenvoudig papier is

geduldig heel eenvoudig opschrijven dat er van alles aan gedaan moet worden om
de mensen naar de Berta en de technische studies te lokken maar ondertussen
heeft u meegedaan aan het verzwaren van de tempobeurs. Daar ben ik niet tegen
maar ik ben er tegen dat iedereen maar naar de universiteit kan gaan en dan daar
pas struikelt je moet struikelen bij de ingang dan heb je niet het gevoel dat je
struikelt dit is zo'n ongelooflijke negatieve situatie ik weet wel dat de WO niet de
macht heeft om dat ze de meerderheid niet heeft maar er zou wel iets meer
uitstraling mogen zijn van uw kant en alleen maar voorlichting over meer Sertastudies en meer technischestudies dat is niet voldoende je moet ze niet demotiveren
door ze het gevoel te geven je begint aan een moeilijke studie dan zal het je straks
wel heel erg slecht afgaan.
Dank u wel mevrouw meneer Poortman. (applaus)
Voorzitter mijn opmerking sluit naadloos aan bij het betoog van mevrouw Bruggeman. Mijn vraag aan de fractie is is de fractie bereid het initiatief te nemen of is de
volgende minister van onderwijs die ongetwijfeld een WO er zou kunnen zijn bereid
een initiatief te nemen om deelnemers aan Bertastudies een betere financiering
langere financiering te geven zodat wat er nu gebeurd en dat werd door mevrouw
Bruggeman al genoemd is de angst ervoor van je haalt het nooit in die 4 of in die 5
jaar dat die weggenomen kan worden het is toch van de gekke dat alle studies in
een programma van 4 jaar moeten worden gestopt voor diverse technische en
andere Bertastudies is dat absoluut onmogelijk en ook hier moet differentiatie optreden en dat lijkt me een liberaal goed liberaal idee om daar aan te werken.
Meneer Schuddeboom.
Ja voorzitter de woorden van mevrouw Bruggeman die zijn mij uit het hart gegrepen we zijn al ruim 40 ? jaar collega's an elkaar het is inderdaad de schuld van
onze huidige generatie zoals we hier met elkaar staan dat we een jeugd hebben
gemaakt die uit pure gemakzucht is niet eens de schuld van die jeugd dat is onze
schuld allerlei lichte studies enz. enz. We moeten een omslag hebben en het is een
maatschappelijke omslag en hoe die moet weet ik niet maar ik vind wel dat de WO
ik heb daar al eens eerder over gesproken die zullen het voortouw moeten nemen
om de jeugd wijs te gaan maken jongens ook jullie moeten vanaf je Se jaar werken
werken tussen aanhalingstekens want zoals het nu gegaan is wordt de rekening
gepresenteerd en de weg is doodgelopen. Ik was het helemaal met u eens.
Is er iemand die in deze instantie nog het woord verlangd zo niet dan is het woord
aan de heer Frans van de fractie meneer Frans.
Meneer de voorzitter ik zou op de vraag van zowel mevrouw Bruggeman de heer
Poortman als onze goede vertegenwoordiger uit Noord Holland het volgende willen
zeggen. In de aller eerste plaats moet men zich bij de vraag over het hoger
onderwijs bedenken dat het karakter van een HBO of een universitaire opleiding in
de loop van de jaren is gewijzigd was het vroeger een opleiding voor de intellectuelen elite door de wet twee fase structuur is als het ware wettelijk vastgelegd dat
een universitaire en een HBO opleiding een algemene hogere onderwijsopleiding
voor velen is geworden en die gedachten is neergelegd inde twee fase structuur en
de eerste fase waar velen toegang toe moeten hebben om algemeen hoger
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onderwijs te krijgen en een tweede fase waarin als het ware de besten onder hen
zich aanvullend zouden kunnen bekwamen om de wetenschappelijke voorhoeden
in ons land voor de toekomst te kunnen vormen. We moeten nu een aantal jaren
na invoering van die wet tot de conclusie komen dat door een aantal omstandigheden die tweede fase niet die invulling heeft gekregen die die had moeten krijgen en
daar is als het ware door een druk op het totale universitaire onderwijs op gekomen en die problematiek komt als het ware het scherpste tot uitdrukking in de
Berta en de technische studies en daarom is het nodig dat over een breed front het
een en ander wordt gedaan en ik zou dus het probleem dus wat willen verbreden
in plaats van het te willen verengen tot de studiefinancierings- maatregelen want
laten we eventjes een paar cijfertjes heel nuchter onder ogen zien. Toen de
wetgever de twee fase structuur maakte ging hij ervan uit dat waar 4 jaar cursusduur in 6 jaar verblijfsduur was geregeld dat 77% van de studenten in een jaar hun
propaedeuse zouden halen. We halen dat percentage nu rond 30 en dat 70% in 4
jaar hun doctoraal zouden halen we bereiken op dit moment in naderland niet meer
dan 10% en dat heeft voor een deel met de programmering te maken universiteiten
hebben daar de verantwoordelijkheid voor maar het is ook te wijten aan studenten
die zelf te makkelijk zijn die niet goed worden voorbereid op hun universitaire studie
en dus moet er over de hele linie wat gebeuren en om die reden heeft om dat met
name voor de toekomst van ons land en onze industriële ontwikkeling technische
en berta opleidingen van het aller grootste belang zijn dat is onze eigenlijk enige
grondstof die we hebben is het van het aller grootste belang dat we in een breed
pakket aan maatregelen nemen. Techniek als het kan op de basis school voortbouwen op de invoering van techniek in basisvorming meer nadruk op de profielen
voor de technische en bertastudies in de tweede fase van het voortgezet onderwijs
voorbereiding daarop voor wat het betekend om aan een universiteit te studeren
dus toelatings eisen die vanuit universiteiten worden voorgelegd aan instellingen
van voortgezet onderwijs en het kijken op een reële manier naar de studieduur
voor sommige studies in het wetenschappelijk onderwijs en om die reden wachten
wij nu op het op ons initiatief aangekondigde deltaplan voor de techniek dat rond
de zomer door het kabinet zal worden uitgebracht en met ons is daarbij zeker te
praten over een differentiatie van de studieduur met andere woorden sommige
studies mogen wat ons betreft langer dan 4 jaar duren al hoeft dat niet te betekenen allemaal of 5 jaar of 6 jaar dat kan je ook in termen van maanden bekijken.
Van Roskam Abbink wou daar iets aan toevoegen.
Meneer Fransen ik wou even nog in aansluiting op wat mevrouw Bruggeman zei en
ik heb het gevoel dat u dat deel er een beetje uitlaat zij duidde met name op de
selectie die strenger moet en ik wou zeggen dat de themadag en dat weet u ook
heel goed over onderwijs die we gehad hebben en waar de partij zich kon uitspreken over hoe zei over deze problematiek denkt ook met name dat punt de selectie
voor en op de universiteiten zou strenger moeten worden en dat is ook een deel
van dit pakket
- en daarom heb ik aangegeven dat we over een hele reeks van maatregelen
moeten spreken
- ja ja maar dit speciaal
- de voorbereiding dat betekend dat je in aan het eind van basisvorming strenger
selecteert bij de toegang tot de voortgezette opleiding

-precies
-voortgezette opleiding in de tweede fase HAVO /VWO in die tweedefase HAVO /VWO aandacht geven aan inhoud van die studies zodat primair de zelf selectie
in het onderwijs wordt verbeterd en zodanig selecteren in de propaedeuse dat de
vervolg studie die daarna volgt ook werkelijk aansluit bij mogelijkheden die studenten hebben om de uitval zoveel mogelijk tegen te gaan maar het is een illusie om te
denken dat we er alleen zijn met het simpele woord selectie aan de poort want dat
werkt niet
- maar dat moet er wel bij
-Dank u zeer
Mevrouw Bruggeman wilt u in tweede instantie.
Dolgraag ik wil ten eerste zeggen dat ik blij ben met het antwoord van de heer
Fransen maar dat ik het dan ook wel graag op papier had willen zien maar het is
nog steeds heb ik niet het gevoel dat het tot de fractie of tot. de politiek doordringt
dat alle fouten die in de afgelopen jaren zijn gemaakt al jaren jaren jaren lang nu in
eens in een klap afgewenteld wordt op studenten. Ik vind het in het belang van ons
land dat studenten aangemoedigd worden om te studeren de goeie op de goeie
plek en niet met handen vol geld maar als je eerst handen vol geld geeft en het
daarna weer afneemt dan is de aarzeling om een moeilijk vak te gaan studeren
volstrekt begrijpelijk eigenlijk toe te juichen want wij zijn er toch niet voor dat
iedereen maar schulden maakt. Als iedereen door die selectie komt omdat er geen
selectie is en daarna in het eerste jaar struikelt dan moet die zijn beurs terugbetalen
je begint dus aan iets je weet niet eens of je het kan met je hersens maar je weet in
ieder geval ook nog niet eens zeker of je na afloop met een enorme schuld eindigt
na een jaar heb je al een behoorlijke schuld opgebouwd en dat moet je terug
betalen en nou kun je zeggen oke als je het niet hebt dan hoef je het niet terug te
betalen dat vind ik op zich zelf al een walgelijke gedachten want dat betekend dat
je weer met een eindeloos gezeur met het bureau studiefinanciering krijgt een
fantastische bureaucratie je krijgt nooit inhoudelijk antwoord je kunt brieven
schrijven zij bepalen wat je terugbetaald of niet en wanneer je het terug betaald of
niet daar moeten toch liberale niet voor zijn ik vind het ik begrijp wel dat u het van
de ene op de andere dag niet om kunt gooien het systeem maar het systeem is
zeer ..... en als u dat begrijpt en als u dat wilt uitdragen denk ik dat er van de
liberale in ieder geval een prikkeling uit zal gaan naar de studenten dat er ook
begrip is voor hun moeilijkheden en dat er aan gedacht wordt hoe al die ellende die
nu is ontstaan op een fatsoenlijke manier gerepareerd kan worden. (applaus).
Voor dat ik de heer Fransen nog het woord geef kijk ik even rond of er misschien
nog iemand anders is want dit is de laatste kans nee dan is het woord meneer
Schuddeboom ik kijk ook naar rechts hoor meneer Schuddeboom.
Ik onderstreep het nog eens er zal een maatschappelijke verandering moeten
komen wil het onderwijs in de toekomst een succes worden wij zullen anders
moeten gaan denken en aan de jeugd anders gaan benaderen. (applaus)
Accoord. Mijn naam is Pels kamercentrale Amsterdam
- wilt u even dicht in die microfoon spreken u moet er niet aankomen alleen erin

spreken
Mijn naam is Pels kamercentrale Amsterdam. Ik spreek hier op persoonlijke titel.
Men zegt hier nedertand moet meer technisch gaan studeren maar ik denk dat het
veel belangrijker is dat er een cultuur komt waarin meer interesse wordt gewekt in
industrie en in de techniek in het algemeen. Je kan wel mensen opleiden maar die
moeten ook werk kunnen krijgen op dit moment is het zo dat er een ongehoord
grote werkeloosheid is onder ingenieurs in het algemeen. Hoe kan je mensen naar
een technische studie krijgen als ze niet aan het werk kunnen komen er kunnen er
wel verwachtingen zijn dat er over de 5 tot 10 jaar misschien de werkgelegenheid
weer toeneemt maar wat denkt een jonge van 18 die ziet dat DAF bijna over de
kop gaat die ziet dat het bij Fokker moeilijk gaat bij Volvo ik denk dat het heel
belangrijk is dus om ook de belang van de industrie in het algemeen te onderkennen dat die link gelegd moet worden dat het bedrijfsleven ook gestimuleerd wordt
om meer om te gaan met jonge mensen om jonge mensen een kans te bieden
alleen als je die dingen samenpakt dan heb je kans. Voor mij zelf zou ik op dit
moment niet weten of ik weer een technische studie zou gaan doen.
Dank u zeer. Meneer Vrijland. Ja ik heb een technische studie gedaan ik wil wel
een suggestie geven, dat ding doet het niet of wel,
- ja hoor gaat u gewoon door
- ja dank u wel over even heel globaal over 47 jaar is er geen aardolie of aardgas
meer als er niet opnieuw gevonden wordt en dat gebeurd wel de hele economie zal
hierdoor om moeten he dat wordt een hele andere economie dat betekend een
grote aanpak van de techniek en ik wil met opzet hier het woord technologie niet
gebruiken want dat is een onmogelijk anglicisme het is techniek en over 47 jaar en
dat betekend 10 of 15 jaar van te voren moeten we wat gaan doen dus de hele
economie moet om dus dat betekend dus een relatie in de richting van de techniek
dus de technische universiteiten zullen iets anders moeten gaan doceren he een
milieutechniek natuurlijk en die richting meer maar ik denk dat we wel in de
toekomst een grotere toekomst is.
Dank u zeer. U wilt nog wat opmerken in deze instantie. Een kleinigheid ik heb
meneer Fransen zojuist beluisterd het geldt ook voor de langere opleidingen in de
techniek dat we af moeten van het imago dat je daar wel eens vuile handen krijgt.
Daar hoef je je helemaal niet voor te schamen als je maar na het karwei die handen
schoon kan maken en er moet bij onderwijs op gewezen worden dat bij technische
opleidingen en vaklieden in de techniek komen we nu al te kort ondanks dat over
47 jaar de olie op is hebben we toch bekabelingmonteurs en noem maar op nodig
en ik denk dat daar de aandacht op moet worden gericht en vuil worden op het
werk is helemaal geen schande.
Voorzitter Heus uit Den Haag. Ik wou een ik ben het volstrekt eens met de
conclusie van mevrouw Bruggeman maar via u wou ik toch wel een klein plaagstootje ook uitdelen en ik hoop dat de heer Fransen daar dan ook wat mee doet.
Toen ik op de HBS zat was het gebruikelijk dat de meisjes naar A en de jongens
naar B en er waren een paar uitzonderingen. Er was een uitzondering er was een
jongen die ging HBS A doen nou ik begreep niet dat je zo knap kon zijn dat je dat

kon. ik heb uit ja uit lijfsbehoud heb ik B genomen dat A was te moeilijk en ik kwam
nog een vriendje tegen die was wat ouder en die had Gym. Alfa gedaan voor mij
volstrekt onmogelijk om dat te kunnen doen dus ik heb de makkelijkste studie
gekozen exact
- en u bent toch terecht gekomen
- ik ben nog terecht gekomen ook maar wat (gelach) er onder ligt is natuurlijk dat
dat onderwijs goed met de leerlingen om moet gaan en dat er grote weerstand is in
het VWO /HAVO /MAVO gebeuren om een vakje techniek in te passen in het geheel
daar nou ik heb in de ouderraad gezeten dus ik weet met hoeveel enthousiasme
dat gebeurd is of niet gebeurd is en dat de onderwijsinstellingen verder ook wat
flexibeler richting de leerling willen zijn en daar is ook dat onderwijs congres en
heeft de partijraad ook over gediscussieerd ik denk dat dat soort signalen belangrijk zijn zoals mevrouw Bruggeman ze ook geeft en ik hoop dat die tweedekamerfractie misschien zelfs ook wel iets aan zelfcritiek doet over wat er in het verleden
veroorzaakt is en wat er nu beter moet.
Oke accoord ik sluit deze instantie en ik geef het woord aan de heer Fransen.
Voorzitter het is natuurlijk zo dat niet in onderdeel van technische of bertastudies er
volop werk is te vinden er zijn bepaalde studierichtingen ik denk aan bouwkunde
waar het niet zo makkelijk is als je die hebt afgerond hebt om een baan te vinden
maar er zijn in het merendeel van de technische studies volop banen te vinden als
men die heeft afgerond dus ik zou over het werkgelegenheidsperspectief maar niet
al te somber zijn en ik beklemtoon nog eens wat ik in eerste termijn al zei dat
technische en bertastudies een goed draagvlak voor economische ontwikkeling van
onze samenleving en het bevorderen van talloze ontwikkelingen op industrieëlgebied van het aller grootste belang is dus daarover volstrekt geen verschil van
mening en we hebben op dat punt bij de behandeling van de onderwijsbegroting
ook innitiatieven genomen en de regering komt daar dus nu ook mee. Dan van de
kant van de studenten. Ik wil niet ontkennen dat er in het verleden door de politiek
fouten zijn gemaakt wij hebben bij de gedachte toen de wet tweefase structuur
werd ingevoerd hele andere opvattingen gehad over het waarschijnlijke gedrag van
studenten en we hebben ook ingeschat dat de universiteiten zich op een bepaalde
manier met een vernieuwing van de inhoud van de studies zouden gaan bemoeien
studenten hebben ander gedrag vertoond universiteiten hebben niet gedaan dat we
dachten dat ze zouden doen en op beide punten zal dus nu tot bijstelling moeten
worden gekomen daarbij zul je naar evenwicht moeten zoeken studenten zullen
hun verantwoordelijkheid moeten nemen door te studeren binnen de tijd die
daarvoor staat want daar gaat een hoop geld in om universiteiten zullen meer
moeten worden aangesproken op het zodanig programmeren van studies dat men
ook binnen de afgesproken tijd kan studeren daar hebben wij zowel bij de harmonisatiewet als ook bij de hercrientering studie financiering Ben Korthals en ik stelselmatig over gesproken en voorstellen voor ingediend om dat te bereiken we hebben
de studenten niet eenzijdig de lasten op de schouders wilen schuiven maar aan de
andere kant is het natuurlijk ook zo dat we wel moeten kijken naar de afstudeercijfers en die geven aan dat we op sommige punten best wel de kraan aan mogen
draaien maar dat moet dan wel gepaard gaan met het bieden van meer facaliteiten
op het punt van technische en bertastudies zodat niet alleen meer mensen die
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studies zullen gaan volgen maar ook dat de facaliteiten om die studies te volgen en
de inrichting van die studie en de duur aansluit bij wat de samenleving daarna
vraagt en u kunt ervan overtuigd zijn dat als de regering niet voor het zomerreces
laat ik zeggen voor half juni met dat deltaplan komt dat we als eerste op de bok
zullen springen om de komst van dat plan met spoed en met kracht te bepleiten.
Ik dank u zeer dan sluit ik de discussie rond dit hoofdstuk en is aan de orde het
hoofdstuk grote initiatieven en de 10 punten plannen daar zijn geen moties op
ingediend noch voorstellen wenst iemand daar het woord over.
Voorzitter, ja gaat uw gang mevrouw Faute.
Faute uit Noordholland voorzitter. Voorzitter mijn vraag betreft economie en 10
punten plan. Ten eerste over de 10 puntenplannen wil ik de fractie de waardering
geven van onze vertegenwoordigers uit andere overheden en lagere overheden die
wij via de WO expres tot ons krijgen want met name uw 10 puntenplannen maakt
het ons duidelijk wat de WO fractie in de tweedekamer wil wij gebruiken dat in ons
beleid en daarmee maken wij als WO een beleid en de neuzen een kant uit. Maar
waar ik vanmorgen aandacht van de fractie voor wil vragen is met name economie
en 10 puntenplannen. Als statenlid van Noordholland heb ik economische zaken in
mijn portefeuille en heb veel contacten met het bedrijfsleven. In die contacten met
het bedrijfsleven heb ik gemerkt dat er behoefte is aan een politiekepartij die met
name opkomt voor economische groei en het bedrijfsleven. Er is ooit iemand
geweest die heeft gezegd dat het particulieren bedrijfsleven het bedrijfsleven de
kurk is waar onze economie op drijft. Voorzitter het is zo dat deze kabinet die
neemt voortdurend beleid maakt beleid dat voor het bedrijfsleven frusterend is ik
denk dan aan de lastenver- zwaringen aan de veelheid van regelgeving onze
voorzitter fractie voorzitter Frits Bolkestein heeft daar gisteren een uitstekend
verhaal over gehouden en onder andere voor wat de bolus malus regeling die een
rnalis is voor werkgevers die echt heel slecht is. Mijn vraag is nu de fractie heeft
een aantal punten in het alternatief beleidspakket gezet die heel gunstig zijn voor
economische groei in het bedrijfsleven zou de fractie willen overwegen om nu een
10 punten plan te maken met name gericht op economische groei en bedrijfsleven
waar dus economie centraal staat. IK weet dat er een 10 punten plan is over
werkeloosheid maar ik zou het graag breder willen dat was de vraag en dan nog
een algemene opmerking. De wens zou enorm zijn dat in ons WO kernpunten
verkiezingsprogramma ook aandacht komt voor economische groei en bedrijfsleven. Dank u wel voorzitter.
Dank u heer Kruis.
Mevrouw de voorzitter bedankt ik wil even kijken naar de beantwoording van de
fractie op een brief van Hilversum daarin wordt melding gemaakt om het hoofd te
kunnen bieden aan de internationale concurrentie in naderland onmisbaar zal zijn
kennis structuur op hoog niveau prima transportnet doelgericht technologiebeleid.
Wij worden in naderland althans een groot gebied in naderland vanaf november
1990 geterroriseerd met kretologie van onze minister van verkeer en waterstaat
mevrouw May wegeen de NS over de aanleggen van een Betuwe goederenspoorlijn. Men heeft gemeend of men is van mening dat we die betuwespoorlijn voor

~

i- I I

ontwikkeling voor de voort ontwikkeling van naderland distributieland noodzakelijk
is die noodzaak wil ik ook wel onderschrijven alleen niet de manier waarop men
momenteel denkt die batuwelijn te moeten aanleggen. Door de provincie Zuidhelland en Gelderland en 30 bij de aanleg van de Betuwespoorlijn betrokken gemeente is een budget beschikbaar gesteld om onderzoek te laten uitvoeren naar het
ondergronds boren van dit stuk infrastructuur. Dat rapport is afgelopen dinsdag
gepresenteerd. Onze minister heeft nu al bekend gemaakt waar ze eerder samen
met de mensen van de NS steeds met grote stelligheid beweert heeft dat het
ondergronds boren van deze infrastructuur 4 tot 5 keer zo duur zou zijn dan
conventionele aanleg daarvan nu blijkt zelfs dat uit het rapport van de commissie
van Hoorn dat het bedrag zelfs lager is voor een geboorde tunnel dan conventionele aanleg in ieder geval niet hoger uitkomt en wat zegt de minister ik ga toch dat
ding bovengronds aanleggen. Dan kom ik op technologie beleid grote technische
kennis op doen hier ligt toch een kans voor naderland om een stuk kennis en
ervaring op te doen voor een stuk technologie die wij zeker ook naar het buitenland toe zullen exporteren technologie die ontwikkeld kan worden gegeven de
gegevens uit het rapport van de commissie van Hoorn dient ter bescherming van
de burger die woont langs het betrokken tracé ter bescherming van het milieu niet
doorsnijdt werkelijk van belang zijnde ecologische gebieden in naderland en deze
minister die zegt jullie kunnen me allemaal wat ik doe het gewoon op de manier
zoals ik het steeds van plan geweest ben ik trek me van jullie helemaal niks aan. Ik
vraag in deze aan onze tweedekamerfractie in ieder geval steun nogmaals ter
bescherming van burger en milieu om alles uit de kast te halen om dit stuk
infrastructuur waarvan we met elkaar beweren dat dat voor de nederlandse
economie van levensbelang is op een manier aan te leggen die niet een klein deel
van de nederlandse bevolking daar tot in lengte van jaren daar de last van op hun
schouders legt. Dank u. (applaus).
Dank u ik wijs er even op meneer Kruis dat u ook alvast een voorschotje neemt op
een paar andere onderwerpen die verder aan de orde komen want we hebben het
nu over grote initiatieven en 10 puntenplannen ik vind het niet erg maar het komt
later nog over het integraal industriebeleid en dergelijke dingen waar het technologiebeleid aan de orde komt we komen er op terug maar ik vind het niet erg.
Meneer Meijer. Ja voorzitter ik zou een orde voorstelletje willen doen om die brief
van Hilversum dat voorstel over industriebeleid hier te behandelen
- nou dat zeg ik net dat grijpt erg in elkaar in ik vind het niet erg om die erbij te
betrekken maar dan gaan we er straks dus niet meer afzonderlijk over praten we
hebben het nu in feite over grote initiatieven en 10 puntenplannen dat kunnen we
ook gewoon even afmaken we zeggen nou we zijn het ermee eens er staat niks
meer in wat bediscussieerd moet worden en dat we daar achteraan dan meteen
het voorstel van Hilversum nemen vind ik ook prima maar ik moet even kijken of er
veel punten zijn over die 10 puntenplannen anders gaan we meteen over. Heer
Poortman.
Heel korte vraag valt de Betuwelijn onder deze 10 punten plannen of niet
- nou ja dat oke fractie
- mag dat dus nu of de heer Kruis heeft dus het een en ander gezegd waarbij ik mij

aansluit maar ik vraag mij af of dat nu moet
- maar ik wil even want ik ben daarnet weer ingevallen even de antwoorden zijn er
vragen gesteld over grote initiatieven en 10 puntenplannen waar de fractie op wil
antwoorden. Ja mevrouw Rempt dan doen we dat eerst even vervolgens gaan we
over op Hilversum.
Ja voorzitter ik denk dat het terecht aandacht wordt gevraagd voor de nogal
penibele situatie waarin het nederlandse bedrijfsleven zich op het ogenblik bevind
en we hebben het ter gelegenheid van de nota industriebeleid van de regering ook
gezegd dat de regering een anti industriebeleid eigenlijk voert. de afgevaardigde zij
het al lastenverzwaring er is regelgeving die zeer ingewikkeld is ik moet nog
noemen de druk voor belasting voor milieulasten wordt steeds hoger en is eigenlijk
niet evenredig aan datgene wat in het buitenland wordt gedaan de arbo wetgeving
wordt uitgebreid waardoor enorme lasten verder op het bedrijfsleven worden
gelegd en dat is een uitbreiding die veel meer is dan de EG van ons vraagt. Wel nu
u vraagt om een 10 puntenplan. Ik denk dat dat een goed idee is maar in feite
zullen dat eigenlijk worden de randvoorwaarden die we nodig hebben voor een
gezond bedrijfsleven het wordt eigenlijk al beantwoord aan Hilversum voorzitter als
ik daarop vooruit mag lopen het betekend dat we een integraal kabinetsbeleid moet
hebben waarbij alle departementen hun plannen op elkaar afstemmen en kijken
waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft en waar de prioriteiten behoren te liggen
het kabinetsbeleid wordt op het ogenblik gekenmerkt dat iedereen zijn eigen
plannen heeft en men de grootste moeite heeft dat de zwaluwstaarten zodat we
optimale omstandigheden creëren voor de bedrijven. Wij zijn bereid om dit alles in
een 10 puntenplan neer te zetten dan kunnen wij zelf eens zeggen inderdaad dat
en dat is nodig om een behoorlijk beleid voor het bedrijfsleven te vormen.
Oke dank u daarmee kan ik dit hoofdstuk grote initiatieven en 10 puntenplannen
als beëindigd beschouwen en neem ik een sprongetje niet eerst naar Hilversum
Energiebeleid maar eerst naar Hilversum integraal integraal industriebeleid waarvan
ik begrepen heb van de heer Slootweg het geen feitelijk amendement is maar een
discussiepunt eh er zijn al wat vragen naar aanleiding hiervan gesteld heeft u nog
een vraag daarbij voordat de fractie antwoord.
Ja voorzitter graag meneer Meijer. Het volgende het verhaal van mevrouw Rempt is
mij uit het hart gegrepen moet ik u zeggen nou is alleen het jammeren vind ik dat
zie je ook in het antwoord van de fractie op de brief aan Hilversum dat is een
redelijk algemeen gesteld antwoord op een beleid van het bedrijfsleven en nou zult
u mij niet horen zeggen dat we dat niet nodig hebben want we hebben het heel
hard nodig in dit land er is iets anders dat heet een industriebeleid als er iets in dit
land is wat we absoluut niet hebben dan is dat een industriebeleid met name
gericht op grote industrieën. Ik hoef hier niet te herhalen wat er de afgelopen
maanden met Fokker en DAF is gebeurd en wat er nog aan zit te komen op dat
punt als we daar niets aan doen dan komt naderland in een groot probleem te
zitten namelijk dat alle grote industrie
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zo maar een 10 puntenplan voor het bedrijfsleven op zet daar vooral een grote
prioriteit aan het industriebeleid in wil geven Dank u.
Dank u aan de orde is ik heb dus ik sla dus een amendement van Hilversum over
het energiebeleid aan de orde is integraal industriebeleid.
Meneer Vrijland. Ja een korte opmerking we hebben net gehoord dat de kosten
voor milieu dat die hoog kunnen zijn maar de kosten voor de volksgezondheid die
is ook hoog en er zijn wel eens berekeningen gemaakt als je dus wat investeert in
het milieu dat het beter voor de volksgezondheid is en die kost veel en daarom is
het altijd rendabel of bijzonder rendabel als je wat aan dat milieubeleid doet. Het
milieubeleid is niet iets fouts.
Oke dank u fractie graag antwoord inclusief batuwelijn vragen denk ik.
-Over de batuwelijn heb ik nog een paar aanvullende vragen dus - heeft u nog
meer vragen over die Betuwelijn wie gaat het van de fractie doen nou oke laat
mevrouw Rempt even antwoorden op het eerste stuk dan voegt u zo even uw
vragen toe en dan krijgen we betuwelijn. Ja mevrouw Rempt.
Ja eigenlijk maar eerst even op de opmerking van meneer Vrijland over milieuinvesteringen de fractie zegt helemaal niet dat er geen milieuinvesteringen moeten
gebeuren in tegen deel het is buitengewoon belangrijk maar het is nog belangrijker
dat wij in lijn blijven met de belangrijke concurrente in het buitenland want nedertand is een open economie er is geen sprake van dat wij in ons eentje de bedrijven
veel en veel zwaarder kunnen belasten zonder dat zij daar nadelen van ondervinden dus milieubeleid ik kan u zeggen dat die bij mijn collega Wil te Veldhuis in
uitstekende handen is hij verdedigd ook de belangen van de bedrijven op dit terrein
buitengewoon goed hij probeert het evenwicht te vinden tussen de belangen van
het milieu en van de bedrijven. Welnu industriebeleid. Industriebeleid staat wanneer
he wanneer de conjucteur wat slechter gaat dan staat het industriebeleid in het
middelpunt van de belangstelling dat zie je iedere keer de conjucteur gaat nu dus
slechter en dus roept iedereen over industriebeleid en het merkwaardige is dat al
diegene die daarover schrijven bijna nooit kunnen aangeven wat men daaronder
verstaat heel dikwijls verstaat men daaronder dat je bepaalde bedrijven of industrieën of activiteiten zou moeten steunen waarvan wij vinden dat daar de
toekomst zou liggen. Welnu wij hebben daartoe een poging gedaan en nota bene
in aurapees verband HDTV dat gaat nu op zijn end lopen. Engeland ligt tegen het
ziet er naar uit dat vele miljarden die daaraan besteed zijn volkomen dawn the crain
gaan. Het is een regering en ook het kabinet waar de WO in zit niet gegeven om
te bepalen welke activiteiten in de toekomst voor nedertand van zodanig belang
zullen zijn dat we daar onze hulp op zullen moeten richten want de hulp is meestal
dat men daar financiën voor kwijt wil. Wat betreft de grote industrieën we hebben
achter de rug gehad Fokker wat een geheel ander probleem is dan bijvoorbeeld
DAF. Bij DAF heeft het kabinet gezegd dat is een onderdeel van een heel belangrijke cluster in nedertand met vele toeleveranciers het is dus van belang dat wij
proberen op de levensvatbaarheid die men heeft nagegaan inderdaad nog een
vlam bij te houden. Welnu wij zullen kijken hoe dat uitpakt want daarbij is het ook
van belang dat men uitstekend management heeft. Het management is voor zover
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wij hebben begrepen niet vervangen in tegendeel er is nog maar een manager en
dat is de oude manager die dacht ik het niet zo verschrikkelijk goed had gedaan.
Welnu wij moeten zien dus of deze politiek van de overheid inderdaad succes zal
hebben. Ik heb het idee dat u iets wilde zeggen daarover.
- ja voorzitter als u het goed vind
- ja meneer Meijer
- wat mevrouw Rempt nou precies doet is wat ik niet bedoelde namelijk het accent
leggen op overheidssteun leggen op het bedrijfsleven en dat bedoel ik nou net niet.
Waar zei gelijk in heeft en dat is daar een mooi voorbeeld van is het probleem
management. Als je naar een industriebeleid kijkt en ik wil best maar ik denk dat
we dat niet hier moeten doen daar nog eens uitgebreid met mevrouw Rempt over
praten wat dat dan zou moeten zijn, nou een voorbeeld daarvan is hoe o krijgen wij
kwalitatief goede managers in nederland. Dat heeft niets met overheidssteun te
maken maar wel met de opleidingen en overigens niet met techniek maar met
name met financiële economische opleidingen dat is een heel ander verhaal dat in
naderland absoluut niet aan de orde komt. Kortom een industriebeleid heb ik
bedoeld te zeggen is iets heel anders is juist iets heel anders dan overheidssteun
want overheidssteun aan het bedrijfsleven hoe belangrijk zo overigens voor de
economie zijn werkt over het algemeen niet dat hebben we vaak genoeg bewezen
gekregen overigens hebben we bij DAF afgeweken van een eerder ingeslagen
beleidslijn die in de RSV enquête naar buiten is gekomen maar dat ter zijde
nogmaals wat ik niet bedoeld heb te zeggen is overheidssteun wat ik bedoel is een
industriebeleid en daar wil ik best nog eens een keer over praten met mevrouw
Rempt.
Mevrouw Rempt. Neemt u mij niet kwalijk mevrouw de voorzitter volgens de WO
fractie is het beste industriebeleid het creëren van een goed klimaat voor een
onderneming en of dat industrie is of dienstverlening dat maakt niet zoveel uit dat
betekend toch echt wat ik daarnet al heb gezegd lasten verlaging geen hogere
milieulasten dan bij de concurenten wordt opgelegd enz.enz.enz. vooral de fiscale
maatregelen zijn daarbij van belang het is echt niet zo dat denken wij dat een
kabinet hoe dan ook moet proberen te sturen in een richting waarvan men denkt
dat zou nog wel eens de toekomst kunnen zijn want we hebben net ondervonden
zoals ik al zei in europees verband dat dat niet altijd even succesvol is en dat is
zoals wij dat noemen een waist of money en u hebt natuurlijk gelijk wij moeten een
uitstekend management hebben we moeten ook management hebben dat risico's
durft te nemen en niet de risico's op de staat afwentelt.
Dank U. We hebben het over integraal industriebeleid exclusief het Betuwestuk dat
doen we zo dus nu even als er nog vragen zijn over dat grote aspect. Ja mevrouw
Faute.
Voorzitter heeft mevrouw Rempt de vraag al beantwoord over het feit of de fractie
bereid is in overweging te nemen om met name de economische belangen de
economische groei en dat aandacht voor het bedrijfsleven op te nemen in het 10
puntenplan waarbij de WO op al zijn initiatieven kan bundelen op die manier.
- Het antwoord was ja dacht ik.
- het antwoord is ja.

