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Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.
Bijzondere Algemene Vergadering 21-1-1994.
De partijvoorzitter is vanmiddag verhinderd. Zij is naar de
afscheidsreceptie van de Commissaris van de Koningin in de Provincie
Friesland de heer Wiegel en dat is de reden dat ik vanmiddag de
vergadering zal voorzitten.
Het belangrijkste agendapunt van deze Bijzonder Algemene Vergadering,
U heeft het allemaal gelezen is de vaststelling van het
verkiezingsprogramma voor de komende Tweede Kamer-verkiezingen.
Maar voordat wij aan die discussie die vanavond een aanvang zal nemen
beginnen, is vanmiddag een voorstel van het hoofdbestuur aan de orde
voor een verhoging van de contributie en tevens zal vanmiddag een nieuwe
penningmeester door U worden benoemd.
Alvorens daar aan te beginnen een aantal reglementaire en huishoudelijke
punten. Ik zou willen vragen aan de leden de heren Leijten uit Den Haag,
Van Haga uit Rotterdam en Ziengs uit Meppel, ik weet niet of de heren
allen aanwezig zijn, of die het stembureau zouden willen vormen. Op het
moment dat we gaan stemmen dan vraag ik U om daar achter die tafel
dan plaats te nemen. Hartelijk dank voor de bereidheid dat U dat wilt
doen en ik vraag de vergadering of zei daarmede accoord kunnen gaan,
dat deze drie heren het stembureau vormen, (applaus) dank U zeer.
In de tweede plaats moet er een notulencommissie benoemd worden, oh
wacht even ik heb een fout gemaakt. Ja ik draai de boel om, dat gaat altijd
als je het voor het eerst doet hé.
Het stembureau, mag U nog een keer klappen, Mevrouw Dreese en de
heer Kraak, aanwezig ja, dan vraag ik U om strakjes achter de tafel plaats
te nemen. En de andere heren die ik heb opgenoemd zou ik willen vragen
om de notulencommissie te vormen, dat wilt U ook doen neem ik aan,
bent U het daar ook mee eens, accoord, dan is dat keurig afgehandeld.
In de derde plaats moet ik U nog mededelen hoe wij de kleuren van de
stemkaarten zullen duiden. De oranje kaart wil zeggen dat is 1 stem, wit is
5 stemmen en lichtblauw is 10 stemmen.
Dus oranje 1, wit 5 en lichtblauw 10.
Dan is er dames en heren nog een beperkte mogelijkheid om deel te
nemen aan het warme buffet dat in de dinerpauze zal plaatsvinden. Indien
U daaraan wilt deelnemen en U heeft zich nog niet opgegeven dan wordt
U verzocht om zo spoedig mogelijk U aan te melden bij de inschrijfbalie in
de hal en uiteraard geldt omdat er nog maar een bepaald aantal plaatsen
zijn, wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Dan rest mij U nog allen een bijzonder voorspoedige en plezierige
vergadering toe te wensen.
Dan is aan de orde, dames en heren, het voorstel van het hoofdbestuur
inzake de hoogte van de contributie. Aangezien dit voorstel, U weet het,
niet in de beschrijvingsbrief van de 91 ste vergadering was opgenomen
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moet de Algemene Vergadering eerst met 2/3 meerderheid van de
uitgebrachte stemmen besluiten of dit voorstel wel aan de orde zal kunnen
komen en voordat ik U daarover het woord geef wil ik de waarnemend
penningmeester de heer Ressenaar vragen om een korte toelichting te
geven.
Het woord is aan de heer Ressenaar.
Ja voorzitter, dames en heren, vorig jaar bij de Algemene Vergadering in
mei heb ik al aangekondigd, gezien de ontwikkeling van de financiën het
bijna onvermijdelijk zou worden dat mijn opvolger contributieverhoging
zou moeten voorstellen. Daarnaast is gebleken dat mijn opvolger op dat
moment niet kon worden benoemd, dat kan pas vandaag gebeuren, zodat
ik dus uiteindelijk dit probleem zelf weer heb terug gekregen. We hebben
geconstateerd dat de afgelopen jaren, het is nu bijna een reeks van 10 jaar
geweest, het ledental toch eigenlijk voortdurend is gedaald, komende van
de iets meer dan 100.000 tot de 54.000 inningen waar we in 1994 op
rekende, dat betekend natuurlijk onvermijdelijk dat je een teruggang in je
inkomsten krijgt, dat hebben we ook ieder jaar gezien en alleen op het
moment dat we een contributieverhoging hebben gerealiseerd hebben we
enige marge tussen inkomsten en uitgaven weten te creëren, maar als zo'n
proces doorgaat dan kom je dus zoals nu het geval is weer voor zo'n
situatie te staan. De uitgaven als zodanig zijn redelijk onder controle
gebleven die zijn zeker niet uitbundig gegroeid. Het is alleen zo dat in
1991 bij het Verenigingsplan wel een aantal nieuwe activiteiten zijn gestart
die natuurlijk wel geld hebben gekost maar dat hebben we zijn allen
besloten en daar hebben we toen ook in 1991 voor besloten om de
contributie toen te verhogen.