- het antwoord was ja
- o dank u wel
- ja gaat uw gang
Annemarie Herk afdeling Den Haag. Ja als ze praten over integraal industriebeleid
dan komt ik toch op een onderwerp dat ik helemaal mis in de beleidsnotitie en als
het gaat over de beleidsnotitie gaat over overzicht van de belangrijkste politieke
discussies denk ik dat we ook moeten praten over milieubeleid en het lijkt of de
fractie daar helemaal geen standpunt over heeft. Daar zou ik graag opheldering
·
over willen. Dank u wel.
Oke ik voeg dat milieubeleid even toe. Nu eerst even dit afmaken integraal Industriebeleid. Gaat uw gang.
Mijn naam is Welter ik wilde graag reageren op de opmerking van de vorige
spreker over van wij moeten goeie managers hebben want die zijn er niet of dat
zou je kunnen afleiden. Goeie managers zijn er zat in naderland meer dan dat een
hele hoop goeie managers kunnen niet werken of hebben geen werk niet omdat er
geen geld is maar omdat beslissingen worden uitgesteld door ondernemingen niet
innervatiet actief wordt gereageerd op de economische situatie en de algemene
situatie in naderland ook die ruimte niet biedt. Dat wou ik even toevoegen.
Nog meer vragen hierover zo niet dan ja u nog gaat uw gang.
Mijn naam is Pels uit Amsterdam. Ik denk dat het heel belangrijk is wat er nu wordt
gezegd over het industriebeleid vooral voorwaarden scheppend werken dat de
bedrijven de kans krijgen om wat te gaan doen. Alleen helaas het is zowel in
naderland niet op een eiland en in europa en niet op een eiland in de wereld je
hebt te maken met je omgeving ik denk dat het belangrijk is per industrie sector te
onderkennen hoe de markt in elkaar zit en dat als andere grotere economische
eenheden stimulerend misschien markt vervalsend werken dan ontkom je er niet
aan omdat zelf ook enigszins te gaan doen dan heeft het op zich helemaal niets te
maken met het wel of niet rendabel zijn van een bedrijf dan heeft het alles te maken
met de politiek met de steun van een ander dus moet je denk ik op twee manieren
werken dat je probeert dat die andere organisaties of het nou een VS is of ik noem
maar wat in Frankrijk met euro speciaal dat je die probeert af te halen van het
stimuleren het op de direct of indirect pompen van geld in die industrieën dat veel
al is gebeurd in het verleden met defensie opdrachten en ook probeert een open
handels politiek te bedrijven maar je moet op die drie verschillende fronten tegelijk
werken je moet niet alleen zeggen van het bedrijf redt het niet wij werken voorwaarde scheppend pech gehad ik denk dat dat niet voldoende is in een aantal gevallen
omdat we niet in een gesloten economie zitten maar juist in een open economie.
Dank u mevrouw Rempt antwoorden voor zover het over het industriebeleid gaat.
Ik voeg straks aan het end van de voorstellen van de afdelingen het onderwerp
milieubeleid toe en neem na uw beantwoording wel een stukje batuwelijn mee. U
nog een vraag over het industriebeleid.

Ja heel kort. De pluriformiteit van europa dat zien we heel keurig terug bij HDTV
iedereen mag zijn eigen standpunt innemen we hebben niet een markt. Japan en
Amerika doen dat wel en waar is dan de kracht van een gemeenschappelijke markt
die is dus verloren gegaan door de pluriformiteit.
Mevrouw Rempt. Ja dat is inderdaad zo er is voor een deel geen eenheid in
denken op dit terrein maar de europese commissie heeft aanvankelijk gedacht dat
men sturend bezig zou kunnen zijn. Het is nu gebleken dat dat niet kan het kan zijn
omdat de landen niet op een noemer te brengen zijn maar het kan ook zijn dat
door het verloop van de tijd een project eigenlijk gewoon niet in de markt meer
past en dat is wat menig een zegt over HDTV. Op het VNO heeft overigens een
interessante studie gemaakt van industriepolitiek zoals die in de afgelopen jaren is
gebezigd door Duitsland Frankrijk Engeland en Nederland en dan blijkt dat
Engeland het meest liberaal was deden het minste Frankrijk het meest sturend en
Duitsland deed in de top niet zo veel maar met name de lender deden nog al wat.
Het merkwaardige is dat de uitkomsten niet eens zo voordelig zijn voor degenen
die daar kennelijk diep over hadden nagedacht in Frankrijk is menig project geen
succes bij de Lender gaat het ietsje beter en naderland scoort in zijn hele denken
niet eens zo slecht ten aanzien van wat om ons heen gebeurd dus wij zouden
eigenlijk willen waarschuwen tegen het ja ik zou bijna zeggen tegen ja ik zou bijna
zeggen het overnemen van het denken in Frankrijk dat je wel zeker sturend kunt
bezig zijn wij menen dat dat niet kan de markt is degene die reageert we hebben
een zeer open economie in naderland wij kunnen eigenlijk nauwelijks vanuit ons
kabinet is nuttige dingen gaan zeggen want ja de wereld is de markt en onze
voornaamste markt is dan ook nog Duitsland waar we op dit moment dan ook een
probleem mee hebben dus naar onze mening moeten wij inderdaad dat 10
puntenplan op tafel leggen waarin wij al die voorwaarden die u hier trouwens al
voor een groot deel maar dan wat verspreid in terugvind op een rij worden gezet.
Oke dank u ik ga dat onderwerp afsluiten. Betuwelijn meneer Poortman wil er een
paar vragen aan toevoegen en dan antwoord de heer Blauw.
En opmerkingen maken want - iets harder graag - ik zal hem -nee dat gaat vanzelf
u moet alleen meer in dat ding happen - ja dat zal ik doen, wat nog niet gezegd is
door de vorige spreker is dat de grenzeloze arrogantie die mevrouw May ten toon
spreidde bij het onder de tafel vegen van alle inspraak een kabinetsstandpunt is en
dat maakt het des te erger. En ik geloof dat het draagvlak voor het kabinet in onze
bevolking door zoiets sterk is afgenomen. Een tweede opmerking een opmerking
die toch ook nog eens een keer gemaakt moet worden hoewel volgens sommigen
een gepasseerd station ik hoor nog steeds mensen zeggen en niet de eerste de
beste van die Betuwelijn is helemaal niet nodig de binnenvaart kan het aan ik heb
het idee dat dat een foute opmerking is maar ik zou daar toch nog wel eens een
serieuze reactie op willen hebben. De volgende opmerking is hoewel u weet dat
Barendrecht niet in de Betuwe ligt als u tenminste enige aardrijkskundige kennis
heeft maar desondanks maar dat maakt het eigenlijk voor ons des te erger want de
lijn ligt er al bij ons waar ze op willen gaan rijden en er komt ook nog een HSL en
er komt ook nog de viersporigheid van de reizigers sporen door onze gemeente
heen en daarom wil ik en dat is niet de eerste keer dat we dat vragen vanuit

Barendrecht maar ik wil toch hier ook nog eens een keer doen er hard op aandringen dat geen enkele beslissing over welke spoorweguitbreiding dan ook meer in
onze regio zal worden genomen zonder een integrale aanpak van HSL viersporigheid en Betuwelijn want als dat niet gebeurd gaat het helemaal mis wij hebben nu
al de viersporigheid geblokkeerd in Barendrecht hoewel we daar voor zijn omdat
dat het enige middel is om de andere zaken hopelijk af te dwingen en dat is toch te
gek voor woorden dat je goeie dingen moet tegenhouden om dat NS en de
minister van Verkeer en Waterstaat zo buitengewoon klungelig aan het werk zijn
gegaan.
- kort graag meneer Poortman.
dat was de hoofdzaak en we weten verder de fractie wel te vinden.
Oke ja ik zo toch willen aandringen dat we met elkaar iets meer tempo gaan maken
want we hebben nog wel wat te doen en dus graag korte vragen
- mevrouw de voorzitter - ja gaat uw gang - ik ben Thijs Udo afdeling Den Haag ik
heb nog een ik heb de volgende opmerking over de Betuwespoorlijn ik denk dat
die beslissing in een cruciaal stadium is gekomen en ik zou eigenlijk de fractie
willen vragen binnen welke milieuhygiënische randvoorwaarden zijn die betuwespoorlijn bovengronds tot stand ziet komen want oh oh oh ik ben eigenlijk van
mening dat de betuwespoorlijn eigenlijk ondergronds zal moeten kunnen tot stand
zal moeten kunnen komen gezien het onderzoek wat dinsdag is gepubliceerd en
daar zou ik dus in ieder geval een standpunt van de fractie over willen hebben en
de milieu raakvlakken van die Betuwelijn.
Oké dank u fractie heer Blauw. Betuwespoorlijn.
Voorzitter Rotterdam is het trekpaard van de nederlandse economie en dat willen
we zo houden het is de wereldhaven en wil hij zijn concurrentiepositie binnen
europa kunnen handhaven dan moet Rotterdam goede achterland verbindingen
hebben krijgen en houden maar die achterland verbindingen die moeten dus ook
op alle sporen gaan en nou bedoel ik met alle· sporen zowel over de weg als over
het water als over het rail. Vooral de railverbinding is op dit moment onvoldoende
en vandaar dat de fractie achter het standpunt staat dat er een batuwelijn moet
komen maar dan zijn we nog niet bij de beantwoording van de vraag van hoe en
het betreurt mij ten zeerste dat het kabinet een standpunt heeft ingenomen
afgelopen vrijdag waarbij gewoon ruczichtloos wordt gezegd wij bouwen de
batuwelijn boven de grond. We hebben deze week van de minister een antwoord
gekregen op vragen twee methodieken om een tunnel te boren dat wordt volgens
het kabinet veel te duur vier keer zo duur maar we hebben deze week ook
gekregen het rapport van zullen we maar zeggen de commissie van Hoorn die een
totaal nieuwe technologie aan aansnijdt waarbij een tunnel geboord zou kunnen
worden binnen de finacieële ruimte die er nu is uitgetrokken voor het aanleggen
van de Betuwelijn bovengronds. Ik ben van mening dat als de regering dat idee dat
op tafel ligt en waar een initieel onderzoek is over uit gevoerd op zij schuift ze
vraagt om gigantische maatschappelijke onrust want wanneer er bij de bevolking
de gedachten leeft dat er op een binnen de financiële randvoorwaarden maar ik in
feite binnen de zelfde tijdsperiode als een aanleg bovengronds zou zijn een tunnel
ondergronds zou worden aangelegd dan kan je niet anders verwachten dan protest

op protest en daarom is de WD fractie van mening dat het verificatieonderzoek en
dat zal ongeveer een jaar duren het zal misschien 5 miljoen kosten in ieder geval
moet gebeuren zodat we zekerheid hebben of de ideeën van de commissie van
Hoorn de juiste zijn of niet de juiste zijn en als het de juiste is dan ben ik van
mening dat wij dus ondergronds moeten gaan dat wij die techniek om dan maar
dat woord te gebruiken niet technologie die techniek verder uit te bouwen daarmee
voegen wij de derde dementie toe aan onze samenleving want dan gaan we
eindelijk onder de grond werken dan kunnen we wat daar geleerd hebben ook
gebruiken in de randstad voor rail 21 of andere projecten van infrastructuur en
infrastructurele verbindingen dan halen wij een nieuwe techniek binnen die ook op
export gebied gebruikt kan worden en ik denk dat we dan ook een heleboel
problemen weghalen voor de samenleving in de Betuwe waarbij men werkelijk en ik
heb het gezien de trein ongeveer op 15 meter hoogte langs de achtartan straks
krijgt als de plannen doorgaan zoals de regering die heeft. Barendrecht voorzitter is
een apart geval ik ben er al een paar keer geweest en het blijft onze aandacht
houden ze zitten daar wel in de hoek waar de klappen vallen want daar komt dus
alles doorheen. Kunnen wij boren dan zou het ook voor Barendrecht in ieder geval
een deel van de problematiek oplossen en wat dat betreft is dat een extra stimulans van ons om aan te dringen bij de regering om als nog deze derde nieuwe
methodiek van boren in ieder geval te onderzoeken want dat is iets unieks en dat
voegt iets toe ook aan de nederlandse technologie en de nederlandse technologische samenleving. (applaus)
Oké kort voor een tweede termijn. Heer Poortman.
Voor de zomer ligt er een in Barendrecht ontwikkeld plan voor ondertunneling ook
in Barendrecht klaar. - Perfect-.
- Meneer Vrijland blijft u even staan meneer Blauw als er in tweede termijn nog
vragen komen.
Dit is een economisch facet het is een milieu facet en het is ook een politiek facet.
Volgend jaar hebben we verkiezingen je zou een hoop onrust wegnemen als je met
bewijzen met cijfers kunt komen waaruit blijkt dat de hele spoorlijn niet nodig is dat
je alles over het water kunt doen we hebben prachtige brede waters en ik zou
graag eens een uitgebreide studie waarschijnlijk is die er ook zien waarin bewezen
wordt dat het allemaal niet nodig is er zit een ontzaggelijke lobby op het ogenblik te
werken allerlei organisaties willen er geld mee verdienen je moet die rapporten met
een korreltje zout nemen en ik zou zeggen kies de milieukant de politiekekant en
alles over het water.
Meneer Sabo. Lijkt me niet verstandig ik heb een korte toevoeging op wat de heer
Blauw net zei. Hij zei we moeten een aantal sporen moeten we in investeren dat is
water dat is spoor en dat is weg. Daar komt nog een dimensie bij of een spoor wat
mij betreft en dat is de lucht ook binnen Rotterdam binnen het havenbedrijf waar
een hoop plannen zijn uitgewerkt over het toekomstige ontwikkeling van Rotterdam
heeft men ook gekeken naar vervoer door de lucht goederen vervoer het blijkt zo
te zijn dat dat gigantisch gaat uitbreiden de komende jaren wat de capaciteit vanuit
Schiphol onderdruk komt te staan en dat plannen omtrent uitbreiden van de

luchthaven in Rotterdam zeer zeker serieus zullen moeten worden genomen.
Dank u u nog.
Ja graag even een korte vraag voorzitter aan de heer Blauw.
Welke garantie bestaat er ten aanzien van de Betuwelijn dat de aansluiting met
Duitsland inderdaad effectief plaastvind. Minister May heeft weliswaar een overeenkomst gemaakt met de haar tegenpool in west duitsland maar we weten allemaal
hoe belangrijk de inspraak is van de Bundeslender. We hebben het drama Kalkar
gehad waarbij ook overeenstemming was tussen de beide regeringen maar op een
gegeven moment de lands regering van Rijnland Westfalen waar ook dus die
Betuwelijn bij Emmerik in aansluit op een gegeven moment heeft gezegd nou het is
afgelopen met het ding en het is voor driekwart gebouwd maar we laten het verder
zo staan wij hebben als naderland daar destijds ook via onze electriciteitsrekening
aan bijgedragen de Kalkertoeslag zult u zich nog wel herinneren in welk drama
komen we te zitten wanneer die Betuwelijn aangelegd gaat worden respectievelijk
reeds voor een deel klaar zou zijn en het Bundesland Rijnland Westfalen zegt nou
je kunt me wat je merkt dat ligt al zo dwars als ik weet niet wat wij willen dat ding
daar gewoon niet hebben en we sluiten niet aan dat was mijn vraag.
Dank u kort heer Blauw.
Ja voorzitter allereerst de vraag of de opmerking van de heer Vrijland het is een
van de twee of u gelooft het rapport of u gelooft ze niet wij de stukken van de
Betuwelijn zitten diverse rapporten waaruit onderzoek is uitgevoerd dat het en en
en moet zijn dat het water het niet alleen kan opvangen dat het gewoon langs die
kant niet werkt. Die rapporten geloven wij en die gaan we niet nog een keer
onderzoeken. De betuw~lijn ondergronds aanleggen is tenminste zo milieu vriendelijk als die tuffende binnenvaartschepen want nou ga ik het ook eens die kant op
drukken over de Rijn naar het Duitse achterland. Dan kom ik bij de heer Saba voor
wat betreft het luchttransport. Ja wij hebben ook nog steeds de mening dat
Rotterdam een luchtverbinding moet hebben maar u weet zelf wat voor een
problemen dat op dit moment oplevert de positie voor de nieuwe luchthaven aldaar
is nogal omstreden bovendien zitten we ook nog met de HSL en je kunt je afvragen
in hoeverre die dingen tegen elkaar of naast elkaar moeten zitten moeten kunnen
lopen. Dan tenslotte de opmerking over Duitsland een van onze harde voorwaarden zijn is dat de minister ons de garantie geeft dat niet alleen er goeie afspraken
zijn met de Bundesregering maar dat er ook met Rijnland/Westfalen goede
overeenkomsten zijn en dat ook de betrokken Duitse gemeentes dar zit Emmerich
bij daar zit Kleef bij zich voegen naar besluitvormen zoals die vastligt nu in het
spoorplan van de Duitse Bundesbahn wij zelf hebben afspraken lopen nu met onze
collega's van de FDP zowel in de Bundestag als in het Lenderparlement wij werken
samen met onze eigen gedeputeerde de Bond en Jansen van respectievelijk
Gelderland en Zuid-holland om dat contact uit te werken om zodoende zeker te
weten ook van onze kant dat de aansluiting in Duitsland er komt en niet komt op
termijn maar gewoon in aansluiting met de projectfases zoals wij die zelf ook zullen
gaan uitvoeren.

Dank u ik stel voor dat we nu echt de discussie hierover op dit moment stoppen.
Nee
Mevrouw de voorzitter als ik even mag ik wil in ieder geval wil ik mijn erkentelijkheid
uitspreken dat de fractie in deze in ieder geval de belangen van de betrokken
burger zoveel mogelijk zal beschermen nog even ten aanzien van de rapporten ik
vind het lovend dat de fractie de rapporten die er zijn wil geloven ik betreur het
echter in hoge mate dat wij in zo'n arrogante minister van Verkeer en Waterstaat
hebben die een ook serieus rapport niet wil geloven daar waar haar eigen eerste
cijfers bij de startnotities over de Betuwespoorlijn over de totale kosten een bedrag
beraamde van tussen de anderhalf en tweemiljard gulden en dat zei steeds beweert
heeft dat ondertunneling vier tot vijf keer zo duur zal zijn nou dat klopt dan nu vier
keer zo duur dan het oorspronkelijke bedrag maar gelukkig niet vierkeer zo duur
dan het bedrag waar zei nu uiteindelijk ook op uitkomt. (applaus)
Oké ik stel voor dat wij van dit onderwerp afstappen en ik ga terug naar het
voorstel van de afdeling Hilversum met betrekking tot het energiebeleid ik zou willen
vragen wie zou daar iets over willen zeggen. Meneer Vrijland.

~,

Ja voorzitter dit voorstel heb ik voorgelegd aan de stichting natuur en milieu en die
stelt daar kort en goed in het hele hoofdbestuur heeft daar ook een exemplaar van
uitgebreide documentatie 16 bladzijdes de afdeling Hilversum heeft dat ook zei
noemt dit voorstel een grote kolder maar wat ik· uit de notitie van de fractie zie zij
willen een discussie en daar ben ik helemaal voor dat er een discussie komt want
als er discussie komt dat betekend dat er atoom voorstanders moeten zijn ook
tegenstanders en ook in deze partij moet iedereen het woord kunnen voeren dat is
de eerste opmerking en dan dit voorstel van meneer Ketting van de SEP die
bekend is in de laatste tijd dat hij iedereen een rijksdaalder wil laten betalen om
electriciteitscentrales in polen en tjechoslowakijen enz. te verbeteren hij gaat op het
kussen van de regering van het parlement dat doet hij eigenlijk wel meer hij is
doorlopend bezig met een campagne por atoomcentrales hij weet ook heel goed
dat 80 tot 90% dat staat in die brief van de stichting natuur en milieu ook van de
nederlandse bevolking continu tegen atoomcentrales zijn dat is een studie elk jaar
van de universiteit in Leiden
- welke vraag heeft u aan de fractie
die vraag zal ik zeggen maar ik wil nog een zaak daar tussendoor zetten ik vind dit
- nee zeg nou gewoon even welke vragen de fractie moet beantwoorden
-de fractie die weet niet zoveel van dit onderwerp (gelach)
- nou dan moet u het niet vragen
- nee ik wil wel een opmerking maken maar die fractie die weet echt niet zoveel
- nee meneer Vrijland
- het gaat om 18 miljard gulden 3 centrales is 18 miljard gulden en dan mag ik als
ik dat duidelijk wil maken best een minuut langer spreken
- maar u moet gewoon vragen stellen
- oké ik zal de vraag stellen en die kunt u ook vinden en dat is ook de vraag van
natuur en milieu en het is bekend dat er aan energiebesparing gedaan hier in dit
voorstel staat dat energiebesparing geen soelaas bied dat is natuurlijk wel zo dat is
grandioos en bij de gasbedrijven wordt er hard aan gewerkt en bij de electriciteits-

bedrijven niet en mijn voorstel is en mijn vraag is wil de fractie bevorderen dat de
regerings streven van 20% energiebesparing efficentieverbetering rendement
verbetering gehaald wordt.
Oke dat is een concrete vraag wie vn de fractie daarop de laatste vraag het eerste
deel daar is men het over eens er moet een reeële discussie mogelijk zijn nou dat
vindt de fractie ook dus daar hoeven we het op dit moment niet over te hebben de
laatste vraag kort antwoord heer Blauw.
Ja voorzitter hoewel de heer Vrijland natuurlijk wel uitlokt met zijn opmerkingen
maar als hij wat wil weten over energie dan zijn wij bereid hem een college te
geven in de tweedekamer dan besteden wij daar ongeveer 2 uur aan. Maar
mevrouw de voorzitter ik kan duidelijk zijn over energie en nucliaire energie zal der
zeker gesproken worden bij het verkiezingsprogramma en de heer Vrijland moet
natuurlijk niet net zoals de heer Ketting op de kosten van de consument gaan zitten
want de energiebesparing wordt ook door de consument betaald want het kost
gewoon geld om energie te besparen daar hebben wij als WO geen bezwaar
tegen maar we hebben bij voorbaat al gevraagd aan de minister van economische
zaken om eens een exergie exersitie uit te voeren dat is namelijk dat bepaalde
milieumaatregel dat aan de ene kant doet alleen maar kunnen uitgeveoerd worden
door meer energie en aan de andere kant en dat gaat gewoon veel meer geld
kosten en dat is een hele complexe zaak en de wijze waarop u het benaderd is
denk ik een beetje te eenlijnig we hebben een brede aanpak van de energie de
problematiek van het milieu en ik hoop dat wij daar zeker bij het verkiezingsprogramma ook een diepgaande discussie met de partij over kunnen hebben hoe
onze lijn is naar de volgende verkiezingen.
Oké ik wil de discussie op dit moment hier over stoppen
Ne in tweede instantie zeer korte opmerking. Energiebesparing is zeker niet altijd
duur soms is het heel goedkoop
- dat klopt meneer Vrijland alles is niet precies het zelfde alles is en en en
- nee laat u mij even uitpraten het licht uit doen is gewoon goedkoper dat kost niets
en tegenwoordig als je
- nou laten we het licht hier uitdoen nee meneer Vrijland de standpunten zijn
duidelijk de fractie heeft daar antwoord op gegeven de volgende spreker graag
- ik wil ook wel eens een keer
- gaat uw gang
Mijn naam is Hieltjes van de afdeling Den Haag ik wil ook even terugkomen op het
milieubeleid dat eerder door
- ja maar dat komt nog aan de orde he dat voegen we er straks aan toe oké dat
was energiebeleid integraal industriebeleid hebben we gehad ik ga naar het
woonwagenbeleid afdeling Hilversum voorstel antwoord van de fractie gegeven ik
denk dat dat accoord is daar hebben we het in een eerder stadium ook al even
over gehad accoord dan zijn er nog een aantal voorstellen die nog zijn overgebleven en eerst is het voorstel van de afdeling St. Michielsgestel met betrekking tot

naderland verveersland willen de kamerleden daar nog een antwoord op geven of
is de notitie daaromtrent duidelijk naar hun mening ja zijn er nog vragen over
meneer Voorzitster we hebben bedoeld om dit punt als kernpunt in het verkiezingsprogramma te willen meenemen.
Oké dank u niet meer dan is er nog een voorstel ingediend de WO als liberalepartij
afdeling St.Michielsgestel is daar nog een reactie op te geven is bij de inleiding al
aan de orde geweest dus ik denk het eigenlijk niet. Oke de heer Bolkestsin heeft
nog een slotwoord en zal dat onderwerp dan ook nog even aanstippen. Goed dan
kom ik aan de moties kamercentrale Amsterdam en de afdeling Luxemburg en dat
gaat over de situatie in Joegoslavië ja ik had het u al toegezegd mevrouw
Hogendoorn afdeling Wassenaar. Ik wil de motie van de kamercentrale Amsterdam
van harte ondersteunen en ik wil ook de hele vergadering hier vragen deze motie te
ondersteunen want de grens van tolerantie van wat er in ex joegoslavië gebeurd is
nu echt wel bereikt nu zelfs moslims niet meer kunnen vluchten naar croatië omdat
ereaten en moslims elkaar nu bestrijden om een voorbeeld te geven eerst werd
Mostaar verwoest door de serven vervolgens verwoesten ereaten Mostaar nog een
keer voeren de moslim bevolking weg en als er een opheffing van een wapen
embargo komt dan kunnen we verwachten dat de moslims er nog eens een keer
tegen aangaan misschien met steun van afgaanse verzetstrijders of drugshandelaren of wie dan ook waar het mij om gaat is ten eerste die motie van Amsterdam te
ondersteunen die geeft de tweedekamerfractie alle ruimte aan andere kant heb ik
kritiek op de motie van de afdeling Luxemburg omdat men het wapenembargo op
wil heffen zonder dit te koppelen aan een internationaal ingrijpen waardoor je
escalatie van de oorlog kan verwachten anderzijds wil men de unpro voor soldaten
terugtrekken als er geen ingrijpen komt daar ben ik tegen omdat unpro voor
soldaten ondanks alle tegenwerking toch nog een heleboel goeds kunnen doen.
Dank u over het zelfde onderwerp.
Ja ik ben Peter van Veen afgevaardigde van Luxemburg - gewoon iets naar
beneden dat ding - als eerste zou ik natuurlijk willen stellen dat de motie van
Amsterdam zeer gesteund wordt door Luxemburg wij hebben echter gemeend om
nog at meer nuances aan te leggen en met name om ook oplossingen aan te
dragen want er wordt nu al twee jaar lang gedebatteerd gepraat geconfereerd en
overlegd ik kan u zeggen dat Joegoslavië voordat de oorlog uitbrak 10 jaar is
gepraat over een oplossing na de dood van Tito en men is echt uitgepraat. Wat er
feitelijk aan de gang is nu dat wij aan de lunch denken is dat er meer dan 500.000
mensen zijn omsingeld dat ze worden geprobeerd uitgehongerd te worden dat er
een oorlog wordt gevoerd tegen burgerdoelen tegen hospitaals dat de meest grove
mensenschendingen plaatsvinden en de wereld kijkt toe. De wereld kijkt iedere
avond via de televisie toe. Mijn vraag is hoe komt het dat de WO die altijd zo is
geweest is voor Defensie die altijd een krachtig democratie en vrijheid heeft willen
verdedigen hoe komt het dat het zo stil is binnen de partij hoe komt het dat een
CDA er nota bene in het europarlement alle moeite doet om daar iets gedaan te
krijgen en dat is Arie Oostlander waar ik het grootste respect voor het gekregen
hoewel ik WO lid ben natuurlijk hoe komt het dat de WO zich zo slap opstelt net