Nu zijn we weer zover dat ja, dat een tekort van f.220.000,-- voor het
contributiejaar 1994 wordt voorzien en we kunnen de contributie nu nog
niet verhogen omdat een besluit dat nu zou worden genomen pas in 1995
ingaat.
Het hoofdbestuur heeft het bijzonder belangrijk gevonden om die zaak dan
ook zo snel mogelijk aan de orde te stellen en niet te wachten tot de
jaarvergadering van mei want als onverhoopt zal mogen blijken dat de
algemene vergadering in mei niet accoord zou gaan dan zou dat
ingrijpende gevolgen hebben voor de begroting van dit jaar dat moet je
natuurlijk in een zo'n vroeg mogelijk stadium weten en vandaar het
voorstel om het nu te behandelen. De voorstellen als zodanig zijn
besproken in het penningmeesters overleg, de penningmeesters van de
kamercentrales die ook de algemene noodzaak hiervan inzien, ik heb daar
dus uitsluitend adhesie kunnen ondervinden. We hebben het uiteraard ook
besproken zoals we moeten doen en ook gebruikelijke is in het periodiek
overleg met de kamercentrale-voorzitters, dat is in november gebeurd, ook
daar hebben wij begrepen dat men de noodzaak daarvan kan
onderschrijven. Het is nu aan deze vergadering om reglementair mogelijk
te maken dat we de zaak behandelen en dus die zaak ook kunnen
verwerken in onze begroting. Het is zo dat als de contributie niet zou
worden verhoogd dan zou je dus een tekort krijgen van f.220.000,-Inmiddels is gebleken dat ook met de stringente bezuinigingsmaatregel die
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we voor het begrotingsjaar 1993 hebben genomen toch op een te kort van
circa f. 70.000,-- voor dat jaar moet worden gerekend. Als de contributie nu
in 95 weer in positief besluit wordt genomen, kan worden verhoogd,
betekend dat, dat we in 1995 tweemaal een te kort van circa f. 220.000,-of te wel f.440.000,-- moeten inhalen en het te kort van 1993 moeten gaan
financieren en dat is bij elkaar dus een bedrag van f. 510.000,-- en dat
betekend dat het huidige voorstel nou daar echt niet ontzettend ruimhartig
voor is dat geeft enige ruimte om dit op te vangen maar het moet ook
zeker niet minder worden. Vandaar het besluit van het hoofdbestuur om
die zaak nu aan de orde te stellen en daar Uw instemming voor te vragen.
Dank U zeer heer Ressenaar, wenst iemand het woord te voeren. Gaat
Uw gang, als U Uw naam noemt en Uw afdeling.
Mijn naam is Rudolf van Haga ik kom uit Rotterdam ik spreek op
persoonlijke titel. Naar aanleiding van de beschrijvingsbrief had ik toch nog
twee vragen hierover.
Het eerste is dat er wordt ergens hier gesteld:
Voor een bescheiden en noodzakelijke groei van het eigen
vermogen wat voor deze vereniging veel te laag is resteert dan
helemaal geen ruimte meer.
Mijn eerste vraag is wat is de norm waaraan wordt dat gekoppeld.
Mijn tweede vraag is de heer Ressenaar heeft net uitgelegd hoeveel er
nodig is nou wordt het in 95 ingevoerd dan zou je dus tweemaal het
bedrag wat U noemde dat is meer dan die f.220.000,-- die nu te kort is, dat
wordt dan ingehaald maar als we de contributie verhogen dan is dat voor
langere duur, dat betekend dus dat U voor de volgende jaren enorm veel
meer int dan U te kort zou hebben. Daar zal wel een verklaring voor zijn
maar die zou ik graag horen. Dank U wel.
Janneke Buseman, Kamercentrale Den Haag. Meneer de voorzitter ik zou
graag even willen ingaan op de procedure die gebruikt is bij het aan de
orde stellen van dit onderwerp contributieverhoging. Ik heb het dus niet
over de contributieverhoging zelf maar gewoon over de procedure. Zoals
onze penningmeester heeft gezegd hebben we dat ook bij de
kamercentrale voorzitters met het hoofdbestuur samen besproken. Ik heb
toen ook al gezegd dat ik het toen heel moeilijk vond om deze procedure
te begrijpen omdat deze dingen regulier op de mei vergadering de
jaarlijkse mei vergadering thuishoren en daardoor ook de gelegenheid is
voor onze leden om dit belangrijke onderwerp te bekijken, je kunt het op
de agenda zetten, je kunt je leden er over raadplegen, je kunt met een
mening komen. Dat is dus niet gebeurd, kon niet gebeuren bij ons omdat
wij niet tijdig op de hoogte waren en jammer ik weet dus dat er
argumenten zijn om dit wel in januari te doen ik denk dat het ook heel
goed in mei zou kunnen samen met alle andere
financiële jaarstukken die wij daar plegen te behandelen.

3

Dank U zeer, is er nog iemand anders die in deze instantie het woord
wenst. Ja gaat Uw gang.
Mijn naam is Jan van Heukelum afdeling Vries. Mijn afdeling heeft in
navolging van wat mevrouw Buseman zei, nogal wat bezwaren procedureel
tegen deze gang van zaken en de kern van het bezwaar is toch dat de
afdelingen eigenlijk redelijk gezien niet in staat zijn geweest om te
discussiëren over het voorstel. Dat vind men toch wel erg vervelend.
Het is ons ook niet duidelijk waarom dit nu moet gebeuren, het is een
goed gebruik dit op de jaarlijkse algemene ledenvergadering te doen, dat is
in mei. We praten over een contributieverhoging voor 1995 het is nu
zeggen en schrijven 21 januari 1994 de jaarrekening 1993 is nog niet
goedgekeurd kortom wij vinden het enigszins prematuur om dat nu al aan
de orde te stellen en we begrijpen niet waarom het niet gewoon de
jaarlijkse algemene ledenvergadering gedaan kan worden.
Iemand anders nog in deze instantie. Ja gaat Uw gang meneer Mackay.
Ja voorzitter ik heb niet zoveel bezwaar eerlijk gezegd om het gewoon te
behandelen. De heer Ressenaar zei al, er is toch overleg geweest in een
aantal gremia en ik heb zeker geen bezwaar als U nog een wijziging vanuit
de kamercentrale Leiden aanneemt, die straks zal worden toegelicht.
Ja maar we gaan eerst spreken over het al of niet behandelen van het
voorstel. Iemand in deze instantie nog, zo niet dan is die gesloten en zal de
heer Ressenaar antwoorden.
Ja voorzitter eerst dan de opmerking van de heer Van Haga uit
Rotterdam, die signaleert dat wij het voorstel hebben aangegeven dat het
eigen vermogen van de VVD toch eigenlijk veel te laag is en dat we daar
nog jaarlijks moeten proberen enige ruimte voor te creëren door een
positief resultaat op onze begroting te realiseren. Het eigen vermogen van
de VVD bedraagt als U de jaarstukken van 1992 zou bekijken, die zijn
natuurlijk vorig jaar al vastgesteld, f.269.300,-- op een balans totaal van
f. 5.423.000,--. Dat is een uitermate gering bedrag en dat is bij lange na
niet voldoende om onze vaste activa te financieren. De vaste activa op de
balans betreffen een bedrag van f.l.552.000,-- en als de heer Van Haga
dan vraagt naar een norm, dat is natuurlijk voor een vereniging wat minder
scherp aan te geven dan dat voor een onderneming het geval is, omdat je
toch op een andere manier opereert, maar ik denk dat een vrij
gebruikelijke norm toch is dat je in ieder geval je vaste activa met eigen
vermogen zou moeten financieren. Nu is het in feite zo dat we met de
liquide middelen die we hebben onder andere door het bestaan van een
verkiezingsfonds dat we de afgelopen jaren hebben gecreëerd en door het
ja het tijdig binnenkomen van contributiemiddelen in wezen ook onze vaste
activa financieren en dat is een uitermate ongezonde situatie en dat
betekent dus echt en daar is ook in de kring van de penningmeesters van
de kamercentrales herhaaldelijk over gesproken, dat je toch nog wel echt
even moet doorgaan met het versterken van het eigen vermogen wil je tot
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gezonde balansverhoudingen komen. Dat wat de heer Van Haga betreft.