zoals de meeste politici het is echt een droevige vertoning het is een aantasting van
de meest fundamentele rechten van de mens en ik hoop dat mensen die straks
zullen stemmen rekening hier mee zullen houden op wie ze stemmen namelijk op
die mensen die vooral vrijheid en democratie beschermen. (applaus)
Dank u meneer Saba.
De WO stelt zich slap op zegt Luxemburg daar zijn wij het vanuit de kamercentrale
Amsterdam het absoluut niet mee eens en waarom niet de maatregelen die
Luxemburg naar voren haalt zijn ook uitgebreid besproken binnen de WO dus wat
dat betreft weten we allemaal precies wat de mening is van de WO fractie die
willen ook liever gisteren dan morgen een oplossing van deze zaak een goeie
oplossing een structurele oplossing een oplossing waarbij het zo zal zijn dat wij er
weinig energie en toekomst in moeten stoppen en nu dus even wat energie in
moeten stoppen maar de WO die kan het niet alleen de kamerfractie die kan het
ook niet alleen en wat wij in onze motie hebben aangegeven en daarom denk ik
ook dat het de meest verregaande motie is is dat we uitgaan van het feit dat
hebben we niet zo stellig gesteld maar dat heb ik net geroepen uitgaat van het feit
dat de kamerfractie alle maatregelen wil nemen die dienstig zijn voor het bereiken
van een langdurige vrede maar dat de poging tot het bereiken van die vrede dat
dat in VN verband moet geschieden en we kunnen nu de WO fractie niet we
kunnen bij de WO fractie nu niet aandragen van jullie moeten dit doen en dit doen
en dit doen want dan hebben zei ook binnen niet alleen naderland maar ook
aurapees en VN verband geen mogelijkheid meer om indien er andere positieve
oplossingen kunnen worden gekozen in het kader van het conflict om die naar
voren te brengen.
Dank u ik zou aan de fractie een kort advies willen vragen over de motie Amsterdam en de motie Iuxemburg.
Voorzitter ik hoop toch wel dat u mij even toestaat om de informatie achterstand in
Luxemburg recht te trekken. Kort staccato we hebben geprotesteerd tegen het
bombarderen vanuit zee tegen Dubrofnic dat europa en dat de NAVO daar niets
aan hebben gedaan we hebben vanaf een vroeg stadium gezegd dat vanuit de
lucht arteleriestellingen zouden moeten worden aangepakt om ze tot zwijgen te
leggen en wat u nu vraagt in feite om de moslims wapens te geven hadden wij
willen kunnen voorkomen als wij de zware wapens van de serviërs en de eraaten te
pakken hadden genomen. Dat even een paar elementen nu nog vragen wij ook om
meer inzet en zoeken wij naar mogelijkheden om ook vanuit de nederlandse
krijgsmacht te kunnen participeren voor het beschermen van ........ ? juist die
honderdduizende die nu opgesloten zitten in bepaalde gebieden om te kunnen
zorgen dat er randvoorwaarden worden gecreëerd om te zorgen dat die mensen
van voedsel te voorzien veiligheid te verschaffen water etc. Dan de twee moties
nou de motie van Amsterdam is volledig in onze lijn geen enkel probleem de motie
van Luxemburg moet mij ook van het hart dat het opheffen van het wapenembargo
het paard achter de wagen spannen is wij zullen het langs een andere weg moeten
doen en dat is gewoon dat de internationale gemeenschap zich meer sterker en
duidelijker opstelt om de zaak te pacificeren ik wil niet zeggen dat wij het kunnen
oplossen maar in eerste instantie de gevechten tot een einde brengen en dan

vanuit die situatie oplossingen aandragen wat in honderden jaren is gegroeid en
wat de laatste 40 jaar alleen maar versterkt is in de harten van de mensen namelijk
onderlinge haat en wedijver dat los je niet op in een korte periode met een enkele
militaire actie. Ik kom toch nog een keer terug op het wapenembargo het opheffen
van dat wapenembargo geeft mij het gevoel van a.u.b. hier heb je middelen en
draai elkaar maar de nek om. (applaus)
Ik begrijp dus Amsterdam ja Luxemburg nee. Ik denk dat Amsterdam daarmee dit
verder niet meer aan de orde wil stellen Luxemburg.
We zouden hier nu niet zitten in dit vrije land als de duitsars niet met militaire kracht
waren teruggedrongen ik handhaaf het verzoek om alles te doen om het wapenembargo op te heffen waarom namelijk niemand wil ingrijpen dat is nu over duidelijk
na twee jaar toekijken niemand wil iets doen aan de grond de Amerikanen zeker
niet die hebben dat ook duidelijk gesteld die willen alleen vanuit de lucht wat doen
maar daar los je het niet mee op waar het om gaat is het wapenembargo maakt
het onmogelijk voor mensen om zich te verdedigen men heeft en recht op zelfverdediging en de WO heeft daar altijd voor gestreden en ik hoop dat de vergadering
als hier over gestemd moet worden zal stemmen voor het recht om je te verdedigen wat hun nu wordt ontnomen. (applaus)
De vraag aan u is of u de motie handhaaft of dat u er stemming over wilt.
- Wij moeten het handhaven het hoeft niet in de volledige vorm maar met name het
opheffen van het wapenembargo is echt de enige manier zodat de moslims zich
kunnen verdedigen
- ja maar u handhaaft uw motie wilt u stemming daarover
- als het nodig is wel
- dat is aan u u vraagt stemming of u vraagt geen stemming
- als de tweedekamerfractie niet bereid is om zich volledig in te zetten voor het
opheffen van het wapenembargo dan moet er gestemd worden
- nou het advies is nee geweest over de motie Luxemburg dus als u stemming wilt
moet u nu zeggen stemming dan gaan we stemmen
- dan gaan we helaas stemmen
-oké dan ga ik het stembureau oproepen. Stembureau
Voorzitter meneer Saba, indien er gestemd wordt over de motie Luxemburg en ik
verwacht niet dat het gebeurd maar stel dat hij wordt aangenomen dan betekend
dus dat we twee verschillende meningen hebben binnen de WD.
- Ja het advies van de fractie aan u allen is duidelijk en u moet uw eigen stem
daarin bepalen. Oké we gaan stemmen.
- Nog een puntje daarover er staat morgen in de krant dat de ledenvergadering
zich heeft uitgesproken tegen en voor de opheffing van het wapenembargo
- ja dat kan dus in feite ook niet
- het lijkt mij niet echt
- maar we hebben nog niet gestemd we moeten eerst maar eens zien hoe die
stemming afloopt
- dat weet ik en ik zei ook dat ik niet aanneem dat die motie wordt aangenomen
- oké stembureau misschien maar weer zoals we dat gisteren deden even hiervoor

want ik weet ook niet hoe het anders moet. Heeft u nog wat voor de orde.
Jawel voorzitter ik ben door een toevalligheid in het bezit van de stembiljetten van
Oosterhout als de rechtmatige eigenaar zich wil melden kan hij ze terug krijgen.
Oh wil de eigenaar van het kenteken zus en zo zich melden we zullen zien ik weet
niet of ze er nog zijn. Oke we gaan stemmen.
Voorzitter mag ik even iets zeggen- ja - Amsterdam heeft net laten weten als die
motie hebben we eigenlijk allemaal stilzwijgend ondersteund dus er zijn in feite
tegen het opheffen van het wapenembargo dus als we nu gaan stemmen over de
motie van Luxemburg dan vind ik dat we eerst moeten gaan stemmen over de
motie hoewel dat helemaal niet nodig was van Amsterdam want dan hebben we
namelijk gestemd tegen het wapenembargo opheffen.
- ik vind de motie van Amsterdam wordt ondersteund dus daarmee overgenomen
dus het is duidelijk dus als er een tegenstrijdigheid ligt dan zou de vergadering daar
bij de stemming over de motie Luxemburg dus rekening mee moeten houden
- in de motie van Amsterdam wordt dat niet genoemd dat is dus een onduidelijkheid dat is dus een vage motie
- oke we gaan stemmen
- wij hebben geprobeerd er wat meer duidelijkheid aan te geven
- oké we gaan stemmen is iedereen er ik noem nog even van der Marel, mevrouw
de Pape mevrouw Bijl de heer Bouwman en mevrouw Spetter oké gaan we wit
voor de motie Luxemburg wit tegen blauw voor blauw tegen oranje voor oranje
tegen duidelijk motie verworpen ja voorzitter mee eens oké en discussie over dit
onderwerp afgerond.
Nee nu gaan we eerst nog even het milieubeleid doen en dan de heer Bolkestein.
Vragen over het milieubeleid het standpunt van de fractie het was in verband met
de Betuwespoorlijn maar in zijn algemeenheid. Moet er nog even nader toegelicht
worden wat er precies met het milieubeleid wil weten laten we dat dan nog even
doen misschien gemakkelijker voor de heer ter Veldhuis doet het of is hij voldoende geïnformeerd om meteen antwoord te geven kunt u kort nog even aanduiden,
kort graag.
·
In de beleidsnotitie van de tweedekamerfractie zoals die voorlicht worden de
belangrijkste politieke issues behandeld er wordt met geen woord gerept over het
milieubeleid betekend dat de fractie daarover geen standpunt heeft of dat zij het
beleid van Aiders steunen of wat moet ik daarover concluderen.
Oké dat is duidelijk de heer ter Veldhuis.
IK zal proberen het heel kort te maken voorzitter. De beleidsnotitie is opgesteld
vooral aan de hand van de ingediende moties en op dit punt werd geen uitspraak
van de vergadering gevraagd en dus ook geen reactie van de fractie op een aantal
milieu onderwerpen maar dat wil niet zeggen dat we daar geen aandacht aan
besteden integendeel u kunt bijna wekelijks in de WO expres nalezen hoe wij
reageren op standpunten van de regering en wat onze eigen mening is en dat is
laatstelijk nog eens in oktober van vorig jaar in Vrijheid en Democratie in een
pagina groot verhaal uit een gezet dat komt heel in het kort neer de volgende

lijnen. Wij vinden dat het draagvlak voor milieubeleid zoals dat door liberale
ministers is opgebouwd helaas langzamerhand wordt aangetast door het beleid van
deze regering omdat ze met verkeerde prioriteiten bezig zijn als we bijvoorbeeld
praten over wasmachines. Wij willen een overheid die eerlijk en nuchter is die niet
meer belooft dan we ook waar kunnen maken wij willen een overheid die berekenbaar is ook op milieugebeid en als je een afspraak maakt met het bedrijfsleven
moet je niet kort daarna weer bijvoorbeeld met heffingen komen want dan ben je
niet meer betrouwbaar en berekenbaar. Wij willen een overheid die ook duidelijk is
met normen en als je zegt bijvoorbeeld voor Groningen dat daar een concentratie
van woningbouw moet gaan plaatsvinden dan moet je niet een half jaar later met
normen komen op stank gebied die dat onmogelijk maakt en waarvan de mensen
die daar wonen zich afvragen waar bemoeit meneer Aiders zich eigenlijk mee want
wij hebben daar niet zoveel last van als hij beweert sterker
einde band

tape 3 d.d. 15 mei 1993 Turfschip
o
m
eisen stellen om minder zwavel in de olie te hebben en in de benzine
schonere uitlaatgassen te krijgen dan moet dat natuurlijk niet tot gevolg hebben dat
we daar het broeikas effect laten toenemen omdat er meer energie nodig is nou op
dat soort dingen zeggen wij meneer Aiders wij zullen u heel crities volgen maar wij
geven elke keer op elk punt een alternatief en wij hebben ook de regering duidelijk
gemaakt waar
onze prioriteiten liggen wij willen langzamerhand wel eens naar de burgers niet
zoveel plannen meer en niet zoveel nota's en dat soort dingen wij willen langzamerhand graag resultaten die zichtbaar zijn die voelbaar zijn en die merkbaar zijn voor
die burger en dat hij ook rendement ziet voor de gulden die hij moet besteden aan
het milieu die burger is daartoe bereid maar laat dan ook wat zien en ga het geld
niet meer plannen en nog meer ambtenaren stoppen zo langzamerhand hebben
we behoefte aan resultaten en daar zijn onze prioriteiten op gericht.
(applaus).
Dank u heer ter Veldhuis. Goed dan geef ik nu het woord aan de heer Bolkestein.
Mevrouw de voorzitter dames en heren ter afsluiting van dit punt zou ik graag een
paar aangelegenheden belichten. Ik begin met een amendement van de afdeling St.
Michielsgestel over de europese gemeenschap en waar de Wijsglas ook al over
heeft gesproken.
Voorzitter er is deze tijd een sfeer van mismoedigheid in de europese gemeenschap dat komt in de eerste plaats omdat de economische conjunctuur tegen zit
maar dat komt ook door politieke factoren wij zien in engeland een regering die op
een diepte punt van populariteit staat in Frankrijk een regering die is weggevaagd
door de kiezers en vervangen door een andere regering in Duitsland een Bondsregering die het buitengewoon zwaar te voortduren heeft en in Italië een regering
zelfs een geheel systeem wat alle geloofwaardigheid heeft verloren. Dat zijn
politieke factoren die het samen werken in de europese gemeenschap natuurlijk
niet vergemakkelijken daarbij komt dat de ministers die verenigd waren op de top
van Maastricht hebben na gelaten duidelijkheid te scheppen over wat voor een
soort gemeenschap zij in de toekomst willen en wat er over zal blijven van de
landen van de staten waarin wij wonen en waarin wij ons thuisvoelen. Die sfeer van
onduidelijkheid heeft vrezen opgeroepen in Denemarken Engeland Frankrijk en ook
in Nederland die geheel en al overbodig waren dat is mijn opvatting dat onduidelijkheid het laatste is waar wat het laatste is wat politici moeten laten ontstaan en wat
dat betreft was de top van Maastricht een gemiste kans. Mijn hoop is en mijn
verwachting is dat in het verkiezingsprogramma van de europese liberale partijen
waar nu aan wordt gewerkt die duidelijkheid wordt geschapen. Wij zullen dat
programma in oktober bespreken op een partijraad wat mij betreft zou ik reeds nu
willen zeggen dat dat europese verkiezingsprogramma aan drie vereiste moet
voldoen in de eerste plaats moet het realistisch zijn moet het zich niet bezig
houden met luchtkastelen en in de tweede plaats moet het wervend zijn het moet
de kiezers aanspreken het moet zich niet bezig houden met eurospeek maar met
ronde taal die de burgers aanspreekt dat is de tweede vereiste het derde vereiste is
er moet een onderscheidend vermogen zijn het mag niet zo zijn dat het verkie-
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zingsprogramma van de europese liberalen als twee druppels water lijkt op datgene
dat de socialisten en de Christen democraten wat de christen democraten voorstaan en wat ons betreft zou het onderscheidende vermogen daarin moeten
uitmonden dat ons verkiezingsprogramma streeft naar een netto kleinere overheid.
Voorzitter er is gesproken over de Betuwelijn en dat is buiten kijf dat waar gesproken wordt dat wanneer gesproken wordt over de europese gemeenschap dat de
verbindingen tussen onze landen natuurlijk van buitengewoon groot belang zijn. Ik
moet u bekennen dat ik niet goed genoeg ben ingevoerd in de technische details
om mijn mening te uiten over een batuwelijn die boven de grond dan wel onder de
grond moet lopen ik heb daar daar mij ontbreekt de nodige kennis daarvoor. Het
rapport over de ondergrondse aanleg van die lijn dat net verschenen is is samengesteld door mensen die op het eerste gezicht een zekere mate van vertrouwen
billijken en ik vind het buitengewoon onverstandig van minister May dat zei kort na
de verschijning van het rapport met een zwaai dat hele rapport van tafel veegt het
is een gevoelige kwestie het is een belangrijke kwestie het past deze hoogmoedige
minister niet om een dergelijk serieus rapport van tafel te vegen en te behandelen
als iets dat te verwaarlozen is (applaus). Tenslotte mevrouw de voorzitter zou ik
willen ingaan op een amendement weer van St.Michielsgestel nummer 21 dat gaat
over het liberalisme dat in onze partij wordt uitgedragen en in dat amendement
komen verschillende overwegingen ter sprake in de eerste plaats wordt aandacht
gevraagd voor de noodzaak dat wij de WD zich richt tot de individuele mens.
Dames en heren wij doen niet anders in mijn eerste algemene beschouwingen in
oktober van 1990 heb ik in de tweedekamer gezegd dat het liberalisme een
emancipatie ideologie is dat voor ons de belangrijkste waarde de vrijheid van de
individuele mens is en dat de WD streeft en zich instelt op een zich individualiserende maatschappij betekend dat dat wij tegen het gezin zouden zijn dat betekend
het absoluut niet wat het wel betekend is dat de overheid zich ten opzichte van de
verschillende samenlevingsvormen neutraal moet opstellen en wij streven dus in het
bijzonder op het terrein van de sociale zekerheid naar een stelsel dat is ingesteld
op de individuele mens dat kan buitengewoon duur zijn en aangezien de feit de
overheid zoals ons bekend kort bij kas is zullen wij daar het nodige aantal jaren
voor moeten uittrekken maar wij streven naar die individualisering van de sociale
zekerheid die ook de mogelijkheid tot fraude aanzienlijk beperkt. In de tweede
plaats spreekt dit amendement over een afbouw ik weet nooit wat precies het
woord afbouw of dat het Duitse variant abbouw of het afmaken is maar hiermee
wordt bedoeld denk ik het verminderen van wat daar staat over de sociale heilstaat
dat is het onderwerp van de herstructurering van de verzorgingsstaat en ook dat is
wat onze fractie met kracht van argumenten na streeft een en ander maal hebben
wij in zalen in het land en in de tweedekamer in Den Haag gezegd dat naderland
toe moet naar het basis stelsel van de sociale zekerheid dat betekend dat collectief
een bepaald basisniveau voor rekening van dat collectief wordt genomen en dat
daarboven uit de individuele mens zich moet en kan verzekeren voor zover hij daar
behoefte aan heeft. Dat is het beginsel dat wij ook bij de WAO hebben nagestreefd
dat is zoals bekend niet geheel en al gelukt maar het is en blijft ons streven. Het
derde punt waar deze waar dit amendement over spreekt is over het begratings te
kort en de lastendruk. Ik kan u verzekeren dat deze punten dagelijks om onze
aandacht vragen en dat wij niet aflaten de regering te wijzen op de noodzaak om
dat begratings tekort te verminderen tot aanvaardbaar niveau en dan hebben wij
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geen boodschap aan dat tandje minder van minister Kok. En wij zeggen ook met
grote regelmaat dat de nederlandse burger behoort tot de meest zwaar belaste ter
wereld en dat dat de werkgelegenheid remt de werkeloosheid bevorderd en in het
bijzonder aan de onderkant van de arbeidsmarkt werkgelegenheid vernietigd.
Mevrouw de voorzitter zoals u weet zullen wij in mei volgend jaar uiterlijk verkiezingen hebben en het dus zeer waarschijnlijk en ook te hopen en te verwachten dat er
voor het einde van het volgend jaar een nieuw kabinet zit. Voorzitter wij streven er
naar om deel te nemen aan dat kabinet. De WO is geen actie partij maar een
beleidspartij wij willen regeren maar niet tot elke prijs. Om een woord van de oud
van een socialistisch politicus Burger aan te halen wij willen regeren als er wat te
regeren valt en daarmee bedoel ik te zeggen dat wij niet wensen toe te treden dan
door een coalitie die afstevend op pappen en nathouden. Op zijn minst is sinds
1982 zijn verschillende nederlandse kabinetten bezig geweest om de lastendruk te
verminderen en het financieringstekort tot een aanvaardbaar niveau te brengen. Het
werk is nog lang niet ten einde maar moet nu wel snel worden voltooid en het is
mijn mening dat het kabinet het volgende kabinet bij het begin van zijn aantreden
een grote klap moet uitdelen zodat eindelijk duidelijk wordt hoe snel en op welke
wijze die twee doelstelling financieringstekort en lastendruk worden verwezenlijkt
want de burgers van dit land kunnen geen krant open slaan of er wordt geschreven
over bezuinigingen en ombuigingen. De burgers worden er gek van de ambtenaren
worden er gek van de politici worden er gek van het moet nu eindelijk daarmee uit
zijn (applaus) en voor ons zijn de minimum voorwaarden voor deelname aan het
volgende kabinet ten eerste dat het financieringstekort terug wordt gebracht tot het
niveau dat men vat samenvat onder de woorden de gulden financieringsregel dat
betekend dat het rijk alleen maar kan lenen voor investeringen net zoals de lagere
overheden dat alleen maar kunnen doen die gulden financieringsregel moet nu
eindelijk worden bereikt dat is punt een en de tweede minimum voorwaarde die wij
wensen te stellen is dat het 10 miljard gulden aan lastenverzwaringen van dit
kabinet worden weggepoetst. (applaus). Dat willen wij bereiken en u moet zich niet
ontvijnze dat dat een eenvoudige taak is. Dat betekend een ombuigingstaakstelling
van op zijn minst 20 miljard gulden en dat zal pijn doen maar de kaasschaaf en dat
weet ook iedereen in het dagelijks leven de kaasschaaf veroorzaakt meer pijn dan
het mes. Wij moeten die sanerings opgave eindelijk volbrengen want aan een
politiek van pappen en nathouden hebben wij niets en in tegendeel het brengt de
politiek in alleen maar in het geeft de politiek alleen maar een slechte naam.
Voorzitter het is mijn overtuiging dat wij aan het begin staan van een nieuwe tijd en
die nieuwe tijd die zal in velerlei opzicht minder makkelijk en misschien onaangenamer zijn dan de periode tussen 1945 en laat ik zeggen 1989. Ik noem 1989 het
vallen van de muur omdat een na oorlogse periode eigenlijk in 1990 is afgesloten.
Wij zitten in een nieuwe tijd en die zal ons stellen voor uitdagingen op het gebied
van de criminaliteit waar vanochtend en ook gisteren over is gesproken uitdagingen
op het stuk van de economische ontwikkeling war ik nu ook iets over heb gezegd
en ook uitdagingen voor die vele volksgroepen die op drift geraakt en naar het
westen van europa toe willen komen. In die nieuwe tijd zullen wij ons moeten meten
met de twee andere grote economische polen van de wereld Noord Amerika en
Oost Azië en dit is mijn overtuiging dat die concurrentie tussen West Europa dus
ook Nederland Oost Azië en Noord Amerika zal plaatsvinden op basis van ons
stelsel van onderwijs. De economische ontwikkeling laat steeds meer zien dat
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grondstoffen en ongeschoolde arbeid steeds minder belangrijk worden voor het
creëren van welvaart en willen wij de concurentiepositie die wij hebben behouden ja
willen wij die concurentiepositie verbeteren want zoals ik gisteren heb gezegd zijn
wij over de laatste 20 jaar sterk verminderd in welvaart vergeleken met de landen
om ons heen willen wij die concurrentiepositie vasthouden dan is niet alleen nodig
dat wij binnen de europese gemeenschap onze zaken op orde krijgen dat wij de
investeringen in de Betuwelijn en andere aangelegenheden doen die nodig zijn dat
wij ons financieringstekort terugbrengen en de laste druk verminderen dan is
absoluut noodzakelijk dat wij het peil van ons onderwijs vasthouden ja verbeteren.
Tot noch toe hebben wij vooral gestreefd naar een verbreding van het onderwijs
dat blijven wij nodig houden de grote aantallen de grote aantallen die naar middelbare school en hoger onderwijs gaan moeten wij vasthouden wij moeten nu streven
naar verdieping van ons onderwijs verbreding kan niet zonder verdieping weten wij
dat niet te bereiken dan zullen wij in onze concurrentie met Noord Amerika en
Japan het onderspit delven en dat voorzitter is niet waar deze partij voor is
opgericht. Ik dank u vriendelijk (applaus).
Heel goed hartelijk dank u heeft nog eens even heel stevig neergezet onder wat
voor een voorwaarden wij volgend jaar iets zouden willen en als dat niet kan nou
dan doen we het dus gewoon niet. Dat is heel goed om te weten.
Hiermee is het beleid van de tweedekamer fractie afgehandeld. Ik ga een wijziging
in de agenda voorstellen op verzoek van enige mensen die nog moeten optreden
vanmiddag en ik wil nu als eerste aan de heer Koen Petersen de gelegenheid
geven voorzitter van de JOVD om zijn verhaal tot u te richten laten we hem met
een warm applaus verwelkomen de heer Petersen. (applaus). Mag ik voor de heer
Petersen begint het stembureau ontbinden zodat zij zich hier van hun activiteiten
ontlast kunnen weten en hun hartelijk danken.
Ja voorzitter mijn naam is Alex de Vries uit Amsterdam het lijkt mij niet een goede
bedoeling als de voorzitter van de Jongeren Organisatie van Vrijheid en Democratie
gaat spreken wanneer iedereen de zaal verlaat dan zou ik eerder zeggen schuif het
door naar het middaggedeelte aan het begin.
(applaus).
- Nou het middaggedeelte is reeds begonnen dus ik zou aan diegene die naar
buiten zijn gegaan ik kan niet zeggen u moet terugkomen maar we zouden ze
kunnen attenderen op het feit dat de voorzitter van de JOVD een groot gehoor
verdient dat brengt ze er misschien toe om terug te komen misschien kan dat daar
door gegeven worden en ik stel overigens voor om de heer Petersen zijn speech te
laten houden en de agenda voor ons af te werken.
De heer Petersen heeft het woord.
Ja dank u wel het stelt mij in ieder geval wel bijna in staat om iedereen persoonlijk
te verwelkomen ik zal het niet doen ik begin gewoon met voorzitter dames en
heren. Wie de krant erop naslaat krijgt de indruk dat de afgelopen 25 jaar in de
wereld om ons heen niet veel is veranderd. Toen waren we getuigen van een
wrede oorlog in Vietnam nu zien we lijdzaam de ontwikkelingen in het voormalig
Joegoslavië aan. Toen werd de zwarte mensen rechten strijder Marthe Luther King
vermoord en nu was het de Zuid Afrikaan Chris Hannie. Toen rilde naderland
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vanwege de voedsel tekorten in Biaffra en nu vanwege de hongersnood in Soedaan. Maar ook dichter bij huis vallen we in herhaling want net als in 1968 boekte
ook dit jaar in Frankrijk de Qualliste een enorme verkiezingsoverwinning net als in
1968 kwam ook in België dit jaar door een christen democraten gedomineerd in
zware problemen en net als in 1968 wordt ook dit jaar nog steeds door de Paus de
pil als demoraliserend bestempeld. U begrijpt dat met in het achterhoofd de zege in
1968 van de nederlander Jan Janssen ik mij al verheug op de komende tour de
france. (gelach). Met de bezuinigingsvoorstellen die het kabinet nog geen maand
geleden lanceerde is in de nederlandse samenleving nogal wat los gemaakt vooral
de jongeren daar is gisteren al over gesproken lieten het dit keer niet afweten het is
relatief eenvoudig te verklaren want straks wordt er gesneden in hun bijstand en
hun studiefinanciering.Met het oog op de positie van de rijksfinancien moge ook
wat de JOVD betreft bezuinigingen op deze gevoelige terreinen niet op voorhand
onbespreekbaar zijn. Er valt evenwel op de voorstellen van het kabinet het nodige
af te dingen voornemens kenmerken zich bijvoorbeeld door een slechte onderbouwing die een soort van hink stap sprong beleid doen vermoeden en zo worden de
bezuiniging op de studiefinanciering naar de ene en die op de uitkering van de
jongeren aan de andere kant gescheiden behandeld terwijl het in feite gaat om en
inkomensvoorziening voor alle jongeren. Zoals we van dit kabinet gewend zijn
geraakt ontbreekt ook hier die zo zeer gewenste samenhang en Lubbers en Kok
dienen zich eindelijk te realiseren dat dat niet langer zo kan de maat is op dit punt
vol. In een verwoede poging ook in deze de roerige jaren 60 te laten herleven werd
in mijn woonplaats Amsterdam voor de zoveelste keer het Maagdenhuis bezet.
Twee wilde en woeste weken volgde. De jonge socialisten eisten het hoofd van
staatssecretaris ter Veld en boekte wel erg gemakkelijk succes door de banden
met de partij van de Arbeid voor onbepaalde tijd te verbreken. Heeft de JOVD zich
niet gemengd in dit publieke debat wel degelijk niet met spandoeken maar met
standpunten niet met kretologie maar met creativiteit niet met botte afwijzingen
maar met betaalbare alternatieve en zo was de JOVD die 9 dagen geleden een
nieuw stelsel van studiefinanciering presenteerde de prestatie beurs daarin wordt
snel studeren beloond vertraagd studeren bestraft en blijft er voldoende tijd over
voor die belangrijke vormende nevenactiviteiten met andere woorden de eigen
verantwoordelijkheid van het individu staat in dit voorstel centraal en de overheid is
bovendien miljoenen guldens goedkoper uit. De JOVD zoekt wel degelijk het debat
met argumenten in de hand en niet met het mes op tafel wij hebben geen hulp van
derde nodig om aan onze activiteiten een fatsoenlijk einde te maken wij willen geen
lobbyclub of een ..... ? organisatie zijn maar prevenderen meer te bieden want in
zo'n 80 afdelingen van Winschoten tot Walcheren en van Maastricht tot Middenmeer wordt uitvoering gegeven aan de doelstelling van de JOVD en die is jongeren
nadrukkelijker betrekken bij wat er in onze samenleving omgaat. Door het organiseren van forum avonden en discussies door onder scholieren belangstelling te
kweken voor politiek door uitwisselingen met politieke jongeren organisaties in het
buitenland door het bijwonen van internationale seminars en door het organiseren
van studiereizen naar bijvoorbeeld het voormalige Oostbloklanden. Maar ook door
het aanbieden van sociale vaardigheidstrainingen en D.... ?cursussen en wedstrijden. De JOVD wil niet speciaal de belangen van jongeren verdedigen men wil
jongere crities maken zodat ze zelf later en nu voor hun rechten kunnen opkomen.
Zoals gezegd is de afgelopen 25 jaar in de wereld om ons heen niet veel veranderd
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nog steeds woede oorlogen nog steeds worden een aanzienlijk deel van de
wereldbevolking met honger bedreigt en nog steeds worden de universele rechten
van de mens veelvuldig geschonden. Te gelijkertijd is de stabiliteit van de oude
Oost West verhoudingen verleden tijd en neemt de zorgen om het milieu een
steeds belangrijker plaats in in ons denken een pessimist ziet hier een lijst met
problemen een optimist spreekt van uitdagingen en wellicht is de grootste uitdaging
draagvlak te vinden voor de vaak moeilijke beslissingen die nodig zijn om aan deze
misstanden een einde te kunnen maken met andere woorden de politiek moet
blijven vechten voor het vertrouwen van de burger en de vraag is hoe. Vele
politieke profeten die naderland rijk is van Mierlo voorop roepen om het hardst dat
op de een of andere manier ons stelsel van staatsinrichting moet worden vernieuwd. Ik vind het zinvoller te kijken naar hoe we verstandiger met het huidige
stelsel kunnen omgaan door het structureel terugdringen van de Haagscha overleg
en adviescultuur waar eindelijk een begin mee is gemaakt door het proticeren van
top ambtenaren op departementen het regelmatig opschonen van het conglomeraat van wetten en regelingen en door het stroomlijnen van de overheids organisatie door taken en bevoegdheden te decentraliseren of af te stoten kan een kleiner
apparaat dat beter kan functioneren en daardoor meer vertrouwen wekt in stand
worden gebracht maar daarmee zijn we er niet want ook het politieke bedrijf heeft
een achterstand op maatschappelijke ontwikkelingen in te halen wie nu naar de
politieke partijen op het binnenhof kijkt denkt dat ook in de nederlandse samenleving de tijd de afgelopen 25 jaar heeft stilgestaan want net als in 1968 provileerde
de politieke partijen zich langs de scheidslijnen van verzeild nederland. Maar wie
het binnenhof de rug toekeert ziet dat verzeild naderland buiten het parlement niet
meer bestaat. Natuurlijk is ook in de huidige samenleving niet iedereen het altijd
over alles met elkaar eens maar de verschillen tussen mensen zijn niet meer terug
te brengen tot de vraag of iemand arbeider is of ambtenaar of aalmoezenier een
nieuwe scheidslijn in onze maatschappij loopt langs de individualisering langs het
antwoord op de vraag of de burger zich vrij mag ontwikkelen of dat hij zijn vrijheid
beperkt moet zijn door een belerende overheid door een bemoeizuchtige maatschappelijke organisaties en het is deze tegenstelling die de basis vormt voor de
keuzes die nu vanmorgen in Den Haag worden gemaakt over belangrijke onderwerpen als milieu onderwijs samenlevingsvormen en het functioneren van onze
parlementaire democratie. Op dit ogenblik doet zich in de nederlandse politiek het
merkwaardige verschijnsel voor dat er feller wordt gestreden binnen politieke
partijen dan tussen politieke partijen hoewel de oude scheidslijnen tussen bijvoorbeeld arbeiders en liberalen nog steeds of middels achterhaald zijn worden die nog
steeds kunstmatig in stand gehouden en zeker nu de verkiezingstijd nadert worden
de ideologische wapenschilden uit profilering wel is waar toch weer uit de kast
gehaald en dit alles verhult dat politiek gelijk gezinde inmiddels zijn verspreid over
verschillende partijen zowel hier bij de WO als bij de Partij van de Arbeid als bij
0'66 lopen aanhangers rond van het gedachte goed dat door die paarse coalitie tot
beleid kan worden verheven. Om de liberale slag kracht in de nederlandse politiek
te maximaliseren is een hergroepering van het politieke landschap onvermijdelijk
geworden alle liberaal denkende die nu te vinden zijn bij de WO bij 0'66 bij de
Partij van de Arbeid voor op lange deel ook buiten die bestaande politieke partijen
moeten de krachten bundelen in een nieuwe grote democratisch ingerichte zoveel
mogelijk van zuilen ambtenaren en pressie groepen onafhankelijk maar bovenal

liberaal geïnspireerde partij. U vraagt zich af althans een deel van u wat de
toegevoegde waarde daarvan zou kunnen zijn en mijn antwoord daar op is
1 dat zo'n nieuwe partij de maatschappelijke scheidslijn die zoals ik al zei langs het
vraagstuk van de individualisering loopt duidelijk kan maken in de politiek dat de
burger eindelijk een keer een herkenbare keuze kan maken.
2 dat zo'n nieuwe partij een veelheid van politieke achtergronden kent en
daardoor een zeer divers partijcultuur krijgt die meer dan welke huidige politieke
partij ook grote groepen mensen aan zich kan binden.
3 dat het opzetten van een nieuwe partij je in staat stelt een nieuwe open en
democratische partij vorm te kiezen dus minder partij bureaucratie minder partijbaronnen en meer participatie van de basis en ten slotte dat de partij die mij voor
ogen staat de pretentie heeft de grootste partij te worden van het land het liberale
gebedel eindelijk in het museum kan bijzetten dat naderland eindelijk weer kan
krijgen waar het al tientallen jaren recht op heeft een liberale minister president
maar goed voorlopig zullen wij ons moeten behelpen met de bestaande politieke
partijen.
Nu ongeveer een jaar voor de 2e kamer verkiezingen wordt met in het vooruitzicht
van een gehalveerde partij van de arbeid en tot ongekende proporties opgeblazen
0'66 reeds gesproken van een historische aardverschuiving in de nederlandse
politiek. Maar mijn cynisme zegt mij dat er los van die verkiezingsuitslag helemaal
niets zal veranderen als ik daarvoor de tijd had gehad had ik nog een vurig pleidooi
willen voor die paarse coalitie want neemt u van mij aan dat dat in mijn ogen nog
steeds het meest wenselijke is. Ik vermoed echter dat wanneer WO en CDA een
meerderheid halen en ook al behelst het niet meer dan 76 kamerzetels dat het
kabinet Brinkman/ Wiegel onvermijdelijk geworden zou zijn. Geen blokkades en
geen gafleurt ten spijt. Hoewel niet mijn gewoonte zie ik mijn ongelijk dit keer graag
bevestigd want in een liberale samenleving gaat het om meer dan de spaarpot van
de overheid het gaat om het terugdringen van de regel nevenrij en om de eigen
verantwoordelijkheid van het individu om het besef dat kabinet en kamer daadwerkelijk iets kunnen presteren als dat eens een keer echt nodig is. Dames en heren
vaak wordt er gediscussieerd over de kloof tussen burger en politiek en doorlopend wordt gezegd dat de burger weer vertrouwen moet krijgen in de dames en
heren op het binnenhof voor een keer zou ik het willen omdraaien ik denk dat de
dames en heren op het binnenhof eens vertrouwen moeten krijgen in die burger al
was het alleen maar uit cynischme want zoals een Frans spreekwoord al zegt
slechts hij die het belachelijke probeert kan het onmogelijke volbrengen. Ik dank u
wel.
(applaus).
Heel goed dank u wel. Heel goed heer Petersen wij zijn blij dat de JOVD de
banden met de WO niet heeft verbroken dat moet ook niet gebeuren maar u blijft
gewoon een onafhankelijke organisatie dat moet ook zo maar we zijn natuurlijk we
zitten natuurlijk wel te kijken naar de kweekvijver die de JOVD voor de liberale van
straks kan bieden en als u daarvoor kan zorgen dat vele naar ons doorstromen dat
is ook een vorm van talent management dan zullen wij daar heel blij mee zijn. Ten
aanzien van de paarse coalitie ja u weet wat het standpunt van de WO daarin is u
heeft het ook al genoemd geen gafleurt en geen blokkades ja het spijt mij voor u
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maar het staat u vrij om daar wat anders over te denken waar laten wij nou maar
even op onze eigen kracht vooruit gaan en dan zien waar we komen met de
voorwaarden die de heer Bolkestsin daar straks genoemd heeft volgend jaar en het
laatste woord wat u zei was erg waar ons richten op het vertrouwen in de burger
dat daar gaat het natuurlijk om met het gezicht naar de burger toegekeerd gaan
staan en datgene doen waar die burger mee zit en daar oplossingen voor brengen.
Hartelijk dank. (applaus). Dan wilde ik nu het beleid van de eerste kamer fractie aan
de orde stellen. Zijn daar vragen over. Meneer Schuddeboom. Ik zou willen vragen
niet de zaal uit te lopen als het enigszins kan want ik ga hierna het wordt geven
aan de heer de Vries.
Ik heb het waarschijnlijk niet goed begrepen voorzitter maar ik dacht dat nu nog
een algemene opmerking over zowel tweede 1eerstekamer en het europeseparlement ik maak dat kort ik hoop dat u mij dat toestaat anders had ik het eerder
gedaan ik ben zo klaar
- maar wat moet ik onder een algemene opmerking verstaan
- ja ik had gedacht ik wilde het over de tweedekamer zeggen ik dacht dat het
onder punt 14 viel dat heb ik gedacht ik dacht eerst 11 en 12 en later 14 nog eens
- maar is er nu nog iets inhoudelijks over de tweedekamer
- nou ik wilde dus twee dingen zeggen, ik ben zo klaar
- nou heel kort dan nog even
- ja heel kort ik wilde eerst de tweedekamerfractie een compliment geven in
verband met de duidelijkheid en de consistentie wat betreft de binnenlandse
politiek. Begrijpen doe ik niet helemaal heteuropesegedeelte van de tweedekamerfractie. Van de week is er via de media de opmerking gemaakt dat de WO is voor
het sluiten van de grenzen dat heb ik een vreemde opmerking gevonden ik weet
niet of het juist is dat is de vraag die ik stel en die wou ik graag horen. Onzin ik ben
tevreden voorzitter Dank u wel.
Oke dank u ik zit met een dilemma ik zie nu iedereen de zaal uitlopen ik had
eigenlijk niet willen schorsen voor een verlaten lunch ik had door willen gaan en de
zaak afmaken maar ik wil ook graag wat aandacht voor de heer de Vries dus als
men het er mee eens is zou ik toch willen vragen of men nog even dat broodje of
borreltje of wat dan ook wil laten voor wat het is voor de heer de Vries die ik dan
nu het woord wil geven. (applaus).
Mag ik voor dat de heer de Vries begint nog de heer Hoekstra van het KNOV
welkom heten. (applaus).
Mevrouw de voorzitter dames en heren terwijl de palmen hun aftocht al hebben
ingezet is het misschien goed om nog even stil te staan bij het feit dat a.s. dinsdag
de Denen gaan stemmen over het verdrag van Maastricht de peilingen geven winst
aan voor de voorstanders maar dat deden ze enkele jaren geleden
- dit kan dus niet
als het verdrag verworpen zou worden dan zullen de middelpunt vliedende
krachten in de europese gemeenschap zich sterker doen voelen en niet alleen
politiek maar ook economisch. De muntunie zal dan verdere vertraging oplopen en
dat schaad de open nederlandse economie. Wisselkoers onzekerheid maakt
ondernemen duurder maar liefst een op de vier nederlandse exporteurs leed een
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gevoelig marktverlies toen de gulden in de muntcrisis van vorig jaar plotseling een
stuk duurder werd. Als rnaastricht niet mocht doorgaan dan is dat ook slecht voor
de interne markt. Een politiek verlamde europese gemeenschap mist de slagkracht
op de overgebleven protectionistische bolwerken in europa aan te pakken.
Hoogovens kan dan fluiten naar vermindering van de concurrentie vervalsende
overheidssteun in Italië en Spanje. Toch moet het belang van het verdrag ook niet
worden overschat het verdrag is net zo min de oplossing van de politiekecrisis in
europa als dat het er de oorzaak van is. De stuurloosheid van de europese
gemeenschap heeft vooral te maken met twee andere factoren. De burger heeft het
gevoel dat het europese gemeenschap eenvoudig weg irrelevant is voor de
oplossing van de twee grote problemen van onze tijd de werkeloosheid en vrede
en veiligheid. Als de europese gemeenschap er niet in slaagt het vertrouwen van
de burger op deze punten terug te winnen dan ben ik bang dat de europese
verkiezingen van volgend jaar qua opkomst wel eens kunnen uitlopen op een
ramp. Wat kan de EG doen ter bestrijding van de economische crisis het eerste
punt. Ik ben sceptisch over het nut van stimuleringspakketten de maatregelen
waartoe de EG vorige maand besloot hebben weinig om het lijf en bovendien
bestaat het gevaar dat ze pas effect gaan sorteren als de economie alweer uit het
dal klimt en het effect is dan allen inflatie. Bedrijven doen pas investeringen als ze
vertrouwen hebben in de toekomst en de meest effectieve vertrouwen wekkende
maatregel die de EG kan nemen is er voor zorgen dat er een GET accoord komt
als dat dit jaar niet lukt zie ik het de komende jaren ook niet meer van komen. Een
stroom van internationale conflicten zal het gevolg zijn niet alleen in de handel maar
en dat is economisch belangrijker ook op het terrein van de investeringen. En in de
tweede plaats met de EG haast maken met het afbreken van de overgebleven
handelsbelemmeringen tussen onze landen. Voor naderland zijn daar vooral de
telecommunicatiesector en het vervoer van belang. Alle inspanningen van onze
europese liberale fractie ten spijt en met name van onze onvermoeibare vervoerspecialist Floris Wijssenbeek is er nog altijd nog steeds geen vrije markt in weg
lucht en railvervoer. Dames en heren de identiteitscrisis waarin de EG verkeerd
blijkt nergens duidelijker dan in de kwestie Joegoslavië. De problemen zitten niet
eens zo zeer in het ontbreken van een gemeenschappelijk beleid het probleem is
eerder dat dit beleid berust op de kleinste gemene deler en dat dat meer is
afgestemd op het appenseren van de westerse publieke opinie dan op effectiviteit
in Joegoslavië zelf. Nu is het probleem voor de EG ook ongekend groot de partijen
in het conflict vallen niet in goed of kwaad in te delen weliswaar zijn de serven de
grootste agressoren maar ook de ereaten zijn op roof tocht en de moslims doen in
haat en wraakzucht niet voor andere onder. Over het nut en de mogelijkheden van
militaire interventies spreken de westerse experts elkaar tegen. De amerikaanse
politiek is niet minder verdeeld dan de europese en de publieke opinie die bied al
evenmin houvast zowel in amerika als binnen europa willen de burgers dat hun
regering iets doet om het moorden te doen stoppen mits aan eigen kant maar
weinig of geen slachtoffers vallen de westerse landen moeten kiezen wie tegen elke
vorm van militair ingrijpen kiest moet aanvaarden dat Molosowiets droom van een
groot servië werkelijkheid wordt. De boodschap aan de serven en aan welke
etnische minderheid in Oosteuropa is dan duidelijk misdaad loont. Dat dames en
heren was de keuze van een socialistische fractie in het europees parlement vorige
maand in Straatsburg. Toen weigerden de europese socialisten een motie van

liberale en christendemocraten te steunen waarin militairen interventie niet langer
werd uitgesloten. De keuze van mijn fractie was en is een ander. Ratiaal gemotiveerde moordpartijen hebben deze eeuw eerder in europa plaats gehad uit een
vaste wil dat nooit meer te laten gebeuren is de europese gemeenschap geboren
dat schept verplichtingen wij kunnen als EG de verdediging van menselijkheid en
recht op europese bodurn niet overlaten aan de amerikanen doen wij dat wel dan
verwordt de EG tot een lauter economische belangen gemeenschap en zo'n
gemeenschap valt op den duur uit elkaar. Essentieel is dat westerse militaire
interventie niet beperkt blijft tot Bosnië. Er zijn nu zo'n 700 VN waarnemers
gestationeerd in Massiodonië die hebben dringend behoeften aan versterking.
ledereen kan immers op zijn vingers natellen dat na Croatië en Bosnië Masedonië
het volgende doel zal zijn van de servisa oorlogsmachine. Mijn fractie bepleit al
meer dan een jaar meer aandacht voor Massedonië wij zullen dat deze maand in
Straatsburg opnieuw doen. Essentieel is ook dat westerse politici de bevolking
uitleggen dat interventie zonder slachtoffers aan eigen kant waarschijnlijk onmogelijk is dat si een harde boodschap maar de tijden zijn ernaar. Grote delen van Oost
europa zijn de laatste jaren vrijer geworden maar ook onveiliger. Militaire conflicten
die decennia ondenkbaar waren zijn nu aan de orde van de dag. Politieagent van
het oosten kan het westen niet zijn daar zijn NAVO en EG niet voor toegerust maar
we kunnen ons evenmin aan de koude werkelijkheid buiten onze grenzen onttrekken. Voorzitter als door de politieke stabiliteit in centraal en oost europa willen
bevorderen dan moet een ding voorop staan dat de mensen daar hoop wordt
geboden hoop op concrete verbetering van hun levensomstandigheden dat is het
beste stabiliserende instrument en dat gaat het best via een combinatie van hulp en
handel financiële hulp is belangrijk. Zo is op de EG begroting op initiatief van Jessy
Calarieve geld vrij gemaakt voor wetenschappelijke uitwisseling tussen oost en west
europa maar nog belangrijker denk ik is handel het is zinloos dat de EG geld
uitgeeft aan de herstructurering van oost europese bedrijven als die vervolgens hun
producten niet kwijt kunnen. De europese commissie heeft voorgesteld de markttoegang van oosteuropese producten tot de EG te vergroten laat naderland er voor
vechten wat sommige ondernemers daar ook van mogen vinden dat deze voorstellen ongeschonden door de raad van Ministers komen. Wat het aan deze landen
beloofde EEG lidmaatschap betreft draait de europese commissie nog steeds als
een kat om de hete brei. Zelfs een besluit om in 1995 te bezien of een besluit
genomen zal kunnen worden durfde de commissie niet voor te stellen onder druk
gezet door een aantal landen ik betreur dat de tijd van de EG als een knusse
gemeenschap van 10 of 12 is voorbij de belangrijkste opgave voor de Eg in de
komende 10 jaar is het behoud van vrede en veiligheid op ons continent en in dat
licht is uitbreiding van de EG met landen als Polen Hongarije en Tjechië op den
duur onvermijdelijk. Dat dat niet van de ene dag op de andere kan is natuurlijk
duidelijk evenzeer dat het lidmaatschappij voor landen als Bulgarijen nog veel
verder achter de horizon ligt maar zolang de Eg zich angstvallig blijft afschermen
van centraal europa blijft ze achter de feiten aanlopen de EG moet een tijdschema
durven af te spreken pas dan krijgt ze weer een duidelijke visie een duidelijke
toekomst perspectief en dat zal het elan het verloren gegane elan kunnen terug
brengen een stuk van de malaise kunnen terugbrengen eh kunnen wegdringen.
Dat voorzitter europese integratie tot keuzen dwingt blijkt ook uit andere zaken. Een
wat lager bij de grond gelegen voorbeeld is de zetel kwestie. Ooit was ons land

kandidaat voor de vestiging van het merken bureau toen moest het de europese
centrale bank worden daarna bleek het kabinet het te hebben gemunt op het
hoofdkwartier van europol intussen waren we nog even kandidaat voor het
milieuagentschap en sinds kort werpt Leiden zich op als vestigingsplaats voor het
europees medicijn registratiekantoor en als puntje bij paaltje komt bestaat altijd nog
de kans dat de minister president de stoel van Lubbers aantrekkelijker vind dan
een zetel voor nederland. Wat wil het kabinet nu eigenlijk wie zijn wisselgeld zo
openlijk op tafel legt moet niet gek opkijken als hij er straks bekaaid afkomt.
Opkomen voor nederlandse belangen is niet alleen een kwestie van praten in
Brussel minstens zo belangrijk is een ondersteunende lobby in de andere EG
lidstaten en dat wordt in ons land nog vaak onvoldoende beseft misschien omdat
ons mentale kompas nog altijd gericht staat op een supranationaal vanuit Brussel
bestuurd europa maar de EG is een mengvorm van supranationale en intergouvementele elementen en die intergouvementele kant ontwikkeld zich sneller dan de
andere. Wordt het dan ook niet tijd dat buitenlandse zaken aan lobby in onze
buurlanden meer prioriteit en dus mankracht besteed. Prioriteiten stellen betekend
keuzes maken heeft naderland werkelijk meer belang bij een ambassade in bij
voorbeeld Wakadoekoe dan aan een consulaat in Frankfort Naar mate meer
landen tot de EG toetreden zal de concurrentie tussen de lidstaten toenemen
concurrentie om bijvoorbeeld aanzien geld en buitenlandse investeringen naderland
moet het er op instellen dat het europese spel harder gespeeld zal moeten worden
en behalve gevolgen voor onze buitenlandse politiek heeft dit gevolgen voor onze
binnenlands beleid. Afgelopen 20 jaar is de economische positie van naderland in
europa verzwakt was in 1920 het inkomen per hoofd in ons land nog hoger dan in
België Duitsland Frankrijk Italië en het Verenigd Koninkrijk in 1990 was ons land
gezakt naar de laatste plaats naderland wordt relatief armer. Hoe komt dat dat
komt omdat de productieviteits groei in ons land wordt verdeeld over een steeds
groter aantal mensen met een uitkering in 1970 stond tegenover iedere twee
werkende 1 uitkeringsgerechtigde tegenwoordig moet iedere werkende vrijwel
volledig de uitkering van een niet actieve opbrengen. Vergeleken met het buitenland werken in naderland te weinig mensen en terecht hebben Rudolf de Korte en
Jos van Reij deze week ook voorgesteld de afstand tussen loon en uitkering te
vergroten door een hogere aftrek van arbeidskosten mogelijk te maken. Een ander
punt een zwak punt in onze concurrentie positie blijft het technologie beleid.
Nederlandse bedrijven geven minder uit aan onderzoek en ontwikkeling dan onze
buitenlandse concurrent en ook de overheid investeerd ten opzichte van het
buitenland weinig in bedrijfs R & D. Bij EG programma's zijn nog maar een paar
honderd nederlandse bedrijven en instellingen betrokken terwijl de doelgroep van
ons nationale technologie beleid zo'n 100 duizend bedrijven omvat. Nederlandse
bedrijven concurreren eerder op prijs dan op kwaliteit en die strategie is op lange
termijn gevaarlijk we denken toch niet echt dat als we op loonkosten blijven
concurreren we sterk kunnen blijven staan als Oosteuropese landen met hun lage
loonkosten meer toegang op onze markt krijgen. Dames en heren naderland moet
op zijn tellen passen het instellen van een veredelde stroppenpot door economische zaken is nog geen industriebeleid er moeten hardere keuzes worden gemaakt
hardere keuzes in de europese gemeenschap over waar wij met de EG naar toe
willen economisch en politiek werkeloosheidbestrijding en een visie op de inrichting
van ons continent zijn daarbij de essentiële punten maar ook hardere keuzes in ons
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einde 1e helft band
(applaus). Hartelijk dank heer de Vries inderdaad politiek is maken van keuzes niet
alleen nationaal maar ook europees als wij nou elkaar straks wanneer het programma aan de orde is en de heer Bolkestsin heeft ook al een paar voorzetten gegeven
waaraan dat zou moeten beantwoorden u heeft wat issue's aangedragen die in
ieder geval opgelost zouden moeten worden als we dat nou met elkaar op een
heldere duidelijke manier zouden verwoorden dan dragen wij in ieder geval aan bij.
Hartelijk dank hiervoor. Vervolgens is aan de orde bespreking van het beleid van
de WD fractie WD leden in het europees parlement wie heeft daar vragen over.
Niemand dan ga ik door met het verzoek aan de heer Lutein om nu enige woorden
te zeggen als voorzitter van de eerstekamerfractie. (applaus).
Mevrouw de voorzitter dames en heren ik had een speech voorbereid en die heb ik
intussen thuis laten liggen en ik heb mij beperkt tot een paar aantekeningen
gedurende deze twee dagen gemaakt hebbende waarbij ik overigens u allen wil
complimenteren dat u hier nog aanwezig bent het zijn er veel meer dan vorig jaar
en dat is kennelijk een feit dat de discussie wat dat betreft goed verlopen is. Ik wil
het uiteraard kort maken want dat verwacht u van mij daarom zet u mij ook altijd
als laatste dus een paar algemene opmerkingen. Na een decennium Lubberiaans
politiek geworstel staan we aan de vooravond van een nieuwe politieke periode dat
is in feite ook wat Frits uitdrukkelijk heeft gezegd tenzij tenzij er natuurlijk toch een
vierde kabinet Lubbers zal komen wat hij zelf in ieder geval hoopt heb ik het gevoel
als ik zo hier en daar allerlei dingen zie uitlekken in de pers dat zou jammer zijn het
zou ook jammer zijn omdat de WD daar dan geen deel van zou uitmaken. Tweede
opmerking die ik zou willen maken is dat ik het gevoel heb als ik zo wat geluiden
binnen de partij hoor dat men nogal eens wat nou zorg is niet het goede woord
heeft maar toch vind eigenlijk dat de opiniepeilingen nog wel wat scherper in lijn .
omhoog zouden moeten aangeven want het politieke krachtenveld verschuift
immers althans als je dat mag geloven sterk en de vraag is of we straks nog een
twee partijen regering kunnen krijgen. Ik vind dat de WD juist in een goeie richting
van een goeie gedegen winst zit en ik ben niet jaloers op 0'66 want dat is feitelijk
op dit moment de vergaarbak van proteststemmen dat willen wij niet zijn en dat
mogen wij niet zijn en wat dat betreft denk ik zit daar ook geen boddy voor de
toekomst achter. (applaus).
Derde punt wij moeten afwachten of de verkiezingen in mei 94 zullen plaats vinden.
Want het kan ook eerder als de partij van de Arbeid toch kans ziet mag ook
invullen lef heeft om op een voor hen verantwoordde wijze eerder van dit kabinet
afscheid te nemen het zou best nog eens een spannende zomer kunnen worden.
Overigens dames en heren als WD doen we er denk ik verstandig aan om ons
verder niet in allerlei speculaties over toekomstige formaties te begeven over wie
met wie en wanneer maar ons vooral op ons eigen programma en het beeld naar
de potentiële kiezer en de kiezer te concentreren en daar hoort natuurlijk in de
eerste plaats bij zorgen dat we als eensgezinde een lijn trekkende club mensen
overkomen en ik denk dat dat aan het eind van een congres ook gezegd mag
worden het eerste deel van de week maakte mij niet zo vrolijk en ik had toch een
beetje een katterig gevoel toen ik vrijdagmorgen hier bij de aanvang van dit
congres binnenkwam dat is nu geheel weg nadat gisteren en vandaag bleek dat

eigenlijk iedereen er zo over denkt dat we moeten zorgen dat we eenlijn trekkende
club zijn en dat we eensgezind moeten optrekken en dat betekend (applaus) en
dat betekend dat er hier in Breda weer een prima doorstart is gemaakt aan de
vooravond voor een voor de WO belangrijke periode maar we moeten wel goed
realiseren dat je niet komt om dat eens te beleiden in het openbaar en dat eens
tegen elkaar te zeggen maar dat ook hard werken in de komende tijd van allen zal
betekenen en dat zal betekenen dat we elkaar in de komende tijd loyaal het licht in
de ogen mogen moeten gunnen. Ik wou wat dat betreft de laatste opmerking iets
aangepast van Frits gisteravond aanhalen bij het slaan van de snelle liberale hamer
op het politieke aambeeld moet men de eigen duim ontzien. De zaak van de partij
staat voorop en dat geldt natuurlijk ook en ik zeg het bewust omdat wij nu de
periode van de kandidaatstelling ingaan en die kandidaatstelling betekend in mijn
visie zorgen dat de beste mensen en de beste vrouwen en de beste mannen op de
belangrijkste plaatsen in de komende tijd worden gepositioneerd. Gemeentelijk
Landelijk en europees en dat betekend ook streven naar evenwicht tussen het
aantal mannen en vrouwen tussen ouderen en jongeren herkenbaarheid naar de
regionale achterban en een mix van ervaring en vers bloed en ik denk dat in dat
kader een nuchtere zakelijke benadering het beste is om juist ook de mensen die
er natuurlijk toch ook zelf bij betrokken zijn echt goed te behandelen want dat
moeten we ook echt willen en durven en daar moeten we voor instaan en we
hebben een voorsprong wat dat betreft naar mijn overtuiging op van de andere
partijen want wij hebben e afgelopen maanden al een enorme investering gezien
van een aantal doorgewinterde WO érs die daar een geweldige tijd in hebben
gestoken de commissie van Ardenne en de commissie Noort en ik zie een aantal
hier tot het laatste moment nog aanwezig in de voorbereiding van te zorgen dat die
beste mensen die beste vrouwen en mannen op de goeie plaats komen en ik denk
dat we dat in de komende maanden het komende halfjaar maximaal moeten gaan
uitnutten. Voorzitter ten slotte ik ga geen inhoudelijke opmerkingen maken over het
beleid van de WO nu of in de toekomst want ik wil niet de schijn wekken dat ik
daarmee wat verwar met de discussie die op dit moment in de commissie verkiezingsprogramma aan de hand is en ik kan u zeggen dat is een levendige discussie
en daar zullen ongetwijfeld voorstellen uitkomen waar u uw levendig over zult gaan
discussiëren maar wij hebben het zelf vertrouwen dat we dat wel in een totaal
complex naar buiten kunnen brengen en dat we dat niet zoals een van mijn
collega's zo bij stukjes en beetjes als ballonnen moeten oplaten daarom voorzitter
afsluiten met een enkele algemene opmerking. Ik wil nog eens herhalen want ik
denk dat dat belangrijk genoeg is om dat telkenmale in een verkiezingscampagne
straks te doen dat voor de WO de mens centraal staat dat een zelfstandigdenkende mens dat daar in feite het beleid het beleid van de menselijke maat op gericht
moet zijn en dat de overheid er is om die mens te dienen en dat die overheid dat
met name via de kerntaken moet doen. En de kernproblemen zijn vandaag de dag
uitzonderlijk goed denk ik weer naar voren gekomen en door Frits ook in het
laatste heel duidelijk verwoord dat is de onderslichtige besluitvorming de ingewikkelde regelgeving waardoor de burger het zicht op de overheid heeft verloren en
veel te veel mensen die buiten het arbeidsproces staan en ik denk dat wij inderdaad ook in de verkiezingscampagne de durf moeten hebben om te onderkennen
dat een van de belangrijkste oorzaken daarvan is het ontbreken van voldoende
financiële prikkels door een te klein verschil tussen lonen en uitkeringsniveau's en
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ook door de te ver doorgevoerde nivellering. Voor mij is het volstrekt duidelijk dat
een nivellering vooral de onderkant van de maatschappij de onderkant van de
arbeidsmarkt treft dat nivellering betekend minder kansen voor mensen zonder
werk minder kansen voor mensen met een hele beperkte opleiding en ik denk dat
wat dat betreft juist daar door de tweedeling die we toch langzamerhand steeds
duidelijker zien ontstaan in de maatschappij zich ontwikkeld en ik denk dat juist op
dit punt dus dat beleid voor die echt zwakkere aan de onderkant van de arbeidsmarkt het beleid van dit kabinet vaalt en meer dan ooit is ook nu duidelijk aan het
worden dat als werkelozen en ongeschoolde die echt willen werken en die echt aan
de slag willen daar een kans toe willen hebben dan moeten ze niet op links maar
op de WO stemmen. (applaus).Voorzitter er zijn tenslotte ook nog een aantal
woorden uiteraard over europa gesproken ik wil daar een zin aan wijden Lubbers
doet zich voor als de zeer europees georiënteerde minister president allen in de
haagscha politieke praktijk ontwikkeld hij een beleid waarin met wegvallende
grenzen nauwelijks of geen rekening wordt gehouden en ik durf dan ook de stelling
aan dat als we feitelijk naar de stand van zaken en de positionering kijken Bolkestsin een grotere europaaan is dan Lubbers (applaus en gelach). Ondanks alle
grote woorden voorzitter over de strengste begroting na de tweede wereld oorlog
is er dus feitelijk van echte belaidsveranderingen van dit kabinet nauwelijks sprake
het word ingewikkelder ondoorzichtiger en moeilijker te controleren feitelijk is de
afgelopen drie jaar vooral politieke lucht verplaatst waarbij oplossingen voor vrijwel
alle problemen en knelpunten naar de toekomst zijn doorgeschoven voor een deel
misschien niet zo erg dan kunnen wij ze mede oplossen en dan zijn de oplossingen
hopelijk beter maar daardoor heeft de burger natuurlijk wel te maken met hogere
collectieve lasten aan de ene kant terwijl de sociale voorzieningen terwijl de
werkgelegenheid afbrokkelt terwijl investeringen in belangrijke infrastructurele
werken blijven liggen maar gelooft u nu echt dat de besluiten over de Betuwelijn
een definitief besluit is ik geloof het in ieder geval nog niet. De kwaliteit in het
onderwijs terecht dat Frits er op wijst tegen dinges en dat het beleid voor volksgezondheid gewoon een puinhoop is willen we onze welvaart voor de toekomst
redelijk veilig stellen dan zal het beleid echt drastisch om moeten en zulk soort
pijnlijke ingrepen en ik herhaal het nog een keer niet kunnen uitblijven ook niet
ingrepen die WO érs op bepaalde punten heel indringend pijn zullen doen rechten
en verworven rechten zullen niet altijd wat dat betreft altijd heilig kunnen zijn Tijd
voor een onsje meer of minder zal er voor het nieuwe kabinet absoluut niet meer bij
zijn het gaat om structurele aanpassingen. En ik denk dat we als WO daaraan
leiding moeten willen en durven geven door helder de koers naar de toekomst uit
te zetten en daar ook voor te staan en daar voor nu aan de slag te gaan om zoveel
mogelijk kiezers te winnen op plaatselijk landelijk en europees niveau om daarna
onze maximale invloed in het bestuur te verwerven met de beste mensen die we
hebben en met een beetje gevoel nou een beetje nou heel veel gevoel voor realiteit
denkt Frits Bolkestsin aan een liberale minister president kort na het jaar 2000
dames en heren ik ben er van overtuigd dat voor het welzijn van naderland en de
naderlanders en het aanzien van de politiek het jaar 2000 morgen zou moeten
beginnen Ik dank u zeer (applaus)
Dank heer Lutein het verhaal begon zo met nou ja verhaal thuis gelaten een paar
algemene opmerkingen maar hij heeft daar toch een heel behartenswaardig verhaal

'?,-

14

neer gezet en zo kennen we hem ook en ik hoop dat wij met de gedachten die hij
hier gelanceerd heeft ook naar huis gaan want we hebben de komende tijd is er
niet veel werk te doen maar elkaar ook hard nodig als het inderdaad gaat om
datgene waar een politieke partij voor staat dat is namelijk het winnen van de
volgende verkiezingen en daar is die lijst het programma en die campagne zijn daar
absoluut bij nodig en dat moeten we met elkaar op een goeie manier doen.
Hartelijk dank David.
(applaus). Dan heb ik als enige punt nog de rondvraag staan is er nog iemand
voor de rondvraag nee dan ga ik deze vergadering sluiten niet na u allen ontzettend hartelijk dank te hebben gezegd voor de discussie de afgelopen dagen voor
uw aanwezigheid voor het feit dat er nog zo velen zijn blijven zitten hoewel ik
helemaal niet geschorst heb voor een lunch ik het spijt mij maar de discussie was
interessant genoeg om het aan te horen hartelijk dank wel thuis en ik sluit de
vergadering. (applaus).
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moet worden gekomen, gewerkt kunnen worden op basis van
een eigen regeling, die door het hoofdbestuur moet
worden goedgekeurd. als voorbeeld kan dienen het
reglement van de vroegere districtscentrale Rijnmond.