Hij zegt dan daarna als je nu een contributieverhoging invoert waarmee,
zoals het voorstel dan luidt, het hoofdbestuur f. 383.000,-- meer per jaar
zou incasseren bij het veronderstelde leden aantal, daar gaan we dan even
van uit, dan heeft u toch ineens een hoop ruimte. Nou dat valt natuurlijk
wel mee want voor 1994 voorzien we dus nu al een tekort van f. 220.000,-en dat zal voor de komende jaren natuurlijk alleen maar groeien omdat je
toch altijd een trendmatige verhoging van je uitgaven hebt, salariskosten en
andere kosten die toch altijd wel enigszins met de inflatie meegaan, ook al
is die laag, ze blijven stijgen ze gaan zeker niet omlaag, dat hebben we ook
de afgelopen jaren wel gemerkt. En dat betekend dat die theoretische
marge van f.160.000,-- dat die heel snel wegsmelt en dat die ook maar een
hele beperkte bijdrage is om dat eigen vermogen, waar we het net over
hadden, om dat in de komende jaren te versterken en iets meer weerstand
te krijgen in onze verenigingskas.
Dat wat betreft deze opmerking.
Mevrouw Buseman en de heer Van Heukelum die hebben wat problemen
met de procedure, ik kan mij dat enerzijds voorstellen anderzijds is de
mogelijkheid aanwezig om de zaak hier op de agenda te zetten, althans als
2/3 van de aanwezige leden zich daarmee kan verenigen, dus daar is de
procedure wat door verzwaard. Ik denk dat het in het algemeen een vrij
vervelende zaak is in practische zin dat de VVD zijn begroting voor het
komende jaar of voor het lopende jaar eigenlijk pas in mei van dat zelfde
jaar behandeld. Dat is een vrij laat tijdstip, in wezen moet je dat doen als
het begrotingsjaar begint. Als het nu zo is dat dit voorstel pas in mei aan
de orde zou komen op de reguliere jaarvergadering en dan zou blijken
onverhoopt, maar ik moet er dan toch in beginsel vanuit gaan dat de
vergadering er niet mee accoord zou gaan, dan moeten wij op een vrij laat
tijdstip naar ongeveer in het midden van het jaar aanzienlijk gaan snoeien
bijzonder hard gaan snoeien op de lopende begroting van dit jaar. Nou om
dat halverweg het jaar nog te gaan doen is een gigantische operatie het is
een bijna onmogelijke om een te kort van f. 220.000,-- op een acceptabele
wijze weg te werken. Je ontkomt er nu eenmaal niet aan dat we als
vereniging moeten constateren dat in het afgelopen jaar die trend van die
daling van het ledenaantal, dat die heeft doorgezet.
Er zijn hoopvolle tekenen; hebben we ook aangegeven in het voorstel. Het
heeft zich in het jaar 1993 min of meer gestabiliseerd dus je moet, dat
hoop ik tenminste, aannemen dat die neerwaardse trend, dat die inmiddels
is beëindigd maar dat heeft nu eenmaal tot deze consequentie geleid dat
de marge tussen inkomsten en uitgaven dusdanig is verslechterd dat je
maatregelen moet treffen en ik denk dat U het hoofdbestuur bijzonder
moeilijk zou maken als wij in mei pas de consequenties zou moeten
trekken en op dat moment een uitgave planning die nu toch bepaald niet
als overdreven wordt beschouwd alsnog met een paar ton zou moeten
inkrimpen, dan voorzie ik grote problemen dan kunnen er nauwelijks meer
verenigings-activiteiten worden georganiseerd en dat lijkt mij toch een zaak
die niet verantwoord is en daarom ondanks het feit dat het ook formeel
mogelijk is om die zaak nu gewoon te behandelen, we hebben nu eenmaal
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die gelegenheid omdat we deze vergadering hebben, zou ik met name met
materiële argumenten, dat we ons zelf anders in de grootste moeilijkheden
brengen, toch het zwaarste willen laten wegen en over de procedurele
bezwaren dat er niet al te veel tijd is geweest om dat in afdelingen te
bespreken, ja wat minder zwaar willen tellen, hoewel ik daar wel in mee
kan voelen.