BESCHRIJVINGSBRIEF
46STB JAARLIJKSE ALGEMBNB VERGADERING
(90ate algeaene vergadering)
De openbare jaarlijkse algemene vergadering van de VVD wordt
gehouden op vrijdag 14 en zaterdag 15 mei 1993 in 't Turfschip
te Breda.

2.2.

Door de ledenvergaderingen van de afdelingen, de centralevergaderingen van de ondercentrales en kamercentrales, de
commissies van advies (art. 60 h.r.) en de bijzondere groepen
(art. 78.1 h.r.) kunnen tot en met 27 maart 1993 amendementen
c.q. moties bij het algemeen secretariaat worden ingediend op
de vooratellen die in de beschrijvingsbrief zijn opgenomen.

In het voor ons liggende proces van bestuurlijke
veranderingen met betrekking tot de ingrijpende
wijzigingen van het gemeentelijke- en (de vorming van
een toekomstig) regionaalbestuur, moet de VVD als een
van de grote politieke stromingen, flexibel en
slagvaardig in dit proces kunnen staan.
Extra (tijdelijke) bestuurslagen in
kamercentraleverband, met de daarbij behorende
overdracht van verantwoordelijkheid en bevoegdheden,
moeten worden vermeden.
Omdat niet te verwachten is dat de Kieswet voor het tot
stand komen van de OOR-regio zodanig wordt aangevuld of
gewijzigd en zich daardoor op de feitelijke situatie
aansluitende rijkskiaskringen vormen, zal de VVD zich
daarop moeten voorbereiden zonder zich daarbij thans uit
te spreken over de regiovorming zelve.

AGENDA:
vrijdag 14 mei 1993, 14.0U uur ••••••••
1. Opening door de voorzitter, ar.E.J.J.E. van Leeuwen-Schut
2. Voorstellen (huishoudelijk)
2.1.

Ka.ercentrales Rotterdam, Leiden en Dordrecht (briefnr.
813894).
Betreft: gevolgen voor de interne partij-organisatie van
de regio-vorming.
De herinrichting binnenlands bestuur is volop in
discussie. Genoemd hoeft maar te worden de door het
kabinet bij de Tweede Kamer in te dienen Kaderwet
bestuur in verandering, alsmede de ontwikkelingen in het
zogeheten O.O.R.-gebied (Overleg Orgaan Rijnmond
gemeenten). In dit gebied zal naar verwachting via een
lex specialis op zeer korte termijn (1 januari 1995)
gekomen worden tot een provincie-vrij en rechtstreeks
gekozen regiobestuur met eigen taken en bevoegdheden,
alsmede tot 27 gemeenten-nieuwe-stijl.
De genoemde drie kamercentrales zijn tot de conclusie
gekomen, dat deze bestuurlijke ontwikkelingen ook
consequenties dienen te hebben voor de interne partijorganisatie.
Advies hoofdbestuur:
Het hoofdbeatuur acht het belangrijk dat de bestuurlijke
(re)organiaatie niet belemmerd wordt door de interne
partij-organisatie. Afdelingen zullen met elkaar moeten
communiceren en samenwerken in een (nieuwe) regio, die
soms ook over kamercentralegrenzen heen ontstaat. In
afwachting van wettelijke kaders kan deze samenwerking
in daarvoor in aanmerking komende gebieden zonder
statuten- of reglementswijzigingen plaatsvinden op basis
van het districtscentralemodel. Het hoofdbestuur zal aan
de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 1994 een modelregiocentralereglement voorleggen. In afwachting daarvan
zal in gebieden waar op kortere termijn tot samenwerking
1

Afdeling Albrandswaard (briefnr. 813942).
Betreft: Bestuurlijke organisatorische consequenties van
de vorming van de OOR- en andere groot stedelijke
regio's.

Voorstel:
Het hoofdbestuur uit te nodigen tot het vQorbereiden van
voorstellen ter behandeling in de komende algemene
vergadecing waarbij de statuten van de VVD zo worden
gewijzigd of aangevuld dat het ontstaan van
kamercentrales die nauw aansluiten op de groot
stedelijke regio's mogelijk wordt, als gevolg waarvan
deze nieuwe kamercentrales (tijdelijk) niet meer
aansluiten op de rijkekieskringen als genoemd in de
Kieswet.
Advies hoofdbestuur:
Zie advies onder 2.1.
2.3.

x

KC Drenthe (briefnr. 813977)
Betreft: bepalingen inzake onverenigbaarheid van
lidmaatschap van het hoofdbestuur met dat van de StatenGeneraal of het Europees Parlement
Tekst:
Wijziging artikel 25.1 onder 1 statuten:
..•.•. met het lidmaatschap van de Staten-Generaal of
van het Europees Parlement •••.•••
Schrapping artikel 25.2 statuten.
Schrapping artikel 42.1 huishoudelijk reglement.
Wijziging artikel 42.2 huishoudelijk reglement:
.... tot lid van de Staten-Generaal of van het Europees
Parlement treedt de betrokkene af •••.••.•
Schrapping artikel 42.3 huishoudelijk reglement.
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1.
2.
3.
4.
5.

Schrapping artikel 42.4 huishoudelijk reglement.
Schrapping artikel 42.5 huishoudelijk reglement.
Schrapping artikel 42.6 huishoudelijk reglement.
Toelichting:
Sedert 1990 en 1991 heeft de VVD nieuwe reglementen op
de onderscheiden kandidaatstellingen. In de reglementen
EP, EK en TK is het hoofdbestuur een zeer grote
bevoegdheid toegekend bij het opstellen van de ontwerpen
voor de kieslijsten.
Sedert 1988 is door statuten en wijziging van het
huishoudelijk reglement de samenstelling van het
hoofdbestuur grondig gewijzigd.
Het aantal leden is thans zeer beperkt; het daalt
wellicht tot het reglementaire minimum.
Bovengenoemde veranderingen maken het noodzakelijk dat,
meer dan ooit in het verleden,. de leden van het
hoofdbestuur geen persoonlijk belang mogen hebben bij
het opstellen van ontwerpen voor kieslijsten. Bij
handhaving van de bepalingen inzake het toestaan dat
twee leden lid mogen zijn van de Staten-Generaal wordt
de beslissingsbevoegdheid bij een nog geringer aantal
leden van voornoemd bestuur gelegd, nl. negen.
De centralevergadering van de kamercentrale Drenthe acht
het derhalve voo1 de zuiverheid in de besluitvorming
noodzakelijk dez~ mogelijkheid van cumulatie van
functies uit de statuten en het huishoudelijk reglement
te verwijderen. De zittende leden van het hoofdbestuur
dienen als deze voorstellen door de algemene vergadering
worden aanvaard een keuze te maken en zo zij opteren
voor het lidmaatschap van de Staten-Generaal of het
Europees Parlement hun lidmaatschap van het hoofdbestuur
aan het eind van hun lopende zittingsperiode te
beëindigen.
Advies hoofdbestuur:
Ontraden. Het schrappen van de bestaande bepalingen is
overbodig en inefficiënt.
Overbodig omdat de algemene vergadering zelf bij elke
kandidaatstelling een afweging kan maken of een
cumulatie van functies in het desbetreffende geval al
dan niet wenselijk. Inefficiënt omdat de partij dan
zichzelf de mogelijkheid ontneemt om in daarvoor in
aanmerking komende gevallen (bijv. met het oog op de
informatiekanalen, of de participatie in politieke
circuits,) een cumulatie van functies mogelijk te maken.
Bovendien zij vermeld dat bij de laatste
statutenwijziging het aantal plaatsen waarbij cumulatie
mogelijk is, is afgenomen in evenredigheid met het
terugbrengen van het aantal hoofdbestuursleden.
2.4.

Lidaaatschap voor het leven (voorstel hoofdbestuur)
Huidige tekst art. 64.1:
Op voorstel van het hoofdbestuur stelt de algemene
vergadering de hoogte van de jaarlijkse bijdrage vast
voor:
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aspirant-leden en gewone leden van 18 t/m 23 jaar;
gewone leden van 24 t/m 26 jaar;
gewone leden van 27 t/m 64 jaar;
gewone leden van 65 jaar en ouder;
inwonende gezinsleden of huisgenoten van een
gewoon lid, erelid of lid van verdienste.

Vooratel a
a.
Toevoegen aan artikel 64.1 hr:
Tevens stelt
hoofdbestuur
lidmaatschap
6.
gewone
7.
gewone
b.

de algemene vergadering op voorstel van het
de hoogte van de bijdrage vast voor het
van de VVD voor het leven van:
leden tot en met 64 jaar
leden van 65 jaar en ouder

Voor 1994 deze bedragen vast te stellen op:
fl 2000,-- voor categorie gewone leden tot en met
64 jaar en fl 1000,-- voor de categorie gewone
leden van 65 jaar en ouder.

Toelichting:
~oor.~eden van de ~D.zou het -conform wat gebruikelijk
1~ b1J andere veren1g1ngen- mogelijk moeten zijn een
l1dmaatschap voor het leven te kunnen krijgen. De hoogte
van de te betalen contributie moet op ca 20 maal de
(huidige) jaarcontributie worden vastgesteld. Betaling
van zodanig bedrag ineens kan in het kader van de loonen inkomstenbelasting een aantrekkelijke aftrekpost
vormen. •
De ontvangen contributie wordt toegevoegd aan een
daarvoor in te stellen fonds, waarvan uit de rente
opbrengsten jaarlijks contributie zal worden verdeeld
volgens de door de algemene vergadering vastgestelde
percentages, momenteel: 24% afdelingen, 8%
kamercentrales, 3% ondercentrales en 65% hoofdbestuur.
2.5.

Hoogte van de contributie (voorstel hoofdbestuur)
Voorstel:
De hoogte van de jaarlijkse bijdrage conform artikel
64.1 hr vast te stellen op:

1.

aspirantlid en
lid van 18 t/m 23 jaar
lid van 24 t/m 26 ~aar
lid van 27 t/m 64 Jaar
lid van 65 jaar en ouder
gezinslid/huisgenoot

2.
3.
4.
5.

voorstel

(nu)

26,00
56,00
116,00
56,00
26,00

(25,00)
(55,00)
(115,00)
(55,00)
(25,00)

Toelichting:
In januari 1998 bestaat de VVD 50 jaar. Teneinde deze
belangrij~_mijlpaa1 in de_geschiedenis van de partij op
gepaste W1JZe te kunnen v1eren wordt voorgesteld met ingang
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vertegenwoordigd door twee leden van
het hoofdbestuur, onder wie in elk
geval de voorzitter, een
ondervoorzitter, de penningmeester of
de overeenkomstig artikel 23 verkozen
algemeen secretaris.

van het contributiejaar 1994 de jaarlijkse bijdrage voor alle
hierboven genoemde categoriëen met fl 1,-- te verhogen.
De opbrengst van deze verhoging wordt niet verdeeld, doch
wordt jaarlijks geheel gedoteerd aan een in te stellen
Jubileumfonds.
2.6.

•Instapcontributie• (voorstel hoofdbestuur)
Huidig artikel 64.5 hr
Indien een nieuw lid zich aanmeldt na 30 juni van enig
jaar maar voor 31 oktober, wordt dit lid slechts de
helft van de door de algemene vergadering vastgestelde
bedragen verschuldigd; indien een nieuw lid zich
aanmeldt na 31 oktober van enig jaar, wordt dit lid over
het lopende kalenderjaar geen bijdrage verschuldigd,
maar wordt het, ook ingeval van opzegging voor 1 januari
van het volgende jaar, de volle jaarlijkse bijdrage
verschuldigd.
Voorstel: Wijziging artikel 64.5 hr:
Indien een nieuw lid zich aanmeldt, wordt dit lid voor
de resterende periode tot 31 oktober van het lopende
contributiejaar slechts de helft van de door de algemene
vergadering en de o.g.v. art. 64.6 vastgestelde bedragen
verschuldigd.
Toelichting:
Momenteel worden aan leden die zich tussen 1 juli en 31
oktober van enig jaar aanmelden de helft van de
verschuldigde contributie voor het lopende
contributiejaar in rekening gebracht. Door deze
maatregel toe te passen voor ~et ge~ele co~trib~~iejaar
wordt voor ieder potentieel n1euw l1d de f1nanc1ele
drempel voor toetreding tot ~et lidmaat~~hap van de VVD
zo laag mogelijk gehouden. U1teraard bl1]ft voor degenen
die aan de voorwaarden voldoen van art. 64.2 hr de
mogelijkheid bestaan om vermi~der~n~ van contributie te
vragen voor de volgende contr1but1e]aren.

2.7.

vooratel tot aanpassing van 28.1 van de statuten met
betrekking tot de vertegenwoordigingsbevoegdheid.
.
In het Nieuw Burgerlijk Wetboek is een nieuwe regel1ng
opgenomen omtrent de vertegenwoordiging van Verenigingen
door het bestuur. Tot 1 januari 1992 gaf de wet als
hoofdregel dat het bestuur bevoegd is de vereniging in
en buiten rechte te vertegenwoordigen. De statuten
konden echter van deze hoofdregel afwijken door te
bepalen dat niet het bestuur bevoegd is, maar één of
meer bestuurders. Door de wetswijziging is met ingang
van 1 januari 1992 het bestuur altijd
vertegenwoordigingsbevoegd. Om de statuten van de VVD te
laten aansluiten bij het NBW wordt de volgende
aanpassing voorgesteld.
Art. 28.1 (oud)

De VVD wordt in en buiten rechte

Art.28.1 (nieuw)

l.

De VVD wordt in en buiten rechte
vertegenwoordigd door hetzij het
hoofdbestuur, hetzij twee leden van het
hoofdbestuur, onder wie in elk geval de
voorzitter, een ondervoorzitter, de
penningmeester of de overeenkomstig
artikel 23 verkozen algemeen
secretaris.

Bespreking van het beleid van het hoofdbestuur
De hieronder te behandelen beleidsterreinen dienen als
even zo vele aandachtspunten voor de algemene
vergadering maar betekenen geenszins dat geen andere
beleidsterreinen bij de bespreking kunnen worden
betrokken.
Het hoofdbestuur zal ter voorbereiding van deze
bespreking een schriftelijke verantwoording publiceren
in de aanvulling op de beschrijvingsbrief.
Het jaarverslag over 1992 kan bij de bespreking van
het beleid worden betrokken.
la.

Algemeen

lb.
lc.
ld.

Iahoudelijke discussie en partijcommissies
Beleid Vrijheid en Democratie
Voortgangsrapportage Jongerenbeleid .ade in het
kader van de SWO en het werkplan 1991
Jongerenbeleid
Beleid vorming en scholing in het kader van de
Baya van Somerenstichting
Beleid public relations en propaganda
Beleid inzake contacten VVD met overige liberale
partijen en geestverwanten i.h.b. in Midden- en
Oost-Buropa
Beleid Positieve Aktie
Talent-management
Procedure behandeling Verkiezingsprogramma

le.
lf.
lg.
lb.
li.
lj.

PROCEDURE VASTSTELLING VERKIEZINGSPROGRAMMA
Het hoofdbestuur heeft in zijn vergadering van 16
november 1992 een Commissie Verkiezingsprogramma
ingesteld. Onderstaand de procedure die zal worden
gehanteerd bij het vaststellen van de definitieve
tekst van het programma.
1.

Op 16 november j.l. heeft het hoofdbestuur
de Commissie ingesteld die zich bezighoudt
met het opstellen van een concept-
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kamercentrales. De afdelingen hebben de
mogelijkheid amenderende moties in te dienen
bij hun kamercentralebestuur, in eerste
instantie gericht op de tekst van het
kernpuntenprogramma. De kamercentrales
kunnen deze moties bundelen, onverkort
doorsturen, redactioneel beschouwen, niet
doorzenden wegens onvoldoende steun, etc.
Ook de wijze waarop de ondercentrales
(kunnen) worden ingeschakeld kan door elke
kamercentrale zelfstandig worden bepaald.

verkiezingsprogramma 1994-1998. In de
taakstelling werd aan de Commissie verzocht
een kernpuntenprogramma te formuleren
(inclusief een korte toelichtende tekst per
kernpunt). Deze puntentezamen vormen de
heleidaprioriteiten van de VVD voor de
periode 1994-1998. Dit kernpuntenprogramma
zal niet alle politieke beleidsvelden kunnen
bestrijken, maar wel de primaire inzet zijn
bij de verkiezingen.
2.

3.

4.

5.

Het hoofdbestuur is van mening dat naast het
kernpuntenprogramma een overzicht
beschikbaar moet zijn van de liberale
beleidsintenties op de andere
beleidsterreinen. Deze beleidsnotitie zal
tijdens de verkiezingscampagne slechts
secundair naar de"kiezers gebruikt worden om
de profilering van de VVD te richten op het
kernpuntenprogramma.
Het hoofdbestuur zal vóór 1 september 1993
de concept-tekst van de Commissie
Verkiezingsprogramma publiceren, een
programma op hoofdlijnen bestaande uit ca.
10-15 kernpunten met korte toelichtende
teksten. Daarbij zal tevens worden
gepubliceerd een "belendende"
beleidsnotitie, waarin de liberale intenties
op de andere, niet door het kernprogramma
bestreken, belangrijke beleidsterreinen
worden behandeld. In deze belendende notitie
kan eventueel verwezen worden naar eerder
door de partij ingenomen standpunten.

Uiterlijk 19 november dienen de
kamercentrales hun moties in bij het
hoofdbestuur. Deze datum is gekozen opdat
kamercentrales eventueel in de gelegenheid
zijn de kc-vergadering over het programma te
combineren met de vergadering over de
kandidatenlijsten. Ook de partijcommissies
en de Bijzondere Groepen hebben de
mogelijkheid amenderende moties in te dienen
bij het hoofdbestuur.
8.

4a.

Na de publicatie van de ontwerp-tekst zal de
partijraad op 25 september een advies
uitbrengen aan de partij over de
samenstelling van het kernpuntenprogramma.
Het kernpuntenprogramma alsmede de
beleidsnotitie zal, na het doorlopen van een
amenderingsprocedure, door een buitengewone
algemene vergadering op 21 en 22 januari
1994 worden vastgesteld. Daarbij bestaat
tevens nog de mogelijkheid een wijziging aan
te brengen in de samenstelling van het
kernpuntenprogramma.

6.

Gezien de gewijzigde opzet van het programma
acht het hoofdbestuur het ongewenst om de
Bijzondere Besluitvormingsprocedure (art. 48
hr.) onverkort van toepassing te verklaren.

7.

In de amenderingsprocedure wordt een
belangrijke rol toebedeeld aan de
7

Teneinde het aantal tijdens de algemene
vergadering te behandelen moties terug te
brengen tot een aanvaardbaar aantal vindt op
4 december onder auspicien van het
hoofdbestuur een bijeenkomst plaats tot
bundeling van de door de kamercentrales
ingediende moties. Dit gebeurt door
afgevaardigden van de kamercentrales, de
partijcommissies en de b~jzondere groepen.

Rekening en verantwoording en jaarverslag van de
penningmeester over 1992 ingevolge art. 18.3 statuten en
begroting 1993
De rekening en verantwoording en jaarverslag van de
penningmeester worden gepubliceerd in de aanvulling op
de beschrijvingsbrief.

4b.

Verslag van de ca.aissie van drie leden ter voorlichting
van de algemene vergadering bij de behandeling van de
rekening en verantwoording van de penningmeester over
het jaar 1992. De commissie bestaat - in alfabetische
volgorde - uit:
mevr.W.J.M. Dregman-Kaaks te Roden en mevr.M.H.G.C.
Kleijn-v.d. Wulp te 's-Gravenhage (de heer J. Boeve trok
zich terug uit deze commissie met het oog op Z1Jn
aanstaande benoeming tot penningmeester van de partij)
met alsplaatsvervangende leden: R.B. Pier te
Tietjerkstradeel, J.R.A. Raasveld te Amsterdam, ing.P.H.
Tirion te Oosterbeek.

5.

Benoeming van een caa.issie van drie leden ter
voorlichting van de algemene vergadering bij de
8

behandeling van de rekening en verantwoording van de
penningmeester over het jaar 1993 (art. 30.2 statuten).
Voorgesteld worden - in alfabetische volgorde - de
volgende leden: mevr. W.J.M. Bregman-Kaaks te Roden,
mevr. H.H.G.C. Kleijn-v.d.Wulp te •s-Gravenhage en ing.
P.H. Tirion te Oosterbeek, met als plv. leden A. van
Hulst te Hilvarenbeek, R.B. Pier te Tietjerksteradeel en
J.R.A. Raasveld te Amsterdam.
Namen van overige kandidaten kunnen tot en met 27 maart
1993 ter kennis van het algemeen secretariaat worden
gebracht, mits deze kandidaat zijn gesteld door de
ledenvergadering van de afdeling.

6.

Benoeaing leden en plaatsvervangende leden C~ssie van
Beroep (art. 32 statuten).
Wegens periodiek aftreden van de leden en
plaatsvervangende leden van de Commissie van Beroep
draagt het hoofdbestuur de volgende kandidaten voor
(her)benoeming voor.
Voorzitter: mr. F. Korthals Altea te Rotterdam, (was
reeds lid van de Commissie), mevr. T. Blom-de Koek van
Leeuwen te 's-Gravenhage (herbenoeming) en mr. A. Voûte
te Aardenhout (benoeming) met als plaatsvervangende
leden prof.mr. M.C.B. Burkens te Leersum, mevr. J.L.
Niemantsverdriet-Leenheer te Burgb-Raamstede en mr.
H.C.G.L. Polak te Rotterdam (herbenoemingen).
Naast het hoofdbestuur is ook elke ledenvergadering van
een afdeling bevoegd voor elke te voorziene plaats een
kandidaat te stellen. Van een door een ledenvergadering
van een afdeling te stellen kandidaat dienen naam,
woonplaats, afdeling en een schriftelijke
bereidverklaring de kandidatuur te aanvaarden ten
laatste op 27 maart ter kennis te worden gebracht van de
algemeen secretaris.

7.

Verkiezing leden van het hoofdbestuur genoemd in art.
23.6 statuten
7a. Vaststelling door de alge~ne vergadering van het
aantal leden van het hoofdbestuur ingevolge art. 23.3
statuten
Tekst:
Bet hoofdbestuur stelt voor het aantal leden te bepalen
op 11 (cf. de in art. 23.2 stat. geboden mogelijkheid).
Toelichting:
Het huidige hoofdbestuur acht het noodzakelijk om de
slagvaardigheid van het hoofdbestuur te vergroten door
het aantal leden te verkleinen waardoor een betere en
zinvollere taakverdeling mogelijk wordt.
9

7b.

Benoeming van vier leden van het hoofdbestuur.
Benoeming van de ondervoorzitter.
Wegens periodiek aftreden van mr. I.W.
Opstelten stelt het hoofdbestuur voor deze
functie kandidaat drs. J. Gmelich Meijling
te Den Helder. Een levensbeschrijving van de
heer Meijling werd gepubliceerd in Vrijheid
en Democratie van oktober 1992.
Voor deze functie zijn door de partij geen
andere kandidaten gesteld, zodat de heer
Gmelich Meijling door de voorzitter benoemd
wordt verklaard (art. 73 h.r.)
Benoeming van de penningmeester.
Wegens periodiek aftreden van drs. P.
Reasenaar stelt het hoofdbestuur voor deze
functie kandidaat ir. J. Boeve te ZuidBeijerland. Een levensbeschrijving van de
heer Boeve is gepubliceerd in Vrijheid en
Democratie van oktober 1992.
Voor deze functie zijn door de partij geen
andere kandidaten gesteld, zodat de heer
Boeve door de voorzitter benoemd wordt
verklaard (art. 73 h.r.)
Benoeming van een secretaris voor de
organisatie.
Wegens periodiek aftreden van de heer J.D.
Blaauw stelt het hoofdbestuur voor deze
functie kandidaat mr.drs. J.C. van Baalen te
's-Gravenhage. Een levensbeschrijving van de
heer Van Baalen is gepubliceerd in Vrijheid
en Democratie van oktober 1992.
Voor deze functie zijn door de partij geen
andere kandidaten gesteld, zodat de heer Van
Baalen door de voorzitter benoemd wordt
verklaard (art. 73 h.r.)
Benoeming van een secretaris voor de
organisatie.
Wegens benoeming van drs. J. Gmelich
Meijling tot ondervoorzitter is er een
vacature ontstaan van een secretaris voor de
organisatie. Bet hoofdbestuur stelt voor
deze functie kandidaat M. Rutte te 'sGravenhage. Een levensbeschrijving van de
heer Rutte is gepubliceerd in Vrijheid en
Democratie van oktober 1992.
Voor deze functie zijn door de partij geen
andere kandidaten gesteld, zodat de heer
Rutte door de voorzitter benoemd wordt
verklaard (art. 73 h.r.)

8. Afscheid van de hoofdbestuursleden die zijn afgetreden.
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•••••••• vrijdag 14 mei 1992, 19.30 uur •••..•••
9.

Redevoeringen van voorzitters:
a)
mr.E.J.J.E. van Leeuwen-Schut, partijvoorzitter;
b)
mr.drs.F. Bolkestein, voorzitter VVD-TweedeKamerfractie;
c)
begroeting van de gasten.
zaterdag 15 mei 1993, 10.00 uur

10.

Eventueel voortzetting behandeling van de agendapunten
3, 4 5 en 6

11.

Voorstellen afdelingen (politiek)
Het ligt in de bedoeling de tweede dag van de algemene
vergadering een zoveel mogel~jk politiek karakter te
geven.
De onderstaande voorstellen die door de
ledenvergaderingen van de afdelingen zijn ingediend
passen in dat kader. Het hoofdbestuur heeft de TweedeKamerfractie verzocht de aangedragen onderwerpen te
betrekken bij de voorbereiding van de behandeling van
het agendapunt 12 "Bespreking van het beleid van de
Kamerfracties en van de VVD-leden in het Europees
Parlement". De reactie van de zijde van de Kamerfracties
op onderstaande voorstellen zal worden gepubliceerd in
de aanvulling op de beschrijvingsbrief.
afdeling Steenbergen (briefnr. 813896)
Voorstel:
De VVD-fractie in de Tweede Kamer wordt verzocht een
voorstel in te dienen als volgt:
"Indien de bevoegde rechter in strafzaken oordeelt dat
verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan
autodiefstal, roofoverval en/of andere misdrijven waarop
voorlopige hechtenis is toegelaten, dient als bijkomende
straf verbeurdverklaring van het gebruikte voertuig te
kunnen worden uitgesproken alsmede dient in dergelijke
gevallen de rijbevoegdheid te kunnen worden ontzegd".
afdeling Bilversoa (briefnr. 813936)
Energiebeleid.
Nadat in 1974 in de Energienota een samenhangende v~s~e
was ontvouwd op de kwestie van de "brandstoffen" - nl.
minder gas, weer meer kolen en ook meer kernenergie - is
er in feite slechts sprake geweest van ad-hoc beleid,
d.w.z. eenmalige besluiten voor tijdelijke
tussenoplossingen. Inmiddels is daar de rek uit, en op
korte termijn zal meer structureel moeten worden gewerkt
aan onze toekomstige energievoorziening.
Het is van belang dat de rol van het aardgas wordt
teruggedrongen, om te voorkomen dat onze
electriciteitstarleven in vergelijking met het
buitenland onaanvaardbaar hoog zullen worden. Bovendien
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is aardgas qua beschikbaarheid zeer eindig; over circa
30 jaar, dus binnen twee generaties, behoort het aardgas
grotendeels tot de verleden tijd.
Planningatechnisch gezien met er haast worden gemaakt
met de definitieve besluitvorming terzake, omdat zowel
kolen als kernenergie een uitgebreide en relatief
kostbare infrastructuur vergen, zoals
vervoersatructuren, overslagterreinen, milieubewakingsen zuiveringsapparatuur, Kernfysische Dienst,
deskundigheid bij KEMA, opslag van afval etc. die, zoals
inmiddels is gebleken, te duur is voor een relatief
geringe hoeveelheid opgesteld vermogen. Voor kernenergie
geldt dat als minimaal draagvlak wordt beschouwd een
vermogen van 2.000 MW.
Electriciteitsbesparing
Nederland heeft wat dat
althans wanneer wij een
huidige welvaartsniveau

biedt geen soelaas meer.
betreft gedaan wat mogelijk was,
wezenlijke aantasting van ons
niet willen toelaten.

afdeling Bilversoa (briefnr. 813936)
Integraal Industriebeleid.
Met het oog op de kwalitatieve zowel als kwantitatieve
werkgelegenheid in de komende jaren in Nederland, dient
een aantal hoogwaardige industriële bedrijfstakken
gehandhaafd te blijven. Om de concurrentiepositie
tegenover het buitenland, zowel binnen als buiten de EG,
te kunnen handhaven dient een integraal industriebeleid
te worden gevoerd. Hieronder wordt verstaan: een
samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven
dat erop gericht is per industriële bedrijfstak een
infrastructuur te creëren en vervolgens uit te bouwen.
Onderdelen van zo'n industriële infrastructuur zijn
bijv. onderwijs (hoog, middel, laag) research
instituten, ontwikkeling&- en
exportfinancieringsmogelijkheden, enkele grote
bedrijven, een aantal kleinere, c.q.
toeleveringsbedrijven (MKB's), Nederlandse
overlegorganen waarin overheid en bedrijfsleven
participeren, en Nederlandse participatie in Europese en
wereld-overlegorganen.
De overheid dient in samenwerking met het bedrijfsleven
de in aanmerking komende industriële bedrijfstakken te
selecteren, en het integraal industriebeleid daarvoor te
ontwikkelen.
afdeling Bilversoa (briefnr. 813936)
Slachtofferzorg.
Gelet op de toenemende criminaliteit is een hardere
aanpak nodig, niet alleen uit oogpunt van preventie maar
ook (indirect) als een vorm van slachtofferzorg. De
Hulsman doctrine werkt gevoelens van onmacht en krenking
van het rechtsgevoel in de hand. Deze doctrine komt uit
de "school Huisman" en stelt, dat de oplossing voor
strafbaarstelling buiten de justitiële sfeer ligt, in de
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vorm van opvang door maatschappelijke instellingen en
welzijnsorganen.
Deze doctrine past niet meer in onze hedendaagse
maatschappij. Er is een duidelijke onmacht van de
overheid om de criminaliteit te beteugelen en terug te
dringen. Wij zien een verharding van de criminaliteit.
Er is daarom behoefte aan een vernieuwde doctrine
passend bij de hedendaagse multi-culturele en
geinternationaliseerde maatschappij. Deze is in menig
opzicht hard, snel, wreed en weinig solidair. In deze
sfeer is een stevigere aanpak nodig. Het zorgmodel is te
soft, te slap. Onder ander dient het verhalen van
materiële en immateriële schade veel consequenter te
worden doorgevoerd.
afdeling Bilversua (briefnr. 813936)
Woonwagenbeleid.
Het woonwagenbeleid zoals in "de wet vastgelegd in de
zestiger jaren is aan herziening toe. Het
deconcentratiebeleid zoals door het rijk wordt
voorgestaan (van een groot kamp naar een aantal kleine
kampjes)· werkt niet. Integratie zoals de opzet was vindt
niet plaats en het beleid wordt maatschappelijk niet
gedragen, noch door de woonwagenbewoners, noch door de
rest van de bevolking. De gemeentebesturen die met de
uitvoering belast zijn worden vaak gedwongen maatregelen
te nemen die niemand wil. In overleg met de landelijke
woonwagen-organisaties, dient een beleid ontwikkeld te
worden waar in ieder geval de groepering die het direct
aangaat, nl. de woonwagenbewoners, zich in kan vinden.
afdeling Groningen (briefnr. 813941)
Vreemdelingenbeleid.
Gehoord de in Nederland woedende discussie over het
vreemdelingenbeleid
overwegende dat het wenselijk is dat niet alleen
VVD-politici maar ook het VVD-congres hierover een
uitspraak doet;
spreekt als haar mening uit dat het navolgende
uitgangspunt van het te voeren vreemdelingen
beleid dient te zijn:
1.
Het in het verleden aan het
vreemdelingenbeleid ten grondslag liggende
idee dat de buitenlanders zouden terugkeren
is niet langer realiteit en dient daarom zo
spoedig mogelijk vervangen te worden door
het uitgangspunt van integratie. Bij deze
integratie vinden wij dat een aantal huidige
Nederlandse waarden zoals tot uitdrukking
gebracht in de grondwet en universele
verklaring van de rechten van de mens
uitgangspunt dient te blijven.
2.