Dank U zeer meneer Ressenaar. Dan vraag ik of er in tweede instantie
iemand is die na de woorden van de heer Ressenaar nog het woord
verlangt over deze zaak, wat zegt U, over de procedure ja, niemand dan
stel ik U voor, Oh neemt U mij niet kwalijk.
Van der Marel, penningmeester kamercentrale Dordrecht. Met de
procedure kunnen wij in de kamercentrale wel instemmen een ander punt
wat wij toch bij de contributie mee willen nemen en misschien op een later
tijdstip geagendeerd willen hebben dat is het feit dat sommige afdelingen
van de mogelijkheid van het huishoudelijk reglement gebruik maken om
een contributie te heffen bovenop de contributie die door de Algemene
Vergadering wordt vastgesteld en wij zouden daar in de toekomst gaarne
nog een keer over willen discussiëren en misschien kan het meegenomen
worden.
Ja daar zal de heer Ressenaar kort op reageren.
Allereerst dank aan de heer van der Marel kamercentrale Dordrecht en de
heer Mackay, kamercentrale Leiden voor ons voorstel.
Gezien de argumenten die daarvoor op tafel liggen, het is ook inderdaad
de heer van der Marel was erbij de wijziging de kring van de
penningmeesters besproken als iets wat toch onafwendbaar is en wat we
vorig jaar al zagen aankomen. Zijn suggestie om ja die extra contributie
bedragen die een aantal afdelingen heffen om dat aan de orde te stellen
daar zijn wij op zich zelf niet tegen alleen toen die gedachten werd naar
boven of werd gesuggereerd toen heb ik voorgesteld om dat toch eerst nog
eens degelijk in het overleg met de penningmeesters van de
kamercentrales te willen bespreken want het is natuurlijk niet voor niets
dat een aantal afdelingen in het verleden toestemming hebben gevraagd
om een iets hogere contributie te mogen heffen omdat zij voor bijzondere
uitgaven staan. Dat is in ieder geval al iets wat je met elkaar wel degelijk
moet kunnen bespreken voordat je die mogelijkheid die expliciet is
gecreëerd door onze vereniging weer ongedaan zou maken want anders
zou je natuurlijk collega afdelingen wellicht in grote moeilijkheden kunnen
brengen en dat doen we natuurlijk niet zonder er goed over gepraat te
hebben. Maar ik denk dat mijn opvolger gaarne bereid is om op de agenda
van het overleg met de penningmeesters van de kamercentrales te zetten.
Dank U zeer. Dan stel ik U nu voor om tot stemming over te gaan want
wij moeten dus formeel stemmen en ik wou het stembureau, het is daarnet
even verkeerd gegaan zoals U heeft begrepen bij de benoeming van het
stembureau, maar het stembureau bestaat uit de dames van der Stroom en
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Dreese en de heer Kraak en zou ik mogen vragen of die achter het ja
achter de tafel willen gaan zitten en mevrouw van der Stroom die zal als
voorzitter fungeren.
U weet nog de kleuren hoop ik, oranje 1, wit 5, en lichtblauw 10. Is het
stembureau er klaar voor, ja dan zou ik U willen vragen om als U voor het
voorstel van het Hoofdbestuur bent degene die witte formulieren hebben
om die op te steken. Wat zegt U,
Meneer Mackay. Ik vind het een redelijk argument te behandelen. Kijk je
kan het over 3 maanden behandelen maar inhoudelijk denken we daar
toch het onze over of het zijne over laten we het nou gewoon snel en
zakelijk afhandelen met algemene stemmen accoord gaan met de
behandeling wij komen met een prachtig wijzigingsvoorstel en dan zal
iedereen tevreden zijn,
Ja ja dat wil U graag natuurlijk inbrengen, maar we moeten even, is er
iemand die stemming verlangt laat ik dat eerst vragen. U verlangt
stemming, ja dan gaan we toch stemmen. U ziet meneer Mackay, het gaat
altijd anders dan U had gehoopt. Wit voor, hoog graag, ja dank U wel, wit
tegen, lichtblauw voor, lichtblauw tegen dank U wel, oranje voor en oranje
tegen. Dank U zeer. Mevrouw de voorzitter, het stembureau heeft heel
even tijd nodig om te tellen een moment graag.
Voorzitter er zijn voor 65 wit uitgebracht 13 x 5 = 65 lichtblauw voor 7 x
10 = 70 oranje voor veel, tegen wit 1 x 5 = 5, lichtblauw tegen 4 x 10 =
40 oranje tegen 3 x 1 = 3. Ik denk dat overduidelijk is dat het voorstel is
aangenomen.( applaus)
Dank U zeer mevrouw. Dan dames en heren kunnen wij overgaan tot de
inhoudelijke behandeling van het voorstel. U heeft gezien dat in de
aanvullende beschrijvingsbrief vermeld is dat afdelingen tot en met 14
januari 1994 de mogelijkheid hadden om wijzigingsvoorstellen in te dienen
bij het Hoofdbestuur. er zijn brieven ontvangen van de afdelingen Keppel
en van Papendrecht en er is bovendien een amendement ontvangen van de
afdeling Maasland. Ik zou de waarnemend penningmeester willen vragen
om deze zaken in zijn reacties mee te nemen in de toelichting strakjes en
het woord is aan de heer Ressenaar voor dat ik U het woord geef.
Ja dat heeft dan alleen maar betrekking op het amendement van de
afdeling Maasland denk ik, dat ik zou kunnen reageren. De andere brieven
zijn geen brieven met concrete voorstellen dus die zijn eigenlijk nu niet aan
de orde. Het voorstel van de afdeling Maasland is een voorstel om de
verdeelsleutel te wijzigen. Je kunt je afvragen technische gezien of dit als
een amendement moet worden beschouwd je zou ook kunnen zeggen dat
het een nieuw voorstel is want het voorstel van het Hoofdbestuur betreft
uiteindelijk een verhoging van de contributie terwijl de verdeelsleutel
tussen hoofdbestuur, kamercentrale, ondercentrale en afdeling niet aan de
orde wordt gesteld. Als nu een afdeling zoals Maasland een voorstel doet
om de verdeelsleutel te wijzigen en wel op een dermate drastische manier
zoals hier aan de hand is dan is eigenlijk mijn conclusie dat hier sprake is

7

van een nieuw voorstel wat geen betrekking heeft op het voor stel dat het
Hoofdbestuur nu aan de orde heeft gesteld en dat je dat dus eigenlijk niet
zou kunnen behandelen.
Maar dat is een interpretatie die ik hier gaarne wil geven als mijn mening
als de mening van het hoofdbestuur maar waar ik Uw reactie gaarne op
zou willen vernemen. Ik denk dat een voorstel dat zo ver gaat dat je dat
niet zo maar bij een discussie moet betrekken en dat je daar ook iedereen
de gelegenheid op moet geven tijdig te reageren.
Overigens is het zo dat wij in de Algemene Vergadering van mei vorig jaar
en ook in de vergadering het jaar daarvoor met zijn allen hebben
geconstateerd dat die verdeelsleutel zoals die nu tot stand is gekomen dat
die weer redelijk evenwichtig is en dat daarmee de diverse gremia in onze
partij in principe in hun financiële behoeften moeten kunnen voorzien. Het
argument dat die verdeling nu zou moeten worden veranderd omdat het
niet evenwichtig is, dat werp ik dus van mij dat is zeker geen opvatting die
naar mijn mening leefde in de Algemene Vergadering zoals we hem tot nu
toe hebben gehad en in de kring van de penningmeesters van de
kamercentrales en waar dit onderwerp ook regelmatig aan de orde is. Ja
dat is mijn commentaar hierop voorzitter. In ieder geval zou ik dus namens
het hoofdbestuur U willen adviseren als wij dit amendement, dit quasi
amendement, naar mijn mening zelfs een destructieve amendement in
behandeling nemen om dat vervolgens af te wijzen omdat het
onaanvaardbare consequenties heeft. Het gaat zelfs zo ver die
consequenties dat de totale verhoging van de contributie opbrengst die
voor het Hoofdbestuur is voorzien, te weten een bedrag van f.383.000,-- op
f. 5000,-- na wordt geëlimineerd want de consequentie van dit voorstel is
dat het hoofdbestuur er f. 376.000,-- op achteruit zou gaan, nou dan heeft
het hele contributievoorstel geen zin. Dat is mijn commentaar op dit
amendement.
Is er wellicht een vertegenwoordiger van de afdeling Maasland in ons
midden. Ja.