Substantiële uitbreiding van het aantal
buitenlanders is onwenselijk. Er moet
rekening worden gehouden met de
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absorbatiecapaciteit van de Nederlandse
samenleving. Ten aanzien van asielzoekers
dient een restrictief toelatingsbeleid
gevoerd te worden. Het aantal in Nederland
verblijvende asielzoekers kan worden
teruggedrongen door de asielprocedure zo
snel mogelijk te laten verlopen. Terugkeer
van allochtonen naar hun moederland dient
gestimuleerd te worden.
en gaat over tot de orde van de dag.
afdeling Groningen (briefnr. 813941)
Gezondheidszorg.
Constaterende dat het huidige verzekeringasysteem binnen
de gezondheidszorg verbrokkeld en ondoorzichtig is
geworden doordat de politiek enerzijds en de
concurrentie in de gezondheidszorg wil bevorderen en
anderzijds de inkomensgevolgen hiervan zo nauwkeurig
mogelijk wil sturen.
Dat het huidige systeem niet alleen niet efficiënt maar
ook niet rechtvaardig is omdat bijvoorbeeld niet valt in
te zien waarom ambtenaren met een laag inkomen via de
WTZ mee moeten betalen aan een goedkope standaard(pakket)polis voor bejaarden met een veel hoger inkomen.
Overwegende dat bij invoering van het plan Simons door
de versmalling van het premiedraagvlak
(Ziekenfondspremie geldt over het gehele inkomen, AWBZ
alleen maar voor het gedeelte dat uitgaat boven de
belastingvrije voet) de marginale lastendruk sterk zal
stijgen.
Dat de door het plan Simons voorziene concurrentie in de
gezondheidszorg bij de huidige onderdrukte vraag (die
onder meer blijkt uit de wachtlijsten) eerder tot een
kostenstijging dan tot een kostendaling zal leiden,
hetgeen bij een omvangrijk AWBZ pakket tot voortdurende,
onwenselijke, overheidsbemoeiienis zal leiden.
Dat deze concurrentie veel beter zou werken indien
particulieren de gelegenheid krijgen een substantieel
deel van de ziektekosten bij particuliere verzekeringen
onder te brengen, waarbij zij zelf een afweging tussen
risico en premie kunnen nemen, en substantiële eigen
risico's mogelijk zijn.
Spreekt als haar mening uit dat
er in de plaats van het plan Simons een nieuw
systeem van verzekering van gezondheidszorg moeten
worden ingevoerd waarbij risico's op chronische
verzorging worden ondergebracht in de AWBZ (met
een inkomensafhankelijke premie), het merendeel
van de andere risico's verplicht wordt verzekerd
in particuliere verzekeringen (met
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inkomensonafhankelijke premies) en de rest naar
wens al dan niet kan worden verzekerd;
dat de negatieve inkomensgevolgen voor de lagere
inkomensgroepen ongedaan moet worden gemaakt door
het optrekken van de premiegrens, waardoor het
premiedraagvlak wordt verbreed en dus het
premiepercentage kan gaan zak~en;
..
dat het particuliere verzeker1ngsmaatschapp1]en
moet worden verboden een leeftijdsafhankelijke
premiestructuur te hanteren.
En gaat over tot de orde van de dag.
12.

Bespreking van het beleid van de I~rfracties en van de
VVD-leden in bet Buropees Parla.ent

13 •

Redevoering I. Petersen, voorzitter van de JOVD

•••••••• zaterdag 15 mei 1993, 14.00 uur •••••••••••
14.

Voortzetting van de bespreking van bet beleid onder 12
ge noem

15.

Redevoering door de vertegenwoordiger in bet
hoofdbestuur van de VVD-leden in het Buropees Parle~nt,
drs G.M. de Vries

16.

Redevoering door de voorzitter van de VVD-BersteIa.erfractie, ir.D. Luteijn

17.

Rondvraag

18.

Sluiting door de voorzitter
Namens het hoofdbestuur van de VVD:
de adjunct-algemeen secretaris,
mevr.mr M.Th.M. Tangel.

N.B.1:
.
Het Jaarverslag van het hoofdbestuur word~ conform he~ bes~u1t
van de 4lste jaarlijkse algemene vergader1ng ter kenn1snem1na
toegezonden aan de besturen van afdelingen en cent~ales!
t.b.v. de afgevaardigden naar de algemene vergader1ng d1e de
bevoegdheid hebben om bij "Beleid hoofdbestuur" het verslag
geheel of ten dele aan de orde te stellen.
N.B.2:
.
20
De aandacht van de afdelingen wordt gevest1gd o~ art.
. .van
de statuten en op art. 49.1 t/m 49.4 van.het hu1shoudel1]k
reglement van de partij die als volgt lu1den:
20.1. Het stemrecht in de algemene vergaderi~g wordt
uitgeoefend door afgevaardigden van de afdel1ngen.

januari onderscheidenlijk een juli van het lopende jaar wordt
een stem uitgebracht; daarbij wordt het aantal leden van elke
afdeling naar boven afgerond tot vijftig of een veelvoud
daarvan.
20.3. Voor afdelingen, die na één januari onderscheidenlijk
één juli van het lopende jaar zijn opgericht of waarvan de
grenzen na die data zijn gewijzigd, wordt het aantal stemmen
op de in artikel 20.2 bepaalde wijze vastgesteld op grondslag
van het aantal leden dat een week voor de dag van de
vergadering tot de afdeling behoort.
20.4. De aspirant-leden worden voor de bepaling van het
ledental van een afdeling als bedoeld in artikel 20.2 en 20.3
buiten beschouwing gelaten.
20.5. De afgevaardigden van een afdeling worden benoemd door
de ledenvergadering van die afdeling.
20.6. Iedere afgevaardigde stemt in de algemene vergadering
zonder last, naar vrije overtuiging.
49.1. Bij benoeming van afgevaardigden als bedoeld in artikel
20.5 van de statuten, benoemt de ledenvergadering een of meer
plaatsvervangers, al dan niet per afgevaardigde.
49.2. Indien de ledenvergadering meer dan een afgevaardigde
benoemt, kan zij tevens vaststellen boeveel stemmen iedere
afgevaardigde met inachtneming van het in artikel 20 van de
statuten bepaalde aantal stemmen ter algemene vergadering zal
uitbrengen; toezicht op de naleving van zodanig besluit berust
bij de afgevaardigden van de afdeling zelf.
49.3. Afgevaardigden kunnen hun vertegenwoordiging overdragen
aan andere afgevaardigden van dezelfde of van een andere
afdeling.
49.4. De voorzitter kan van iedere afgevaardigde verlangen dat
deze zijn bevoegdheid aantoont, bij gebreke waarvan de
betrokken afgevaardigde geen stemmen meer mag uitbrengen.
N.B.4:
Het is noodzakelijk dat de sprekers zich tijdig voor het
betreffende agendapunt aan de orde komt hebben aangemeld opdat
een evenredige verdeling van de beschikbare spreektijd kan
worden vastgesteld.
N.B.5:
Afgevaardigden dienen zich bij de aanvang van de vergadering
te laten registreren, waarna stemkaarten en stemboekjes worden
uitgereikt. Met klem wordt er op aangedrongen dat de
afgevaardigden (conform art. 49.4 hr.) hun bevoegdheid, tot
het uitbrengen van stemmen, kunnen aantonen en voorts conform
het reglement handelen als het gaat om het machtigen van
andere afgevaardigden.

20.2. Voor iedere vijftig leden van een afdeling per een
16
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Ondervolgende modellen kunnen gelet op de artikelen 49.3 en
49.4 hr. worden gebruikt.

MODEL 1
Ondergetekende voorzitter/secretaris• van de afdeling:
verklaart hierbij (conform art. 49.4 hr.) dat door de
ledenvergadering van zijn afdeling de volgende
afgevaardigde(n) naar de 46ste JAV werd(en) benoemd:

*

doorhalen wat niet van toepassing is
1993
Ondertèkening:

MODEL II
Ondergetekende, afgevaardigde van de afdeling:
draagt hierbij (conform art. 49.3 hr.) over aan
afgevaardigde van de afdeling: ••••••••••••••.•
t.b.v. het uitbrengen van stemmen op de 46ste JAV.
1993
Ondertekening:
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Aanvulling beschrijvingsbrief 90ste algemene vergadering
(46ste jaarlijkse algemene vergadering)
Bij het hoofdbestuur zijn tot en met 27 maart 1993 op de
beschrijvingsbrief voor 90ste algemene vergadering (46ste
jaarlijkse algemene vergadering) te houden op 14 en 15 mei
1993 in Het Turfschip te Breda - meegezonden met de
Mededelingen van het hoofdbestuur nr. 248 - de volgende moties
en/of amendementen binnengekomen.
De vergadering zal beginnen op:
vrijdagmiddag 14 mei 1993 om 14.00 uur;
vrijdagavond 14 mei 1993 om 19.30 uur;
zaterdagochtend 15 mei 1993 om 10.00 uur;
zaterdagmiddag 15 mei 1993 om 14.00 uur.
1. Amendement: afdeling Ouder-Amstel
Betreft: agendapunt 2.1
Tekst:
wijziging van de laatste zin van het advies van het
hoofdbestuur in:
als voorbeeld kan dienen het reglement van het Regionaal
Orgaan Amsterdam.
Toelichting:
Het reglement van de districtscentrale Rijnmond dateert uit
1969.
In het reglement van het Regionaal Orgaan Amsterdam is de
laatste versie van het reglement voor de ondercentrale volgens
de huidige inzichten verwerkt en draagt de goedkeuring van het
hoofdbestuur.
Advies:
Het hoofdbestuur is van mening dat het reglement van de
vroegere districtscentrale Rijnmond uitstekend als voorbeeld
kan dienen, vooruitlopend op het toegezegde
modelregiocentralereglement dat zal worden voorgelegd aan de
JAV van 1994. Het gaat daarbij echter nadrukkelijk om een
voorbeeld, waarvan afdelingen en kamercentrales al naar gelang
de gebleken behoefte gebruik kunnen maken zoals men dat ook
kan doen van het reglement van de ROA.
2. Amendement: afdeling Doesburg
Betreft: agendapunt 2.3
Tekst:
Toevoegen aan het voorstel na alle statutenwijzigingen:
"Bovengenoemde statutenwijziging is pas geldig voor nieuw
toetredende bestuursleden".
Toevoegen aan de toelichting:
"Er dient een duidelijke scheiding te Z1Jn tussen besturen
binnen de VVD en de politieke vertegenwoordiging (met haar
eigen verantwoordelijkheden). Dit is ook van toepassing voor
provincie- en gemeenteraadsfracties in relatie tot het
kamercentralebestuur dan wel afdelingsbestuur.
De communicatie tussen hoofdbestuur en parlement kan plaats
1

vinden door afgevaardigden fractievergaderingen en omgekeerd
hoofdbestuursvergaderingen met adviserende stem te laten
bijwonen.
Voor hoofdbestuursleden geen uitzondering op de algemene
regels binnen de VVD.
De toevoeging dat het pas ingaat voor nieuw toe te treden
bestuursleden is, omdat deze wel de consequenties van de
statutenwijziging van te voren kunnen laten meewegen bij hun
beslissing om hoofdbestuurslid te worden".
Advies:
Het hoofdbestuur ontraadde het oorspronkelijke voorstel en
derhalve ook de aanvulling. Voor de motivering wordt verwezen
naar punt 2.3 van de beschrijvingsbrief.
3. Amendement: afdeling Rijswijk
Betreft: agendapunt 2.3
Tekst:
Bij aanvaarding van de motie onder 2.3 van de
beschrijvingsbrief terzake van onverenigbaarheid
lidmaatschap van het hoofdbestuur met dat van de
Generaal of het Europees Parlement, zal dit geen
hebben op de positie van de reeds benoemde leden
hoofdbeestuur.

van het
Stateninvloed
van het

Advies:
Zie advies bij amendement 2.
4. Motie: KC Dordrecht
Betreft: agendapunt 2.5
Tekst:
De centrale vergadering van de kamercentrale Dordrecht, in
vergadering bijeen op 22 maart 1993, gelezen het voorstel van
het hoofdbestuur om de contributie met f 1,- ten behoeve van
een in te stellen Jubileumfonds te verhogen, spreekt als haar
mening uit dat voor dit doel de contributie niet moet worden
verhoogd, en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
Het structureel financieren van incidentele uitgaven, zoals
jubilea, door middel van contributieverhoging is in strijd met
een gezonde financiering waarvoor wij als liberalen staan.
Advies:
Ontraden. Strijdig met het oorspronkelijke voorstel.
5. motie: afdeling Vlaardingen
Betreft: agendapunt 2.5
Tekst:
De algemene vergadering stelt op voorstel van het hoofdbestuur
voor de hoogte van de contributie te wijzigen en conform vast
te stellen.
1.
2.

aspirant lid en lid van
van 18 t/m 23 jaar
lid 24 t/m 26 jaar

f
f

2

26,00 (f
56,00 (f

25,00)
55,00)

3.
4.
5.

f 116,00 (f 115,00)
f 56,00 (f 55,00)
f 26,00 (f 25,00)

lid 27 t/m 64 jaar
lid 65 jaar en ouder
gezinslid/huisgenoot

Toelichting:
De VVD bestaat in januari 1998 50 jaar. Teneinde deze
belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de partij op
gepaste wijze te kunnen vieren wordt voorgesteld om met ingang
van het contributiejaar 1994 de jaarlijkse bijdrage voor alle
hierboven vermelde categorieën met f 1,00 te verhogen. De
opbrengst van deze verhoging wordt niet verdeeld, doch wordt
jaarlijks geheel gedoneerd aan een in te stellen
Jubileumfonds.
Het bestuur van de afdeling Vlaardingen is van mening dat het
verhogen van de jaarlijkse contributie met f 1,00, met als
bestemming het Jubileumfonds ongepast is. Voor een te houden
festiviteit had al jarenlang een reserve opgebouwd kunnen
worden vanuit de jaarlijkse contributie.
Een eventuele verhoging van de contributie bestemd voor het
landelijke secretariaat of voor de verkiezingskas zou beter op
zijn plaats zijn.
Advies:
Ontraden. Juist om in de gelegenheid te zijn vanuit de
jaarlijkse contributie een reserve voor een dergelijke
festiviteit op te bouwen wordt het voorliggende voorstel
gedaan.
6. Amendement: afdeling Alblasserdam/Nieuw Lekkerland
Betreft: agendapunt 2.5
Tekst:
De leden van de afdeling Alblasserdam/Nieuw Lekkerland in
vergadering bijeen op 24 maart 1993 wijzigen het voorstel van
het hoofdbestuur voor het instellen van f 1,00 contributie
verhoging t.b.v. een jubileumfonds af.
Zij stelt voor in 1997 (één jaar voor het jubileum) een
"tientjes actie" te houden t.b.v. het 50-jarig bestaan.
Toelichting:
1.
Het schept een precedent voor het creëren van diverse
"potjes" die in feite in de reguliere begroting thuis
horen.
2.
Fondswerving dient op vrijwillige basis te gebeuren.
Advies:
Ontraden. Het houden van een financiële actie moet gerelateerd
blijven aan verkiezingen.
7. Motie: afdeling Avereest
Betreft: agendapunt 2.5
Tekst:
De algemene vergadering van de VVD, in vergadering bijeen op
14 mei 1993 te Breda,
gezien het onder punt 2.5. op de agenda vermelde voorstel van
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het hoofdbestuur inzake de hoogte van de contributie,
gehoord de beraadslagingen,
in aanmerking nemende dat:
de VVD door de voortdurende inflatie geconfronteerd wordt
met steeds hogere onkostenposten,
de hierdoor noodzakelijk geworden contributieverhoging
doorgaans enige jaren op zich laten wachten, waardoor de
verhoging vrij fors uitvalt,
het hoofdbestuur gelden wenst te reserveren t.b.v. het
50-jarig jubileum,
verzoekt het hoofdbestuur een voorstel uit te werken dat
voorziet in een automatische jaarlijkse contributieverhoging
met een bepaald vooraf vast te stellen percentage, waarbij te
denken valt aan 2%,
en besluit,
het onder punt 2.5 op de agenda vermelde voorstel van het
hoofdbestuur te verwerpen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
Door de contributie jaarlijks trendmatig te verhogen wordt een
groot deel van de extra kosten, veroorzaakt door de inflatie,
gedekt. Hierdoor kunnen de doorgaans vrij forse contributieverhogingen achterwege blijven, zodat het minder snel voor zal
komen dat leden hun lidmaatschap op zullen zeggen i.v.m. een
forse contributieverhoging.
Het staat het hoofdbestuur vrij om de extra binnenkomende
gelden te reserveren voor een bepaald doel, b.v. de viering
van het 50-jarig bestaan.
Advies:
Ontraden. Door een besluit tot jaarlijkse tendmatige verhoging
kan niet worden ingespeeld op de feitelijke situatie. Er zijn
omstandigheden denkbaar dat het niet wenselijk is de
contributie te verhogen, anderzijds kan een extra verhoging
smoms niet te vermijden zijn. Wel zegt het hoofbestuur toe
verhogingen zo geleidelijk mogelijk door te voeren; bij
voorkeur om de paar jaar en dan met een afgerond bedrag.
8. Motie: KC Dordrecht
Betreft: agendapunt 2.5
Tekst:
De centrale vergadering van de kamercentrale Dordrecht, in
vergadering bijeen op 22 maart 1993, gelezen het voorstel van
het hoofdbestuur om de contributie met f 1,- ten behoeve van
een in te stellen Jubileumfonds te verhogen, spreekt als haar
mening uit de contributie met f 1,50 te verhogen zonder
hieraan een specifieke bestemming te geven en gaat over tot de
orde van de dag.
Toelichting:
Er zijn in onze partij meerdere zaken, die versterking
behoeven en waarvoor geen geld beschikbaar is of beschikbaar
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wordt gesteld. Hierbij wordt met name gedacht aan de
ledenwerving en de ledenadministratie.
Met de opbrengst van een algemene contributieverhoging kunnen
structurele verbeteringen worden gerealiseerd aan zaken doe
voor het dagelijks functioneren van de partij van belang zijn.
Advies:
Ontraden. Zoals uit de financiële stukken blijkt kan thans
gesproken worden van een financieel gezonde organisatie. Op
dit moment is een algemene contributieverhoging dan ook niet
noodzakelijk. Uit de gang van zaken bij de voorbereiding van
de viering, die in januari 1993 heeft plaatsgevonden en mede
op instigatie van de KC-voorzitters, is de nu voorgestelde
verhoging met een gulden naar voren gekomen speciaal met het
oog op de toekomstige viering bij gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van de partij.
9. Motie: afdeling Alblasserdam/Nieuw Lekkerland
Betreft: agendapunt 3c
Tekst:
De leden van de afdeling Alblasserdam/Nieuw Lekkerland
verzoeken het hoofdbestuur te bevorderen, dat de lay-out van
het partijorgaan Vrijheid en Democratie drastisch wordt
veranderd, speciaal t.a.v. de volgende punten:
a.
De zwart-wit verhouding geeft een goedkope en
schreeuwende indruk, speciaal de gebruikte zwarte balken
versterken dit;
b.
De foto's zijn veel te groot. Meer tekst is mogelijk,
wanneer deze foto's kleiner worden.
Om de tekst gaat het toch?
c.
Dat de voorpagina in zijn geheel als inhoudsopgave wordt
gebruikt is overdreven en zonde van de ruimte;
d.
Het formaat is ongelukkig om het als naslagwerk te
bewaren en om op eenvoudige machines fotokopieën te
maken.
Wij pleiten dan ook voor terugkeer naar het "magazine"
formaat (A4).
en gaat over tot de orde van de dag".
Advies:
Het hoofdbestuur stelt zich voor om voorafgaand aan het komend
politieke seizoen de nieuwe uitgave van Vrijheid en Democrtie
te evalueren. Op basis van het in 1991 door het NIPO onder de
lezers van Vrijheid en Democratie gehouden onderzoek en in
samenwerking met professionele deskundigen op het gebied van
vormgeving en lay-out van o.a. periodieken is gekomen tot de
huidige uitgave van Vrijheid en Democratie. Er zijn nu vijf
nummers verschenen. Het hoofdbestuur zal, gehoord de discussie
in de algemene vergadering, in september een evaluatie
uitvoeren waarbij tevens betrokken zal worden op welke wijze
informatie, die tot nu toe in Vrijheid en Democratie werd
opgenomen zoals o.a. de beschrijvingsbrief, in de partij
verspreiding heeft gekregen.
10. Motie: afdeling Leidschendam
5

Betreft: agendapunt Je
Tekst:
De algemene vergadering van de VVD, bijeen te Breda op 14 en
15 mei 1993 constateert dat:
door hem op voorstel van het hoofdbestuur in 1992 is
besloten Vrijheid en Democratie een andere opzet te
geven;
dit heeft geleid tot de inhoud zoals deze verschijnt
sinds het najaar van 1992;
dit tevens inhield dat een aantal tot dan toe
gebruikelijke publikaties van huishoudelijke aard niet
langer worden opgenomen in Vrijheid en Democratie;
als voorbeelden daarvan kunnen worden genoemd het
overzicht van cursussen van de Haya van Somerenstichting
en de beschrijvingsbrief voor de algemene vergadering;
daardoor op de oude grote schaal niet langer inzicht kan
worden verkregen in de cursussen die worden
georganiseerd;
dit een belemmering betekent van het functioneren van de
functionarissen scholing en vorming;
aan de afdelingssecretarissen een vijftal exemplaren van
de beschrijvingsbrief voor de 46ste algemene vergadering
is toegezonden;
het zowel uit het oogpunt van belasting als uit het
oogpunt van bewaking van de afdelingsbudgetten van de
secretarissen niet verlangd kan worden deze
beschrijvingsbrieven snelheidehalve op grote schaal te
doen verspreiden;
het niet langer opnemen en slechts via omwegen
beschikbaar kunnen krijgen van een exemplaar van de
beschrijvingsbrief een ernstige verarming betekent van de
communicatie tussen het hoofdbestuur en de leden;
de mededeling via Vrijheid en Democratie over het
rechtstreeks beschikbaar kunnen krijgen van de
beschrijvingsbrief eerst is ontvangen aan het einde van
week 11 van 1993;
de sluitingstermijn voor het inzenden van moties en
amendementen is bepaald op het einde van week 12 van
1993;
als gevolg daarvan het aan ledenvergaderingen feitelijk
onmogelijk wordt gemaakt om moties en/of amendementen in
te dienen;
daardoor het democratisch gehalte van de partij, die
democratie in zijn naam en vaandel voert, zeer ernstig
geweld wordt aangedaan;
verzoekt het hoofdbestuur om in het vervolg het overzicht van
de cursussen van de Haya van Somerenstichting weer op te nemen
in Vrijheid en Democratie en, eventueel als bijlage in
Vrijheid en Democratie, de beschrijvingsbrief zonder
bijzondere procedures rechtstreeks en voldoende tijdig, te
weten uiterlijk 8 weken voor een fatale datum, te doen
toekomen aan de besturen en uiterlijk 4 weken voor een fatale
datum aan de leden.
Toelichting:
6

Advies: {'
Het hoofa'oestuur is reglementair verplicht de
beschrijvingsbrief voor de jaarlijkse algemene vergadering toe
te zenden aan de besturen van de afdelingen, ondercentrales en
kamercentrales, uiterlijk tien weken voor de JAV. De tekst van
de beschrijvingsbrief werd, samen met de Mededelingen van het
hoofdbestuur, op 12 februari verzonden. Omdat medio januari al
het januari/februari-nummer van Vrijheid en Democratie
verscheen was het nog niet mogelijk in dat nummer de
samengevatte beschrijvingsbrief op te nemen. Daardoor kon, en
het hoofdbestuur betreurt dat, pas in het maartnummer de
aankondiging verschijnen.
In de JAV van 1992 is aangedrongen op een fundamentele
herziening van Vrijheid en Democratie. Op basis van hel
uitgevoerde NIPO-onderzoek is de nieuwe formule ontwikkeld
waarbij nadrukkelijk gekozen is voor een blad voor de <J<?WOII<'
leden; voor informatie die slechts voor een qeriuq pereenlage
van de kaderleden interessant is zal een andere weg moeten
worden gekozen. De bevindingen daarmee zullen bij de eerder

'

.

'

. '.

De leden van de VVD, afdeling Leidschendam waren op 9 maart in
vergadering bijeen. Het bestuur houdt in het algemeen rekening
bij de planning van ledenvergaderingen, die voor het gehele
jaar worden vastgelegd, met de planning die het hoofdbestuur
jaarlijks publiceert en de fatale data voor het indienen van
voorstellen, moties, amendementen e.d. Om deze reden is de
ledenvergadering van 9 maart gepland op een tijdstip dat dit
uiteraard lokaal het beste schikte (beschikbaarheid fractie
i.v.m. o.m. agenda van raad en raadscommissies), die rekening
houdt met de fatale data als genoemd, en uiteraard de
uitwerking van de besluiten van ledenvergadering door de
secretaris. Op dat moment had het bestuur wel kennis kunnen
nemen van de beschrijvingsbrief en daar in een
bestuursvergadering voorstellen voor kunnen formulieren. Omdat
ook een bestuur slechts periodiek bij elkaar komt en gehouden
is de vergadering tijdig uit te roepen en de benodigde stukken
daarvoor te verzenden, werd het het bestuur onmogelijk gemaakt
ook de ledenvergadering tijdig voorstellen te doen. Uit
kostentechnische overwegingen is besloten convocaties en
bijlagen steeds op te nemen in het afdelingsperiodiek, dat een
produktietijd kent van 3 a 4 weken. De ledenvergadering kon
derhalve slechts staande de vergadering kennis daarvan nemen,
maar was zelf in de onmogelijkheid zich op de
beschrijvingsbrief als geheel voor te bereiden. De vergadering
heeft dit als een ernstige belemmering van zijn functioneren
aangemerkt, welke niet aan het afdelingsbestuur verweten kan
worden.
De vergadering is van mening dat, rekening houdende met de aan
de besturen van de afdelingen voorbehouden inrichting van zijn
werkzaamheden en de aan de ledenvergaderingen toegekende
bevoegdheden, de beschrijvingsbrief 8 weken voor een fatale
datum beschikbaar moet zijn voor het bestuur en 4 weken voor
een fatale datum voor de leden.
Advies:
Het hoofdbestuur is reglementair slechts verplicht de
beschrijvingsbrief voor de jaarlijkse algemene vergadering toe
te zenden aan de besturen van de afdelingen, ondercentrales en
kamercentrales. Het afdelingsbestuur heeft tijdig de
beschikking gekregen over de beschrijvingsbrief. Daarnaast is
de mogelijkheid voor individuele leden aanwezig geweest de
beschrijvingsbrief op te vragen. De door afdelingen opgegeven
afgevaardigden naar de algemene vergadering hebben tevens de
tekst toegezonden gekregen. Het hoofdbestuur zal de inhoud van
de motie betrekken bij de evaluatie. Zie voorts het advies
onder 9.
11. Motie: KC Amsterdam
Betreft: agendapunt 3c
Tekst:
De ledenvergadering van de KC Amsterdam in februari 1993
bijeen,
overwegende dat,
de beschrijvingsbrief voor de ledenvergadering in de
nieuwe opzet van Vrijheid en Democratie niet wordt
opgenomen;
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deze één van de belangrijkste bronnen is voor de leden om
kennis te nemen van de procedurele en politiekinhoudelijke discussie binnen de VVD;
deze kennis nodig is om deel te kunnen nemen aan die
discussie op de landelijke algemene ledenvergaderingen;
het derhalve van groot belang is dat alle leden hiervan
op de hoogte zijn;
de mogelijkheid hiertoe niet moet worden beperkt of
bemoeilijkt.
Vraagt het hoofdbestuur te zorgen voor automatische toezending
van de beschrijvingsbrief aan alle leden.
Advies:
Zie advies onder 10.
12. Motie: afdeling Cromstrijen
Betreft: agendapunt Je
Tekst:
Het wederom invoeren van een ingezonden brievenrubriek van
tenminste één pagina.
Toelichting:
Ingezonden brieven zijn bij uitstek het middel om te weten te
komen wat er onder individuele leden leeft en zijn goede
aanknopingspunten voor de discussie. De huidige brief van de
maand voldoet daar niet aan.
Advies:
Zie advies onder 9.
1J. Motie: afdeling Cromstrijen
Betreft: agendapunt Je
Tekst:
Het wederom publiceren van beschrijvingsbrieven.
Toelichting:
Alle leden kunnen op deze manier kennis nemen van deze
informatie. Bij het moeten aanvragen van beschrijvingsbrieven
wordt wel erg veel initiatief verwacht van nieuwe leden.
Advies:
Zie advies onder 9.
14. Motie: afdeling Cromstrijen
Betreft: agendapunt Je
Tekst:
Het wederom plaatsen van vergaderdata en plaatsen van
spreekbeurten van Eerste- en Tweede Kamerleden. Niet
alfabetisch op plaatsnaam voor het hele land maar per
kamercentralegebied.
Toelichting:
De VVD is een actieve partij die graag het contact zoekt met
de burgers. Publikatie ver vergaderdata en plaatsen is voor
die burgers maar ook voor de verschillende besturen een
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belangrijk hulpmiddel.
Advies:
Zie advies onder 9.
15. Motie: afdeling Cromstrijen
Betreft: agendapunt 3j
Tekst:
Handhaven "uitgebreid" verkiezingsprogramma met propagandasamenvatting; geen vervanging door 10-15 kernpuntenprogramma
met "belendende" beleidsnotitie.
Toelichting:
10 a 15 kernpunten z~Jn volstrekt onvoldoende om te weten wat
een politieke partij wil. Dit biedt ook onvoldoende
mogelijkheden voor leden om invloed op het
verkiezingsprogramma uit te oefenen.
Uiteraard kan getracht worden om het "uitgebreide"
verkiezingsprogramma iets in omvang te beperken en te ontdoen
van vage en nietszeggende punten.
Advies:
Ontraden. Het hoofdbestuur meent dat duidelijkheid in deze
tijd voorop moet staan. De kiezer in Nederland moet weten wat
hij aan de VVD heeft. De tot nu toe gehanteerde vorm voor het
verkiezingsprogramma noodde niet tot lezen en droeg het gevaar
in zich spoedig achterhaald te zijn door de detaillering die
soms werd aangebracht. Het spreekt vanzelf dat de algemene
vergadering uiteindelijk het programma zal vaststellen en
daarmee ook een uitspraak doet over de politieke prioriteiten
die voor de VVD in de komende kabinetsperiode richtsnoer
zullen zijn.
16. Amendement: afdeling Arnhem
Betreft: agendapunt 11 (brief 813941 van de afdeling
Groningen)
Tekst:
Het gestelde onder punt 2 als volgt W~Jz~gen:
"In verband met de absorptiecapaciteit van de Nederlandse
samenleving dient een sterk restrictief beleid te worden
gevoerd ten aanzien van de vreemdelingen (van buiten de EG,
inclusief de asielzoekers), die om economische redenen naar
ons land komen.
Dit restrictief beleid dient niet van toepassing te zijn op
_ politieke vluchtelingen en ontheemden.
De procedure ten aanzien van de toelating van asielzoekers
dient te worden versneld.
Het optreden tegen illegaal in ons land verblijvende
vreemdelingen dient te worden verscherpt".
Toelichting:
De afdeling Arnhem is het met de afdeling Groningen eens het
VVD-congres op 14 mei a.s. een duidelijke uitspraak te laten
doen over het vreemdelingenbeleid.
Ook de kiezer vraagt om een ondubbelzinnige uitspraak van de
VVD. De formulering van het voorstel van de afdeling Groningen
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is voor meerdere uitleg vatbaar en voldoet daarom niet aan de
doelstelling.
Advies:
De moties die bij dit agendapunt Z1Jn ingediend zijn onder de
aandacht gebracht van de Tweede-Kamerfractie en zullen bij de
behandeling van dit agendapunt worden betrokken. Voorts zij
verwezen naar de beleidsnotitie van de Tweede-Kamerfractie die
als bijlage 2 bij deze aanvulling op de beschrijvingsbrief is
gevoegd.
17. Amendement: afdeling St. Miebielsgestel
Betreft: agendapunt 11 (brief 813941 van de afdeling
Groningen)
Tekst:
Met verwijzing naar de voorstellen van de afdeling Groningen
(briefnr. 813941) en constaterende dat,
*
Integratie van buitenlanders zowel voor Nederlanders als
voor buitenlanders een wissel trekt op wederzijdse
acceptatie, welke door beide partijen als problematisch
wordt ervaren en niet wenselijk wordt geacht;
*
Substantiële uitbreiding van het aantal
buitenlanders op bezwaren stuit van een toenemend
deel van het Nederlandse volk;

achten wijziging van het vreemdelingenbeleid noodzakelijk,
waarbij de volgende uitgangspunten zouden moeten gelden;
1.