Ja voorzitter, die is inderdaad aanwezig. Mijn naam is Bouwman afdeling
Maasland zoals U zegt. Het amendement hebben wij ingediend omdat in
de toelichting op het voorstel 2a inderdaad gesproken wordt om in het
voorstel mee te delen dat de verdeelsleutel ongewijzigd blijft. Op die
opmerking ingaande zou ik in ieder geval ons amendement als wel terzake
doende willen behandelen en niet als een apart voorstel willen zien. U
geeft commentaar op een voorstel dat overigens aan de leden hier
aanwezig niet bekend is. Ik denk dat Uw commentaar op deze manier
moeilijk te beoordelen is door de hier aanwezigen.
Omdat U dat niet gezegd heeft wil ik graag even van de gelegenheid
gebruik maken om aan te geven waarom Maasland dat voorstel heeft
ingediend. Het aandeel van het Hoofdbestuur in de contributie
opbrengsten die gedurende zeer veel jaren altijd 44% geweest en dat was
toen exclusief de f.14,-- en later de f. 15,-- die voor Vrijheid en Democratie
was bestemd en toen gingen er naar de afdelingen 39% dus op 5% na was
dat bijna in evenwicht 44% I 39% exclusief partijorgaan. Zo is het ook
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gegaan met de verdeling van de contributieverhoging in 1982 met de
contributieverhogingen die we hebben gehad in 1986 tot dat er in 1989
opnieuw een contributieverhoging werd doorgevoerd van f. 25,-- die toen
eenmalig in zijn totaliteit ten goede kwam aan het hoofdbestuur, overigens
met valide redenen, de financiën van het hoofdbestuur waren dermate
door het ledental gezakt dat dat zeker gerechtvaardigd was alleen op dat
moment kwam de verdeling van de contributiegelden niet meer voor 44%
maar voor 65% dan wel is waar inclusief Vrijheid en Democratie ten
goede aan het hoofdbestuur en voor alle volgende contributieverhogingen
betekend dat, dat als die verdeelsleutel ongewijzigd blijft op dat moment
dat dan van iedere f. 1,-- contributieverhoging 65% naar het hoofdbestuur
gaat en 24% naar de afdelingen in plaats van 44% naar het hoofdbestuur
en 39% naar de afdelingen zoals het de 10 jaar daarvoor gegaan is. Als we
nu die bijzondere positie van Vrijheid en Democratie daar weer even bij
betrekken omdat het enerzijds inclusief/ exclusief was en we trekken dat
allemaal recht dan komt dat uiteindelijk neer op dat de
contributieverdeling voor dief. 25,-- eenmalige verhoging ter goede kwam
van het Hoofdbestuur de verdeling oorspronkelijk was 56% voor het
Hoofdbestuur 44% + 12% die nodig was voor Vrijheid en Democratie
totaal 56% en dat we van het restant f.0,31 van iedere f. 1,-- naar de
afdelingen ging. En dat evenwicht, stelt Maasland voor, om dat weer te
herstellen en dat is de reden dat Maasland het voorstel tot een
verdeelsleutelwijziging heeft ingediend.
Dank U zeer. Inmiddels is dit amendement rondgedeeld, overigens was het
ook bij de ingang van de zaal, was het te verkrijgen maar niet iedereen
heeft dat waarschijnlijk gezien.
Op uitdrukkelijk verzoek aan de balie is dat tegengehouden omdat hier in
de zaal nog überhaupt het voorstel aan de orde moest komen of het
contributievoorstel wel besproken zou gaan worden.
Oh dan ben ik verkeerd geïnformeerd, neem me niet kwalijk.
Meneer Tirion. Ja ik wilde even aan de orde stellen of een
wijzigingsvoorstel of een amendement daarop überhaupt aan de orde is. Ik
probeer het voorstel van het hoofdbestuur door te lezen en daar staat
alleen maar een voorstel in voor verschillende categorieën en de bedragen
die daarbij horen en U rekent uit wat dat voor een consequenties heeft bij
de verdeling die er op dit moment is. U heeft niet gezegd dat U in Uw
voorstel heeft opgenomen het ongewijzigde beleid. Er staat een stukje
tussen haakjes overigens dat is volgens mij niet een onderdeel van het
voorstel volgens mij gaat het alleen maar om bedragen en het gaat niet om
de verdeling en als het niet om de verdeling gaat is een amendement op
die verdeling niet aan de orde en wil ik voorstellen om eventueel
Maasland, zeg maar te verschuiven eventueel naar de volgende vergadering
dan kan specifiek over de wijzigingen worden gesproken maar nu gaat het
puur om het bedrag van de contributieverhoging over verschillende
categorieën zo lees ik het voorstel althans.