Het toelatingsbeleid van vreemdelingen dient erop
gebaseerd te zijn, dat een verblijfsvergunning altijd
tijdelijk is.

2.

Een permanente vergunning tot verblijf
(vestigingsvergunning) kan alleen worden verkregen,
indien de vreemdeling voldoet aan de volgende
voorwaarden:
de betrokkene is de Nederlandse taal machtig
de betrokkene heeft het Nederlanderschap aangevraagd
of verkregen;
de betrokkene heeft een vast baan en woonruimte
de betrokkene aanvaardt de Nederlandse
maatschappelijke normen en de Grondwet.

3.

Vreemdelingen kunnen slechts tot gezinshereniging worden
, toegelaten, indien de in Nederland woonachtige
vreemdeling die hereniging verzoekt, in het bezit van een
permanente verblijfsvergunning (vestigingsvergunning) is.

4.

Er dient een permanente controle plaats te vinden op
vreemdelingen met tijdelijke verblijfsvergunningen.
Voldoen de vreemdelingen in kwestie niet (meer) aan de
vereisten verbonden aan de verblijfsvergunning, dan dient
deze te worden ingetrokken.

5.

De asielprocedure dient te worden versneld, opdat de
betrokkene zo snel mogelijk weet waar hij aan toe is.
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6.

De terugkeer van allochtonen naar hun moederland dient te
worden bevorderd en feitelijk gestimuleerd.

Advies:
Zie advies onder 16.
18. Amendement: afdeling St. Miebielsgestel
Betreft: agendapunt 11
Tekst:
Gezondheidszorg.
De afdeling St. Miebielsgestel stelt vast, dat de gevolgen van
het plan Simons geleid hebben tot een failliet van het
verzekeringasysteem voor ziektekosten in Nederland. Dat het de
basis heeft gelegd voor een volksverzekering, welke door de
VVD altijd op principiële gronden is verworpen. Dat de
grondslag voor het plan Simons echter mede door toedoen van de
VVD in het vorige kabinet Lubbers is gelegd.
Dat wij nu met een systeem zitten, waarbij de
inkomensafhankelijke premie een politiek instrument is
geworden om inkomenspolitiek te bedrijven. Daarbij mag worden
verwacht, dat dit ook bij de coalitieonderhandelingen in 1994
zal gebeuren.
In verband daarmede dient dit plan Simons zo snel mogelijk te
worden afgeschaft en vervangen te worden door een systeem,
waarbij de burger de vrijheid heeft te kiezen welke vorm van
ziektekostenverzekering voor hem het beste is. De overheid
dient daarbij enerzijds geen inkomenspolitiek te bedrijven
over de rug van de burger. Anderzijds dient er een betaalbare
verzekering te komen voor die groepen, die op grond van hun
inkomen niet in staat zijn voor een adequate verzekering te
zorgen. Wij pleiten dan ook voor herstel in de een of andere
vorm van de oude ziekenfondsverzekering. De AWBZ kan, in haar
oorspronkelijke vorm, daarbij zeker een bijdrage leveren.
Ten slotte moet het niet meer mogelijk zijn dat de politiek,
terwille van politiek gewin, zich bezig houdt met
inkomensverdeling door d.m.v. prijsingrepen bepaalde groepen
burgers te bevoordelen.
Wij doelen daarbij met name op de standaardpakketpolis voor
bejaarden (de grote truc om de verkiezen van de ziekenfondsen
te verminderen) ten koste van een grote groep Nederlanders,
alsmede de gratis ziektekostenverzekering voor studenten.
Advies:
Zie advies onder 16.
19. Amendement: afdeling St. Miebielsgestel
Betreft: agendapunt 11
Tekst:
Europa na Maastricht
De realisering van de Europese Gemeenschap gaat met meer
problemen gepaard dan de voorstanders hadden verwacht.
Binnen Europa worden allerlei zaken besloten waarop de burger
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geen of nauwelijks invloed heeft.
Op grond daarvan stemden de Denen "Maastricht" af, deden de
Fransen bijna hetzelfde en is in Engeland de afloop van het
politieke debat volstrekt ongewis.
In Nederland echter passeerde "Maastricht" bijna opgemerkt de
Tweede Kamer. Weliswaar organiseerde de overheid op het
laatste moment nog een 7-tal openbare bijeenkomsten, doch naar
de burger toe was dit een wassen neus. "Maastricht" is de
Nederlandse burger door de keel geduwd.
En "Maastricht" heeft grote gevolgen voor de invloed van ons
democratisch gekozen Parlement op de verdere ontwikkelingen
binnen de EEG. De besluitvorming wordt gemaakt door een groep
politici, die niet naar huis kunnen worden gestuurd, de Raad
van Ministers.
Deze besluiten worden voorbereid en uitgevoerd door de
Europese Commissie.
Het Europese Parlement heeft hierop nauwelijks controle. In
ieder geval kan men geen leden van de Commissie naar huis
sturen, noch kan men begrotingen volledig verwerpen.
Tenslotte is het aantal Nederlandse Europarlementariers zo
gering in aantal, dat de zaken welke werkelijk voor Nederland
van belang zijn, nauwelijks tot hun recht kunnen komen.
Het Nederlandse Parlement heeft dan ook een deel van haar
democratische invloed uit handen gegeven, terwijl de burger de
gevolgen van de elders genomen besluiten zeker zal gaan
merken.
Ook de VVD heeft verstek laten gaan m.b.t. de informatie naar
en raadpleging van haar leden. In ieder geval hebben wij het
gebrek aan intern overleg in ernstige mate gemist.
In verband hiermede achten wij het van belang dat, indien het
Nederlandse Parlement in de nabije toekomst besluiten moet
nemen m.b.t. Europese wetgeving, de VVD haar achterban tijdig
raadpleegt c.q. informeert en daarmede rekening houdt.
Advies:
Zie advies onder 16.
_20. Amendement: afdeling St. Miebielsgestel
Betreft: agendapunt 11
Tekst:
Nederland verveersland
Achtereenvolgende kabinetten hebben er voor gezorgd, dat de
autogebruiker als melkkoe is gebruikt om de overheidsfinancien
een beter aanzicht te geven. Helaas werden de toenemende
opbrengsten niet gebruikt om de infrastructuur van ons land te
verbeteren. Nederland is dan ook in het twijfelachtige bezit
van een volledig dichtgeslibd wegennet, waardoor het begrip
"doorvoerland" pijnlijk ver weg is komen te liggen van het
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ideaal, welke men had toen de Europese markt in beeld kwam.
Nu de spoorwegen verzelfstandigd gaan worden moeten deze hun
eigen boontjes gaan doppen. Helaas is de overheid met de
spoorwegen overeengekomen, dat de kosten van het autogebruik
gelijke tred moeten houden met die van de trein. De spoorwegen
dienen naar onze mening echter vraag en aanbod op elkaar af te
stemmen alsmede prijs en kwaliteit. De Nederlandse burger kan
op deze wijze niet worden geterroriseerd, terwijl het wegennet
in kwaliteit steeds verder achteruit zal gaan.
Wij menen dan ook, dat het beleid van de VVD nu en in de
toekomst moet zijn gericht op ontkoppeling van de prijs van de
auto en de trein, terwijl zij een toekomstig prijsbeleid in
dit kader niet mag accepteren.
Advies:.
Zie advies onder 16.
21. Amendement: afdeling St. Miebielsgestel
Betreft: agendapunt 11
Tekst:
De VVD als liberale partij
Gedurende de laatste 20 jaar hebben er binnen de Nederlandse
politieke belangrijke verschuivingen plaatsgevonden. Extreem
links is verdwenen of opgegaan in partijen met een andere
kleur. Links als PvdA is nar het midden verschoven, waar het
CDA en VVD zich reeds bevinden. Het wordt dus druk op het
"marktplein". D66 tenslotte zal meedobberen tussen links en
midden.
In onze maatschappij is een verandering te constateren t.a.v.
het gedrag van de burger. Deze handelt niet meer vanuit een
groepsgedrag, doch vanuit een individuele benadering van zijn
omgeving en wereld. En wenst als zodanig ook te worden
behandeld.
Wij menen dan ook, dat de VVD zich wederom moet gaan richten
op de individuele burger het hem mogelijk moet maken zich te
ontwikkelen en hem de ruimte te geven om zijn eigen
verantwoordelijkheid te dragen. De overheid moet daarbij en
een dienende functie optreden. Tegelijkertijd dient een
aanvang te worden gemaakt met de afbouw van de "heilstaat".
Binnen de VVD moet de discussie over de wijze waarop de
-overheid blijvend de tering naar de nering kan zetten
opgestart te worden.
De VVD moet zich in haar opvatting t.a.v. de zorg voor de
individuele burger alsmede de wijze waarop begrotingstekorten
en de hoge belastingdruk kunnen worden aangepakt in de
verkiezingsstrijd weer duidelijk gaan profileren.
Advies:
Zie advies onder 16.
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22. Motie: KC Amsterdam
Betreft: agendapunt 12
Tekst:
De ledenvergadering van de KC Amsterdam in februari 1993
bijeen,
overwegende dat:
de genocide in het voormalige Joegoslavië onverminderd
doorgaat,
het zoveelste vredesplan schipbreuk leidt door de
weigerachtige houding van Servië,
voorts overwegende dat,
De Verenigde Naties het orgaan is dat namens de naties
der wereld dan optreden,
verzoekt de VVD-Tweede-Kamerfractie te bevorderen dat de
Nederlandse Regering zich inzet voor internationale
democratische middelen waarmee de vrede in het voormalige
Joegoslavië kan worden afgedwongen, eventueel met voorbij gaan
van de Servische opvattingen.
Advies:
Zie advies onder 16.
23. Motie: KC Amsterdam
Betreft: agendapunt 12
Tekst:
De ledenvergadering van de KC Amsterdam in februari 1993
bijeen,
overwegende dat,
uit onderzoek blijkt dat in ons land een aantoonbaar
grote behoefte bestaat aan thuiszorg;
de huidige budgetten die daarvoor beschikbaar zijn,
gebaseerd zijn op een situatie van 6 jaar geleden en
daarmee volstrekt onvoldoende zijn;
deze vorm van zorg vele malen goedkoper is dan verpleging
in ziekenhuizen of verpleegtehuizen.
Verzoekt de Tweede-Kamerfractie de budgetten voor de thuiszorg
te doen afstemmen op de werkelijke behoefte en de
doelmatigheid te bevorderen van de organisaties die betrokken
zijn bij de thuiszorg, opdat het uitgangspunt van het zo lang
mogelijk zelfstandig wonen werkelijke invulling krijgt.
Advies:
Zie advies onder 16.
24. Motie: afdeling Luxemburg
Betreft: agendapunt 12
Tekst:
Buitenlandse zaken.
Constaterend dat er zich de afgelopen twee jaar een drama
in voormalig Joegoslavië afspeelt dat valt te vergelijken
met de Naziterreur in de Tweede Wereldoorlog.
Constaterend dat noch de EG noch de VN in staat is
gebleken om een spoedig einde te maken aan de volkerenmoord en verdrijving in Bosnië-Herzegowina.
Gehoord de uitgangsopstelling van de Duitse (liberale)
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minister van Buitenlandse Zaken in de Europese
Ministerraad t.a.v. de isolering van Servië.
Constaterend dat de regeringsleiders, politici en
internationale organisaties hebben gefaald in het
verdedigen van de meest elementaire mensenrechten en dat
dit heeft bijgedragen aan een verder wantrouwen in, en
verwijdering van de politiek.
Overwegende dat het wenselijk is dat niet alleen VVDpolitici maar ook de algemene vergadering hierover een
uitspraak doet.
spreekt als haar mening uit om in het te voeren Nederlandse
buitenlandse beleid op te nemen:
1.
Een krachtige openlijke veroordeling van de militaire
agressie door (bosnische) Serviërs tegen de medemensen in
Bosnië-Herzegowina.
2.
Het echt effectief volledig economisch en diplomatiek
isoleren van de (bosnische) Serviërs. Dit houdt mede in
het staken van besprekingen met als zodanig aan te merken
oorlogsmisdadigers.
3.
Een openlijk partij kiezen voor de legitiem gekozen
regering van Bosnië-Herzegowina, die het overgrote deel
van de noodlijdende en bedreigde burgers
vertegenwoordigt.
4.
Via de diplomatie en de ambassadeur van Nederland bij de
VN verzoeken om ontheffing van het wapenembargo tegen
Bosnië-Herzegowina, waardoor de aldaar nog wonende
bevolking zich eindelijk kan verdedigen tegen de
militaire overmacht van de Servische bezetters.
5.
indien er door het veto van bepaalde landen geen
opheffing van het wapen-embargo kan plaatsvinden; het
financieel en met levensmiddelen ondersteunen van het
legitieme bosnische leger.
6.
Het terugtrekken van Nederlandse VN militairen uit
Bosnië-Herzegowina, zolang zij volgens de VN slechts
passief mogen toezien op de voortdurend gepleegde
gruweldaden.
7.
Het blijven geven van alle mogelijke humanitaire hulp,
met voorrang boven die landen waar geen noodtoestand
heerst voor wat betreft de begroting van
ontwikkelingssamenwerking.
Advies:
Zie advies onder 16.
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BIJLAGE 1 van de aanvulling op de beschrijvingsbrief voor de
46ste JAV
BELEID HOOFDBESTUUR (agendapunt 3)
In onderstaande beleidsnotitie zijn een aantal aspecten van
het beleid van het hoofdbestuur nadrukkeliik aan de orde
gesteld. Dit i~ echter geen uitputtende opsorr®ing. Tijdens de
algemene vergadering kunnen ook andere aspecten van het beleid
aan de orde worden gesteld.
Inho~.delijke

discussie en partijcommissies

De VVD is bezig haar politieke en maat~?.chnppelijke plaats
terug te winnen en stevig te verankeren. De inhoudelijke
discussie binnen de partij heeft hi.o:li: mecie de basis voor
gelegd door het aanhouden van de volgenë.e uitgangspunten:
- het formuleren van een lange te~T..ijn visie,
- het bewerkstelligen dat alle geJ.edin.gen '\taL de partij zo
nauw mogelijk bij de discussie Letx-okke!l ;;orden,
- het bespreken van actuele thema' G voo~· nu en de (nabije)
toekomst,
- het produceren van uitkomst<::n te:r1 bE·h-.:.e\'(~ van de VVDverkiezingsprogramma-comm:i_ssie, \\'ë.~.rci.::;,o:c ;;.ichtbaar naar de
leden gemaakt wordt dat ci.e r..e:.=n<L·i~.:..te:·: -,•ar. de discussie
overgenomen worden door de pa.r:t:i.j.
Planning 1993
Op 16 april 1993 is er een klanJ~:x.. rüconi-::Lontie georganiseerd
over de thematiek van dE• La~ldl··:..='-~K 1 in. :c·.::l;;.tie tot natuur en
milieu en plattelandsbtüe.:!.á. ( ir. sont-:r.;..,erking met de Vereniging
van Staten- en Raadsled('!Il) en is er E;'<::n aanzet gegeven tot
discussie over een invullino Vë.:1 een nieuw liberaal milieubeleid.
Tevens wordt op 17 apr:i .l, ee::. themadag gehouden over het
Landbouw , mede in hE:t licht van à.e G.A.T.T. onderhandelingen,
Er zullen nog themadc.ç:en czehouden worden over;
- de sociale zekerllc~.c:·. en h~t basisinkomen ( 5 juni)
- Oost-Europa (30 oktobe>r)
Hier kan geconstatoerd 11orden, dat de inhoudelijke discussie
vooral op landelij~ niveat;, zeer veel succes heeft. De VVD moet
zich echter niet heperkdn tot discussie op daartoe georganiseerde dagen, maar actief naar buiten treden met het liberale
gedachtengoed. Permanente discussie over grote issues moet het
gezicht van de VVD naar de kiezer toe duidelijker maken.
Verdere uitbreiding van de inhoudelijke discussie zal
noodzakelijk zijn, mogelijk door middel van enige nieuwe
aspecten. Clustering van de klankbordconferentie over
Landbou": r Nat·..:ru.r en Milieu, Plattelandsbeleid met de VVD
themadacz over Landbouw is zo'n nieuw aspect, waar dit jaar
ervaring mee opgedaan wordt. Een tweede aspect betreft, gezi~n
de problemat.iekf een andere opzet van de VVD themadag over
Oost-Europa, waarover bespreking thans gaande is.

Voor de verdere toekomst zullen nieuwe onderwerpen , maar ook
andere facetten van reeds behandelde onderwerpen (Europa,
Onderwijs) belicht kunnen worden.
Partijcommissies
In november 1992 heeft het hoofdbestuur de nota "Vrijwillige
verplichting" goedgekeurd, in welke nota gedachten worden
geformuleerd over een andere manier van omgaan met de
commissies van advies conform art 60 hr. (de partijcommissies).
De nota is in eerste instantie gemaakt als evaluatie van de
werkzaamheden van de partijcommissies, twee jaar na hun
benoeming, en geeft als uitvloeisel van deze evaluatie
aanbevelingen voor versterking van de rol van de
partijcommissies.
De aanbevelingen zullen na de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen, bij de invulling van nieuwe partijcommissies,
uitgevoerd worden en betreffen vooral een grotere externe
werking van de commissies. Gedacht moet hier worden aan het
schrijven van artikelen in opiniebladen, vertegenwoordiging in
fora, alsmede ondersteuning en/of vervanging van de VVD
fracties bij spreekbeurten. Daarnaast moeten, om de
inhoudelijke discussie met behulp van de partijcommissie-leden
verder uit te bouwen, in voorkomende gevallen werkgroepen,
samengesteld uit leden van meerdere partijcommissies werken
aan multidisciplinaire rapportage.
Detail-invulling van de in het rapport genoemde aanbevelingen
is nu in behandeling en zal naar verwachting afgerond zijn bij
de eerst-volgende Tweede Kamerverkiezingen.
Beleid Vrijheid en Democratie
De in gang gezette wijziging in de bladformule van Vrijheid en
Democratie is niet ongemerkt aan de partij voorbijgegaan. In
de nieuwe opzet wordt beoogd dat er regelmatig nummers
verschijnen die aan een bepaald thema gewijd zijn. In de
daarop volgende uitgave wordt ingegaan op reacties die door de
redactie werden ontvangen betreffende dit thema. Ook de layout werd aangepast aan de nieuwe formule.
Het hoofdbestuur zal voorafgaand aan het nieuwe politieke
seizoen een evaluatie van de nieuwe opzet uitvoeren (zie ook
het advies van het hoofdbestuur bij de ingediende moties en
amendementen).
Voortgangsrapportage Jongerenbeleid mede in het kader van de
SWO en het werkplan 1993 Jongerenbeleid
Het jongerenbeleid van de VVD is allereerst gericht op
emancipatie en integratie van jongeren binnen de partij, maar
ook op verdere doorwerking naar buiten.
Heel bewust worden jongeren in eerste instantie als leden van
de VVD benaderd en daarna pas als jongeren.
Wel is de contributie voor leden t/m 23 jaar verlaagd tot

f 25,-, zodat de beperkte financiële mogelijkheden van veel
jonge mensen hun toetreding tot de VVD niet in de weg staan.
Jongerenbeleid is facetbeleid. Binnen de verschillende
beleidsterreinen zoals die in de organisatie van de VVD vorm
krijgen moet de invalshoek jongeren steeds nadrukkelijk worden
ingevuld. Wat dat betreft zijn de mogelijkheden in de laatste
twee jaar duidelijk vergroot.
Niet alleen door de erkenning van het belang van jongeren voor
de toekomst van de partij, maar ook door de toegenomen
belangstelling voor beleidsterreinen als
ledenwerving/ledenbehoud en talentmanagement.
In het jongerenbeleid is altijd sterk de nadruk gelegd op
opvang en begeleiding van jonge mensen; in beide genoemde,
voor de VVD nieuwe beleidsvelden, is hiervoor zowel impliciet
als expliciet aandacht.
Aandacht overigens, die vastgehouden en gestimuleerd moet
worden.
De portefeuillehouder Jongerenbeleid maakt deel uit van de
commissie ledenwerving/ledenbehoud en zij vindt goed gehoor
voor de ideeën, zoals deze sinds enige jaren verwoord zijn in
de werkplannen Jongerenbeleid.
In de recent benoemde stuurgroep talentmanagement is de
jongeren adviseur van het hoofdbestuur opgenomen, zodat ook
daar aandacht voor de specifieke positie van jongeren
verzekerd lijkt.
Binnen vorming en scholing is niet gekozen voor een specifieke
benadering van jonge mensen, zij kunnen deelnemen aan alle
activiteiten van de Haya van Somerenstichting.
Hierbij worden twee problemen gevoeld:
krijgen zij daadwerkelijk de kans deel te nemen aan
cursussen op alle niveaus;
financiën, met name de cursussen voor "gevorderden".
Wellicht kan (subsidie) steun van afdelingen en centrales hier
soulaas bieden. Voor een aantal onderwerpen met name
vaardigheidstrainingen zal op regionaal en plaatselijk niveau
aansluiting bij de JOVD-cursussen gezocht kunnen worden. In
het kader van het werkplan Jongerenbeleid wordt een beperkt
aanbod voor jongeren op landelijk niveau gerealiseerd.
Stimulering van activiteiten op regionaal niveau vindt plaats
door een tegemoetkoming in kosten.
Samenwerking met de JOVD wordt hierbij sterk benadrukt.
Activiteiten binnen de kamercentrales komen, op enkele goede
uitzonderingen na, slecht van de grond.
Medeoorzaak kan het ontbreken van een sluitende
organisatiestructuur in verschillende kamercentrales zijn.
Op de jaarlijkse algemene vergadering 1994 ligt een voorstel
tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de JOVD ter
tafel.
In de komende periode wordt aan de voorbereiding gewerkt; de
commissie Jongerenbeleid VVD/JOVD ingesteld bij SWO, zal
daarover voor 1 oktober 1993 adviseren.
Belangrijk bij de vormgeving van een nieuwe overeenkomst is de
wijze waarop beide verenigingen de relatie VVD/JOVD ervaren en
de verwachtingen die leven omtrent de rol van de onderscheiden

samenwerkingspartners. Tussen de hoofdbesturen van JOVD en VVD
hebben de eerste gesprekken daarover plaatsgevonden.
Afronding van een aantal lopende zaken o.a. de verwerking
enquête jongerenbeleid in de afdelingen, heeft onder druk van
de beperkte ondersteuningsmogelijkheden binnen het
secretariaat, vertraging ondervonden.
De geplande vervolgenquête onder jongeren is niet uitgevoerd.
Ter gedeeltelijke ondervanging van dit probleem heeft recent
een gecomprimeerd extern onderzoek plaatsgevonden naar de
ideeën en opvattingen omtrent jongerenbeleid die in de partij
leven. Op grond daarvan is een aantal aanbevelingen ten
behoeve van toekomstig beleid gedaan. Bet hoofdbestuur zal
zich hierop, na advisering door de landelijke commissie
Jongerenbeleid, beraden.
De rol van het hoofdbestuur met betrekking tot het
jongerenbeleid is merendeels voorwaardenscheppend. De
daadwerkelijke uitvoering van dit beleid ligt in handen van
kamercentrales, ondercentrales en vooral afdelingen. De partij
is voornemens zo mogelijk meer ondersteuning te bieden bij de
vormgeving van het jongerenbeleid op centrale- en
afdelingsniveau.
WERKPLAN JONGERENBELEID 1993
I

Inleiding
Doel van het Jongerenbeleid van de VVD blijft liberale
jongeren te betrekken bij de politiek, hen opvang en een
programma van activiteiten te bieden, opdat zij zich
thuisvoelen in de VVD en zich als volwaardig lid
betrokken weten bij de partij als geheel, zowel politiek
als organisatorisch. Op daartoe overeengekomen terreinen
krijgt dit beleid vorm in samenwerking met de JOVD, er is
immers sprake van een gedeeltelijk samengaan van
doelstellingen.
Jongerenbeleid binnen de VVD is sterk gericht op
emancipatie en integratie. Factoren, die elkaar in hun
uitwerking sterk beïnvloeden en stimuleren. Jongeren
moeten als een "blauwe draad" door de hele partij terug
te vinden zijn.

II

Vorming en Scholing
Vormings- en Scholingsaktiviteiten krijgen een sterk
accent en vormen als zodanig aanzet tot emancipatie
binnen de partij.
Mede uit het oogpunt van integratie is deelname aan
cursussen van de Baya van Somerenstichting, die niet
speciaal voor jongeren worden georganiseerd belangrijk.
Deelname van jongeren aan dergelijke cursussen wordt bij
de Baya van Somerenstichting bevorderd. De medewerking
van afdelings- en KC-besturen is daarbij noodzakelijk. U
kunt jongeren stimuleren tot deelname aan deze
activiteiten en hen onder de aandacht brengen van
Vormings- en Scholingsfunctionarissen op kamercentrale

en/of landelijk niveau.
Specifiek voor jongeren georganiseerde cursussen of
studiedagen spelen daarnaast een belangrijke rol.
In 1993 worden twee landelijke activiteiten in dit kader
gepland. Voor een aantal activiteiten op regionaal niveau
is een beperkte tegemoetkoming in kosten beschikbaar.
1)

Topkadertraining.

In het voorjaar 1993 zal voor de zevende maal een
topkadertraining (TKT) worden georganiseerd voor jongeren
tot 30 jaar. Naast kennisoverdracht, welke bij een
dergelijke training plaats vindt, wordt ook de
samenwerking gediend tussen VVD- en JOVD-jongeren. Het
blijkt een uitstekende gelegenheid elkaar te leren kennen
en begrip te krijgen voor elkaars standpunten.
Een kleine werkgroep van 6 leden uit zowel VVD (3) als
JOVD (3) bereidt deze TKT voor. Het thema wordt in
onderling overleg bepaald. Cursisten worden naar
evenredigheid geput uit JOVD en VVD. Planning: april
1993.
2)

Politiek-inhoudelijke jongerendag.

In het najaar van 1993 wordt een jongerendag over een
aantal politieke inhoudelijke onderwerpen gepland. De
bedoeling is leden van de Tweede Kamerfractie aktief bij
deze dag te betrekken.
Doelgroep: (liberaal denkende) jongeren. Voorbereiding:
een werkgroep bestaande uit liberale jongeren, met
ondersteuning vanuit het bureau van de VVD.
3)

Activiteiten op KC-niveau georganiseerd tezamen met
de JOVD.

Naast kennisoverdracht is het bevorderen van contacten
tussen jongeren binnen de regio een duidelijke
doelstelling. Bekendheid met elkaar en met elkaars
organisaties zal wederzijdse samenwerking en deelname
aan elkaars cursussen bevorderen. Per kamercentrale is
een tegemoetkoming in de organisatiekosten beschikbaar.
4)

Bijzondere activiteiten in het kader van Vorming en
Scholing voor jongeren op regionaal niveau.
Een beperkte tegemoetkoming in kosten is mogelijk. Een
zekere regionale spreiding zal bij de toekenning van
gelden een criterium zijn.

III

Werving en Opvang van Jongeren
Een terrein waar de integratie van jongeren binnen de
partij duidelijk gestalte krijgt. De werkgroep
"Ledenwerving/ledenbehoud" van de VVD besteedt aandacht
aan de specifieke wijze waarop werving en opvang van
jongeren vorm moeten krijgen. Ook in het algemene beleid

op dit terrein is er plaats en aandacht voor jongeren.
Hierbij is het van belang dat de VVD en de JOVD elkaar zo
goed mogelijk op de hoogte houden van elkaars
aktiviteiten om gemeenschappelijk zoveel mogelijk
jongeren voor het liberalisme te werven.
Juist op afdelingsniveau wordt zowel aan ledenwerving als
ledenbehoud inhoud gegeven. Als jongeren voor de politiek
kiezen, willen zij die interesse vorm geven door
activiteiten.
"Steunleden" zal men bij jongeren zelden aantreffen.
Misschien ten overvloede willen wij uw aandacht op een
aantal mogelijkheden in dit kader vestigen:
1)

Met alle jongeren die zich aanmelden wordt contact
opgenomen, telefonisch of door middel van een
(aangekondigd) bezoek.

Doel:
kennismaken
zijn er vragen I wensen
stimuleren tot deelname aan activiteiten op
niet al te lange termijn
2)

Introduktiebijeenkomsten voor alle nieuwe leden van
een afdeling of een combinatie van afdelingen
(eventueel te organiseren i.s.m. de JOVD).

Doel:
vooral van sociale aard kennismaken met elkaars
bestuursleden, gemeenteraadsleden, e.d.
informatieoverdracht over VVD, organisatie en
activiteiten.
Aangeraden wordt deze bijeenkomst te evalueren.
3)

N.B.:

IV

Direkt betrekken van jongeren bij organisatorische
werkzaamheden en werkzaamheden op politiek niveau,
bijvoorbeeld door hen te betrekken bij politiek
inhoudelijke werkgroepen.
Deze benaderingswijze geldt vanzelfsprekend
niet alleen voor nieuwe jonge leden, maar voor
alle (nieuwe leden), immers persoonlijke
aandacht, voorlichting, betrokken worden bij
activiteiten zal een ieder binden.

Talent-Management
Belangrijk onderdeel van de taak van bestuurders op alle
niveaus is het onderkennen van de kwaliteiten die leden
van de VVD hebben, de ontplooiing daarvan te bevorderen
en te begeleiden en hen zodanig in te zetten dat zowel de
partij als de leden persoonlijk daar maximaal profijt van
ondervinden.

Op afdelings-niveau begint dit werk in eerste aanleg, u
ontmoet leden direkt en aan u is allereerst de taak
mensen aan te moedigen zich te ontwikkelen op bepaalde
terreinen. Vorming en Scholing kunnen naast werkervaring
binnen en buiten de partij daaraan mede richting geven.
Vooral ten aanzien van jongeren is met een goede
begeleiding in het kader van talent-management veel te
bereiken.
V

Informatie-uitwisseling
Ter verbreding van kennis en contacten van jongeren is de
informatie-uitwisseling met de JOVD van belang;
dit betreft informatie over:
cursussen
(politieke) bijeenkomsten
deelname in (politieke) commissies
planning van activiteiten van gemeenschappelijk
belang.
De informatie-uitwisseling blijkt op kamercentrale niveau
redelijk tot goed te functioneren. Het verbreiden van de
informatie onder de jonge leden is onvoldoende. Hier ligt
een duidelijke taak voor de afdelingen.
Deelname van jongere VVD-leden aan door de JOVD
georganiseerde activiteiten is gering. Goede vormings- en
scholingsmogelijkheden voor een jongeren-vriendelijke
prijs blijven onbenut.

VI

LCJ-vergaderingen
Voor de LCJ-vergadering z~Jn de data in principe bepaald,
te weten: maandag 15 februari, 29 maart, 14 juni en 25
oktober 1993. Tijdens deze laatste vergadering wordt het
werkplan 1994 jongerenbeleid VVD behandeld en
vastgesteld.
Een consistent en kwalitatief goed Jongerenbeleid is
gediend bij signalen uit en het meedenken van alle
afdelingen en centrales. Frequente aanwezigheid van alle
kamercentralefunctionarissen met Jongerenbeleid in
portefeuille bij de LCJ-vergaderingen is dan ook
voorwaarde voor een dergelijk beleid, zij immers
onderhouden de contacten zowel naar boven als naar
beneden.

Beleid vorming en scholing in het kader van de Haya van
Somerenstichting
Het vormings- en scholingswerk werkt mee aan het versterken
van kennis, politieke inzichten en vaardigheden van de
(kader)leden van de VVD. Leden zijn hierdoor beter in staat
bij te dragen aan de doelstellingen van de VVD, de liberale
visie uit te dragen en het VVD-beleid voor het voetlicht te
brengen.

De Haya van Somerenstichting is er voor alle VVD en JOVDleden; het zwaartepunt ligt bij leden en kaderleden die
bestuurlijke en/of vertegenwoordigende functies binnen of voor
de VVD ambiëren of al bekleden. Het is mogelijk om tijdelijk
aan doelgroepen prioriteit te geven.
Voorts zal men voortgaan op de weg van verbetering van
kwaliteit en vermindering van vrijblijvendheid. In eerste
instantie wordt een beroep gedaan aan vrijwilligers. Wel is
het zo dat de inleiders en trainers door een professionele
trainer "opgeleid" worden om de cursus te geven. Bovendien
kunnen experts deeltrajecten vorm geven. In
uitzonderingsgevallen, ter beoordeling van het hoofdbestuur,
dient het mogelijk te zijn professionele krachten in te zetten
voor trainingen.
Aandachtspunten voor 1993:
1. Met het oog op de nadere verkiezingen zal de stichting, in
samenwerking met de vereniging van Staten- en Raadsleden,
veel aandacht schenken aan de vernieuwde en geactualiseerde
Leergang Gemeenteraad, de nadruk zal in 1993 liggen op de
Introductiecursus Gemeenteraad en de cursus Gemeenteraad.
Tevens introduceren we een mediatraining voor lokale
bestuurders en politici;
2. Het vernieuwen van cursussen en het uitbreiden van het
cursuspakket (o.a. Leergang Gemeenteraad,
vaardigheidstrainingen);
3. In het kader van de europese verkiezingen is thans in
ontwikkeling een cursus Europa; in eerste instantie dient
deze cursus een bepaalde basiskennis (en bewustwording)
over Europa, het belang van europese regelgeving en de
institutionele instellingen te bewerkstelligen;
4. het trainersbestand: kwantitatief, kwalitatief en
onderlinge afstemming;
5. de organisatie, vooral op afdelings-, maar ook op centraal
niveau;
6. Talent Management: er is reeds een aanvang gemaakt met een
workshop "Actief Besturen" voor afdelingsbestuurders. Ook
de verdere activiteiten op het gebied van Talent Management
zullen een grote inzet vanuit de sfeer van vorming en
scholing vergen.
Beleid public relations en propaganda
In 1994 zullen -onvoorziene omstandigheden daargelaten- de
verkiezingen voor de gemeenteraad, Tweede Kamer en Europees
parlement plaatsvinden. Deze verkiezingen werpen hun schaduw
al ver vooruit waardoor in 1993 eigenlijk sprake is van een
'voorcampagne'.
Naast de inzet van de bestaande mogelijkheden en middelen zal
daarom o.a. getracht worden de externe uitstraling van
reguliere partijbijeenkomsten zoals partijraden, te
versterken. Daarnaast zullen gezien het succes van de

advertentie over de WAO, de mogelijkheden onderzocht worden om
op gezette tijden de mening van de VVD over een specifiek
onderwerp duidelijk, indringend en toegankelijk voor veel
mensen middels een advertentie te communiceren.
De voorbereidingen voor deze verkiezingscampagnes zullen in de
komende maanden veel tijd en inspanning vergen. Ter
versterking van de organisatie van de verkiezingscampagnes is
door het hoofdbestuur een campagnemanager aangetrokken.
Voor de zomer zal, na advisering door de landelijke propaganda
commissie het campagneplan definitief door het hoofdbestuur
worden vastgesteld. De afdelingen en centrales zullen door
middel van campagnebrieven en via hun vertegenwoordigers in de
landelijke propaganda commissie over de opzet en verschillende
activiteiten worden geinformeerd.
Mede in verband hiermee zal ter verbetering van de interne
communicatie in de VVD door het hoofdbestuur een notitie over
dit onderwerp worden opgesteld.
In aanloop naar de verkiezingen zullen in 1993 een vijftal
grote regionale bijeenkomsten plaatsvinden. Eén van de doelen
van deze bijeenkomsten, die georganiseerd worden door clusters
van kamercentrales, is om door het bieden van een gevarieerd
programma, de bijeenkomsten aantrekkelijk te maken voor een
grote groep mensen. De bijeenkomsten worden voorafgegaan door
een werkbezoek van de leden van het hoofdbestuur en TweedeKamerfractie aan de betreffende regio.
De nieuwe huisstijl zal verder in de partij worden ingevoerd.
Overeenkomstig het bij de start van de huisstijl-operatie
genomen besluit zullen eerst de bestaande voorraden opgemaakt
worden. Om sneller door de bestaande voorraden heen te raken,
heeft het hoofdbestuur besloten vrijwel al het oude
propagandamateriaal tegen een sterk gereduceerde prijs aan de
afdelingen en centrales aan te bieden.
Het hoofdbestuur heeft na advisering door de landelijke
propaganda commissie begin dit jaar een werkplan voor
ledenwerving/ledenbehoud vastgesteld. In het werkplan wordt
opnieuw de nadruk gelegd op een permanente campagne voor
ledenwerving. De door het hoofdbestuur ingestelde werkgroep
zal een werkboek ledenwerving opstellen met concrete
handvatten voor FR-functionarissen. De persoonlijke benadering
van potentiële en oud leden zal daarin een belangrijke plaats
innemen. Daarnaast zal een promotieteam de afdelingen
ondersteunen en enthousiasmeren.
De wervingsactiviteiten worden veelal opgezet rond de
organisatie van de zogenaamde spreekbeurten nieuwe stijl. Het
doel van deze spreekbeurten is om de VVD als een moderne, open
discussiepartij te positioneren.
In aanloop naar de verkiezingen in 1994 zullen de aanvragen
voor de spreekbeurten zoveel mogelijk worden gebundeld om een

zo goed mogelijk spreiding over het land te bewerkstelligen.
Het hoofdbestuur zal na overleg met de LPC een aantal criteria
opstellen voor de toewijzing van de aanvragen.
Beleid inzake contacten VVD met overige liberale partijen en
geestverwanten i.h.b. in Midden- en Oost-Europa
Ook in 1993 is door de overheid weer subsidie beschikbaar
gesteld voor vormings- en scholingsactiviteiten in Midden- en
Oost-Europa. Teneinde de VVD-activiteiten terzake af te
stemmen op activiteiten die door anderen in dat kader worden
ontplooid zijn onder auspiciën van het hoofdbestuur
besprekingen gevoerd met de Liberale Internationale, de ELDR,
de FDP en de Friedrich-Naumann-Stiftung, het National
Demoeratic Institute for International Affairs en het Swedish
International Liberal Centre. Ook met de internationale
secretarissen en buitenlandspecialisten van CDA, PvdA en D66
zijn daartoe contacten geweest.
Het hoofdbestuur stelt zich op basis van deze bevindingen voor
het Midden- en Oost-Europa-programma voor 1993 en 1994, van
Noord naar Zuid, te concentreren op: de Baltische landen (1),
Polen (2), de Tsjechische Republiek (3), Hongarije (4) en
mogelijk Slovenië (5). Liberale partijen en groeperingen in
deze landen stellen de samenwerking met de VVD op hoge prijs
en bieden qua cultuur, mentaliteit en organisatie de beste
voorwaarden voor structurele relaties. Tevens hebben deze
landen de sterke economische oriëntatie op de Bondsrepubliek
Duitsland en op de EG met Nederland gemeen, hetgeen in
gemeenschappelijke geo-strategische belangen resulteert.
Structurele relaties met deze landen verhogen het
internationale profiel en de internationale invloed van de VVD
(mede binnen de Europese Gemeenschap, de NAVO en de VN) en
helpen genoemde collega-liberalen zich nationaal en
internationaal te positioneren.
Er zal een ondersteuningagroep moeten worden geformeerd uit
deskundige (jonge) vrijwilligers die bereid en in staat Z1Jn
projecten ten behoeve van Midden- en Oost-Europese partijen en
groepen in de benoemde landen ter plaatse en in Nederland uit
te voeren. Thans functioneert zo'n ondersteuningagroep onder
de naam Klankbordgroep. Tevens wordt er door de nieuwe
internationaal secretaris naar gestreefd, ondermeer over het
Oost-Europa-programma, regelmatig binnen een zgn. op te
richten buitenlandberaad overleg te voeren met de voorzitters
van de partijcommissies Buitenland, Europa, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking, de directeur van de
Teldersstichting en de voorzitter van de LIGN. Het spreekt
vanzelf dat het Oost-Europa-programma mede een instrument is
ten behoeve van de samenwerking met collega-liberalen binnen
de LI en de ELDR (FDP/FNS, SILC), IFLRY en LYMEC, met NDI en
met de JOVD. Voorts zal het Oost-Europa-programma via
publikaties en toelichtingen tijdens VVD-evenementen worden
uitgedragen opdat de partij in brede zin ten volle bij dit
programma betrokken is en kan participeren.
Het internationaal secretariaat en het Oost-Europa-programma

behoren aan de partij en haar leden en niet aan een beperkt
aantal incidentele betrokkenen.
Adequete voorzieningen zullen dan ook op organisatorisch,
functioneel en personeel gebied worden getroffen ten einde het
internationaal secretariaat en het Midden- en Oost-Europaprogramma optimaal te kunnen uitvoeren. Hiermee dient de
internationale en Europese positie van de VVD te worden zeker
gesteld.
Beleid Positieve Aktie
Conform een door het hoofdbestuur geaccordeerd plan van aanpak
voor positieve aktie is de Begeleidingscommissie in 1993
overgegaan tot uitwerking van het "Voorstel ter vergroting van
de participatie van vrouwen in de Gemeenteraadsfracties in
1994".
Gedetailleerd cijfermateriaal over de samenstelling van de
huidige raadsfracties heeft geleerd dat slechts in weinig
regio's het percentage vrouwen dat in raadsfracties zitting
heeft evenredig is aan het percentage vrouwelijke leden.
De Begeleidingscommissie zal bij haar streven dit percentage
te verhogen zich richten op twee doelgroepen, n.l. de
potentiële vrouwelijke kandidaten zelf en de
kandidaatstellende organen.
Wat het eerste betreft zijn de vrouwen, die vermeld staan in
de Almanak van Vrouwelijke VVD-leden, rechtstreeks attent
gemaakt op de behoefte aan vrouwelijke participatie in
raadsfractie. Het ligt in de bedoeling om medio 1993 een
herziene versie van de Almanak uit te geven.
Naast de aandacht voor de gemeenten wordt de aandacht ook
gericht op de participatie van vrouwen in andere functies.
In een speciale bijeenkomst voor vrouwelijke (ex)gedeputeerden
en (ex)wethouders zal informatie worden verstrekt over de
kandidaatstellingsprocedures Tweede Kamer, Europees Parlement
en de sollicitatieprocedure die gevolgd moeten worden voor het
burgemeesterschap.
Voorts wordt gewerkt aan een analyse van de samenstelling van
andere organen van de partij. Zo zal er o.a. een overzicht
verschijnen van de mate waarin door vrouwen geparticipeerd
wordt in de partijcommissies.
Talent-management
Het hoofdbestuur onderkende al geruime tijd de noodzaak van
een meer structurele aanpak van herkennen, werven, ontwikkelen
en inzetten van getalenteerde personen binnen en buiten de
partij.
Met talent-management (TM) worden door onze organisatie de
volgende doelstellingen beoogd:

-

versterking van de wervingskracht van de VVD
verbreding van de maatschappelijke inzet van VVD'ers
vergroting van de competitieve sterkte van de VVD
zekerstelling van de continuïteit van de partij

Het begrip Talent-Management kan als volgt worden omschreven:
talent-management' is het systematisch en structureel
ontdekken, aantrekken, (verder) ontwikkelen en inzetten van
getalenteerde personen, die kunnen bijdragen aan de politieke
leiding, het bestuur van de VVD, dan wel aan de inhoudelijke
discussie binnen de partij (interne dimensie) en/of vergroting
van de politieke en maatschappelijke invloed van de VVD
(externe dimensie).
Door het ambitieuze karakter ervan lijkt het of talentmanagement allesomvattend is, terwijl het slechts een
essentieel onderdeel vormt van goed bestuur.
Wel is het zo dat met het goed toepassen van talent-management
die veelomvattende doelstellingen zijn te bereiken en dat het
daarom een belangrijke plaats moet innemen bij goed besturen,
zowel op landelijk als regionaal en plaatselijk niveau.
Om bestuurders in de partij te bekwamen in goed besturen is
door de Haya van Somerenstichting o.a. al de workshop "Actief
besturen" ontwikkeld terwijl het werkplan Jongerenbeleid 1993
eveneens voor talent-mangement een belangrijke plaats is
ingeruimd.
Een van de wezenskenmerken van een politieke partij is steeds
weer talenten te vinden om namens de partij zitting te nemen
in de verschillende vertegenwoordigende bestuurlijke organen.
De reeds bestaande kandidaatstellingsprocedures vormen dus
eigenlijk even zovele vormen van talent-management!

BIJLAGE 3 van de aanvulling op de beschrijvingsbrief voor
de 46ste JAV
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1. TOELICHTING
Overeenkomstig artikel 30 van de statuten van de partij wordt
hierbij de rekening en verantwoording van het in 1992 gevoerde
financiële beleid ter goedkeuring aangeboden. De cijfers zijn
gebaseerd op de door KMPG!Klynveld accountants gecontroleerde jaarrekening, waarvoor een goedkeurende verklaring is
afgegeven.
Zes jaar geleden, bij de presentatie van de financiële verantwoording over het jaar 1987 en de begroting voor het jaar 1988
moest ik constateren dat bij ongewijzigd beleid er grote financiële problemen zouden ontstaan. Een gemiddeld financieringstekort van 1,4 miljoen gulden op jaarbasis en een lege verkiezingskas lagen in het vooruitzicht. Pijnlijke maatregelen waren
derhalve noodzakelijk: contributieverhogingen (in 1989 en
1991), een forse inkrimping van (ruim een kwart van) het
personeelsbestand van het algemeen secretariaat, een duidelijke
bezuiniging op de overige kantoorkosten en de interne subsidies
alsmede een uiterst stringente begrotingsdiscipline.
Toen dit saneringsplan was gerealiseerd kwam er mondjesmaat
weer wat ruimte voor nieuw beleid in het kader van het Verenigingsplan. Zo werd bijvoorbeeld vorm gegeven aan een permanente inhoudelijke discussie in de partij, werden in 1991 in 4
algemene vergaderingen alle kandidaatstellingsreglementen
volledig herzien, werd de huisstijl veranderd, het PR-beleid een
betere professionele benadering gegeven en is inmiddels een
aanvang gemaakt met het talentmanagement Daarnaast is ook
zorg gedragen voor de conservering van het administratieve hart
van de partij, het Thorbeckehuis, dat in 1991 werd gerenoveerd
en uitgebreid met een goede vergaderzaal. In 1989 werd moderne automatiseringsapparatuur aangeschaft. Tevens is er een
onderhoudsplan opgesteld. Een permanent fonds voorziet in de
financiering van dat onderhoud. Zo is bijvoorbeeld in het begin
van dit jaar het interieur en de monumentale gevel geschilderd.
Ook voorziet dit plan in een vervangingsstrategie t.a.v. de
inventaris en automatisering.
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Thans, bij de presentatie van de jaarcijfers over 1992 en de
begroting voor 1993, kan ik u meedelen dat het cumulatieve
financieringstekort is afgebouwd en de verkiezingskas 1 miljoen
gulden bevat voor nationale verkiezingen en fl 300.000 voor
Europese verkiezingen (per 31 december 1993 fl 400.000). Een
goede uitgangspositie voor adequate campagnes voor de verkiezing van Europees Parlement, Tweede-Kamer en de gemeenteraadsverkiezingen. Het eigen vermogen van de VVD -tussen
1987 en 1991 nog negatief- is weer duidelijk boven de streep
gekomen (fl 269.000,--).
Het aantal begrootte inningen werd in 1992 gerealiseerd. Dit is
in overeenstemming met het beeld dat het aantal aanmeldingen
toeneemt hoewel het aantal wanbetalers nog steeds te groot is.
Dientengevolge is het aantal inningen voor 1993 begroot op
52.500. Dit betekend voor het hoofdbestuur fl 100.000 minder
aan contributie opbrengsten!
Met ingang van het contributiejaar 1992 werd het innen van de
contributie gescheiden van de traditionele vrijwillige gift aan de
afdeling en worden twee aparte acceptgiro's verstuurd. Deze
maatregel heeft ertoe geleid dat - zonder over te gaan tot
contributieverhoging- de afdelingen in 1992 een aanzienlijk
grotere financiële armslag hebben gekregen. De vrijwillige giften
over 1992 zijn ruim 2 maal zo hoog als gemiddeld in de jaren
daaraan voorafgaand. Naar het zich laat aanzien zal dit resultaat
in 1993 nog worden overtroffen.
In het najaar van 1992 is Vrijheid en Democratie in meuwe
vorm en presentatie verschenen. De aanloopkosten bij de
ontwikkeling van deze V &D nieuwe stijl hebben geleid tot een
lichte overschrijding van het budget. Voor 1993 zullen de exploitatieuitgaven echter onder de taakstellende 600.000 gulden
moeten blijven. De beduidend hogere kosten voor het informatiemateriaal -met oud logo- zijn geheel te verklaren uit de
vermindering (veelal halvering) van de verkoopprijs.
In de 45e jaarlijkse algemene vergadering op 22 mei 1992 is
door de kascommissie verslag gedaan van haar bevindingen
inzake de jaarrekening over 1991. De kascommissie constateerde
het volgende:
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1.

De commissie is van mening dat het bestaan van de verschillende stichtingen waarin de activiteiten van de VVD
zijn ondergebracht de financiële administratie onnodig
compliceren. Zij adviseert derhalve de A.W. Abspoelstichting, de D.W. Dettmeijerstichting, de prof. mr. P.J. Oudstichting en de mr. Harm van Rielstichting op te heffen.
Het bestaan van de Haya van Somerenstichting wordt met
het oog op de subsidievoorwaarden wel gerechtvaardigd
geacht.

2.

Dit leidt er o.a. toe dat bijvoorbeeld de omvang van de
personeelskosten versluierd is omdat ca 50% hiervan via
bovengenoemde stichtingen loopt. Dientengevolge komt
een gedeelte van de post personeelskosten voor in de post
subsidies en activiteiten, waardoor het totaalbeeld onduidelijk wordt. De commissie adviseert ernaar te streven de
presentatie zo eenvoudig mogelijk te houden.

Met het oog op bovenstaande aanbevelingen is bij hoofdbestuursbesluit van 22 juni 1992 besloten tot ontbinding van deze
stichtingen (m.u.v. de Haya van Somerenstichting) over te gaan,
hetgeen in het najaar van 1992 is geëffectueerd. Dientengevolge
zijn de activiteiten in het kader van Midden -en Oosteuropa
(voorheen de Dettmeijerstichting) ondergebracht onder de
vleugels van de Haya van Somerenstichting (Midden- en Oosteuropa). Na een stevig gesprek met het Ministerie van Binnenlandse Zaken kon overigens het voorziene verlies van de (voormalige) Dettmeijerstichting geheel worden voorkomen.
In de jaarrekening van de VVD zijn tengevolge van dit advies
de doorberekeningen die worden verricht volgens het in december 1990 uitgebrachte rapport van KMPG/DATAM "doorberekeningen aan gelieerde stichtingen en instellingen van de VVD"
apart vermeld. De lasten geven derhalve de werkelijke kosten
weer. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de begrotingscijfers voor
1992 aangepast. De doorberekeningen zijn in punt 6 gedetailleerd uitgesplitst.

FIN. VERANTWOORDING V/D PENNINGMEESTER OVER 1992 - DZ/W:nie 05-Apr-93

N

Het zijn -financieel gezien- magere jaren geweest. Toch is
aangetoond dat om nieuwe aktiviteiten te kunnen ontplooien
deze aktiviteiten niet altijd per definitie alleen kunnen plaatsvinden door meer geld uit te geven. Kreativiteit, een betere verdeling van de aanwezige middelen en vooral zelfbeheersing zijn
doelmatiger, óók (of misschien wel juist) als de broekriem fors
moet worden aangehaald.
In de begroting 1993 is meer ruimte uitgetrokken voor pr &
voorlichting, voor talentmanagement en voor inhoudelijke
discussie, terwijl juist voor de exploitatiekosten van Vrijheid en
Democratie minder zal worden uitgegeven.
In de AV van 14 mei a.s. zal ik mijn functie neerleggen. Ik wens
mijn opvolger, Ir. J. Boeve, succes toe.
5 april 1993
drs. P. Ressenaar
penningmeester
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2. BALANS

(x f 1000)

ACTIVA
Thorbeckehuis
Nieuwbouw/renovatie
Overige duurzame activa
Voorraad informatiemateriaal
Transitoria
Liquide middelen
TOTAAL

31/12/91
730
504
383
88
393
3166
5264

Mutatie

PASSIVA
Verenig ingsver mogen
Verkiezingsfonds
Voorziening onderhoud Thorbeckehuis
Nieuwe huisstijl
Additionele media activiteiten
Rad io/Televisiefon ds
Lease termijnen
Transitoria
TOTAAL

31/12/91
79
1200
141
51
85
62
189
3457
5264

Mutatie
190
100
10
-51
0

0
-12
-53
-11
-142
377
159

-11
-40
-39
159

31/12/92
730
492
330
77
251
3543
5423
31/12/92
269
1300
151
0
85
51
149
3418
5423
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3. BEGROTING 1992 en 1993 en REALISATIE 1992 (x f 1000)
BATEN
Afdracht aan HB
Diverse giften
Bijdrage Europa
Radio- en televisie subsidie
Overige inkomsten
Intrest
TOTAALBATEN
LASTEN

A. Personeelskosten
B.Reis-en verblijfkosten
C. Vergaderkosten
D. Huisvestingskosten
E. Kantoorkosten
F. Ledenadministratie
G. Exploitatiekosten V&D
H.lnterne subsidies
1.1 nternatio nale sa menwerking
J.Pr en voorlichting
K.Jongerenbeleid, SWO VVD/JOVD
L.l nformatiemateriaal
M.Talentmanagement
N.Onvoorzien
0. Doorbareken in gen:
-HVS Vorming&Scholing
-HVS Midden-en Oosteuropa
-Ver. van Staten -en Raadsleden
-Org. Vrouwen in de VVD
TOTAAL LASTEN
!SALDO

Begroting
1992
2795
10
100
89
100
100
3194

Realisatie
1992
2784
21
100
90
81
187
3263

Begroting
1993
2691
10
100
92
90
181
3164

Begroting Realisatie
1992
1992
1308
1236
52
67
244
266
238
254
415
436
160
174
630
687
415
358
100
88
190
137
9
10
-28
26
0
0
80
49

Begroting
1993
1263
65
260
266
437
174
600
432
80
224
9
21
11
0

-416
-148
-155
-67
3041
1531

-430
-139
-137
-38
3030

-394
-148
-156
-71
3073

2331

Baten en Lasten voorgaand jaar
Radio- en Televisiefonds
Dotatie aan europees verkiezingsfonds
Dotatie aan nationaal verkiezingsfonds

0
0
-100
0

26
31
-100
0

EXPLOTATIE RESULTAAT
CUMULATIEF FINANCIERINGSTEKORT

53
-157

190
-20

85
0
-100
-30
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4. TOELICHTING OP DE INKOMSTEN (x f 1000)
Begroting
1992

Realisatie
1992

Begroting
1993

55000

55160

52500

240

541

475

TOTAAL ONTVANGEN CONTRIBUTIE
AF: Toeslag Ver. van Staten-en Raadsleden

4535
235

4577
230

4365
225

TOTAAL TE VERDELEN CONTRIBUTIE

4300

4347

4140

AF:
AF:
AF:
AF:

Aandeel Kamercentrales
Aandeel Ondercentrales
Aanvulling Ondercentrales
Aandeel Afdelingen

344
129
7
1032

344
129
6
1084

331
124
6
994

Resteert: aandeel Hoofdbestuur

2788

2784

2685

Aantal inningen
TOTAAL GIFTEN AAN AFDELINGEN
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5. NATIONAAL EN EUROPEES VERKIEZINGSFONDS (x f 1000)

Saldo per 1 januari

BATEN
Nationale dotatie t.l.v. exploitatierekening
Europese dotatie t.l.v. exploitatierekening
LASTEN
Europese verkiezingen
Eerste-Kamerverkiezingen
Tweede-Kamerverkiezingen
Provinciale Statenverkiezingen
Gemeenteraadsverkiezingen
Saldo per 31 december

Begroting Realisatie
1992
1992
1200
1200

Begroting
1993
1300

0
100

0
100

30
100

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

10
0
10
0
10

1300

1300

1400
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6. TOELICHTING OP DE POSTEN G, Hen 0.
G. EXPLOITATIEKOSTEN V&D (xf 1000)

Druk/porti/aandeel in ledenadministratiekosten
Overige kosten
Aandeel in overheadkosten
Opbrengst advertenties
TOTAAL

Begroting Realisatie
1992
1992
431
413
183
145
84
84
-12
-11
630
687

Begroting
1993
352
172
84
-8
600

Begroting
1992
65
258
75
10
0
2
5
415

Begroting
1993
65
247
75
10
25
2
8
432

H. INTERNE SUBSIDIES (x 1000)

Org. Vrouwen in de VVD
Haya van Somerenstichting
Prof. mr B.M. Telderstichting
J.O.V.D.
Min. Koos Rietkerkstichting
Nieuwe afdelingen en centrales
Overige subsidies
TOTAAL

Realisatie
1992
65
197
80
10
0
0
5
357
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0. DOORBEREKENINGEN (x f 1000)

HAYA VAN SOMERENSTICHTING (V&S)
-personeelskosten
- reis-en verblijfskosten
- huisvestingskosten
- kantoorkosten
- ledenadministratie
- Exploitatiekosten V&D
TOTAAL HVS (V&S)
HAYA VAN SOMERENSTICHTING CM/OE)
-personeelskosten
- reis-en verblijfskosten
- huisvestingskosten
- kantoorkosten
TOTAAL HVS (M/OE)
VER. VAN STATEN- EN RAADSLEDEN
-personeelskosten
- huisvestingskosten
- kantoorkosten
TOTAALVSR
ORG. VROUWEN IN DE WO
-personeelskosten
- huisvestingskosten
- kantoorkosten
TOTAAL VRO

Begroting
1993

Begroting
1992

Realisatie
1992

260
5
21
65
35
30
416

263
5
22
69
28
43
430

266
4
22
65
37
0
394

40
3
2
10
55

109
2
8
20
139

100
1
8
39
148

130
10
15
155

112
10
15
137

131
10
15
156

50
7
10
67

21
7
10
38

54

7
10
71
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7. HAYA VAN SOMERENSTICHTING -VORMING & SCHOLING- (x f 1000)
INKOMSTEN
SubsidieWD
Subsidie BIZA
Cursusbijdragen
Diversen
TOTAAL INKOMSTEN
UITGAVEN
Overhead
Commissies
Cursussen
Aandeel in kosten WD
Diversen
TOTAAL UITGAVEN

Begroting Realisatie
1992
1992
258
197
363
418
77
52
1
1
699
668

Begroting
1993
247
363
44
1
655

Begroting
1992
281
47
139
156
76
699

Begroting
1993
296
44
148
128
39
655

Realisatie
1992
280
23
129
189
47
668

8. HAYA VAN SOMERENSTICHTING -MIDDEN-EN OOSTEUROPA- (x f 1000)
INKOMSTEN
SubsidieWD
Subsidie BIZA
Diversen
TOTAAL INKOMSTEN
UITGAVEN
Overhead
Organisatiekosten van activiteiten
Reis-en verblijfkosten
Politieke vormingscursussen
Documentatiemateriaal
Overig voorlichtingsmateriaal
Vergaderkosten
Kosten vorig jaar
Overige kosten
TOTAAL UITGAVEN

Begroting
1992
15
277
0
292

Realisatie
1992
0
267
0
267

Begroting
1993
0
277
0
277

Begroting Realisatie
1992
1992
50
38
93.5
84
65
49
2.5
36
10
0
2.5
0
15
1
0
13
53.5
46
292
267

Begroting
1993
50
93.5
50
2.5
10
2.5
15
0
53.5
277