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Dit is volledig, in feite het zelfde wat de waarnemend penningmeester zo
juist heeft gezegd maar het is uiteraard hoffelijk om de vertegenwoordiger
van Maasland de gelegenheid te geven om zijn amendement toe te lichten.
Dat neemt niet weg dat ik aan U zou willen vragen, aan de vergadering, of
zei het met de waarnemend penningmeester en met de heer Tirion eens
zijn. (applaus). Gaat Uw gang.
Mijn naam is Szabo kamercentrale Amsterdam. Wij zijn het inderdaad
eens met de heer Ressenaar waarnemend penningmeester en met de
vorige spreker. Het lijkt mij een technische uitwerking van het voorstel van
het hoofdbestuur. Het lijkt mij goed daar op een volgende vergadering
over wordt gesproken dan wel wordt voorbereid in het volgende
penningmeestersoverleg.
Dank U zeer. Meneer van der MareI.
Ik wilde de vorige spreker uit Amsterdam ondersteunen en ook ik ben van
mening dat eerst de achterban geraadpleegd moet worden alvorens er hier
over een voorstel kan worden gesproken zeker ook dat een speciale
procedure vereist 2/3. Ik denk dat we het gewoon eventjes door moeten
schuiven.
Met deze sprekers, U nog eventueel, over het zelfde hoop ik. Ja. nou
inhoudelijk nee over dit amendement, nee daar praten we nu even over.
Kan ik de vertegenwoordiger van Maasland, U heeft gehoord hoe de
vergadering erover denkt, kunt U ermee instemmen dat wij eventueel deze
zaak in een volgende vergadering aan de orde stellen. Ja accoord, dan is
het amendement van tafel. Dan inhoudelijk over het voorstel wat U van
het hoofdbestuur is geworden. Gaat Uw gang.
Hans Koudstaal van de kamercentrale Leiden. Wij staan in zijn
algemeenheid achter de verhoging van de contributie zoals die wordt
voorgesteld alleen wij denken dat er een onevenredigheid inzit en die zou
ik U even willen toelichten. Als we kijken naar het jongerenbeleid van het
afgelopen jaar, het hoofdbestuur heeft zelf het jongerenbeleid een
prioriteit genoemd en een strategische discussie daarover gevoerd en mede
daarom verbaast het nu dat het juist die jongerentarieven zijn die extra
omhoog gaan relatief gezien. Ik kan dat even toelichten. De jongeren die
worden gegroepeerd onder verschillende categorieën, we hebben er op dit
ogenblik zo'n 2250 daarvan vallen er zo'n 550 onder de categorie 18 tot en
met 23, 550 vallen er onder de categorie vanaf 23 en ouder maar zo'n 1000
vallen er in het gezinslidmaatschap en dat tarief gaat nu meer dan
evenredig omhoog. Dat lijkt mij gezien juist die prioriteitsstelling en ook
gezien het feit dat het jonge ledenbestand in het afgelopen jaar met 6% is
gestegen terwijl het totaal van ons ledenbestand net gelijk is gebleken, lijkt
het me niet verstandig. Dat is de eerste reden daarvoor. Mijn tweede
reden om dat niet te doen het extra verhogen van het gezinstarief boven
dat van het jongerentarief dat is het feit dat we dan weer een contributie
verschil komt en dat maakt het werven van jongeren alleen maar
moeilijker want er komt dan voor die groep weer een tarief bij. En dan is
mijn derde argument en dat is ook fiancieel gezien. Het wordt nu voor een
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jongere goedkoper die nu gezin zijn, dat zijn er dus 1000, voor die 1000
wordt het goedkoper om gewoon jongere lid te worden dan ontvang je een
eigen Vrijheid en Democratie en dat is dan voordeliger dan
gezinslidmaatschap en dan krijg je dus een extra kostenpost en als we
kijken, het zijn dus 1000 jongeren waar dit om gaat, dan vervallen er zo'n
500 in die categorie 18 tot en met 23 en dan moet er voor Vrijheid en
Democratie een hoop geld extra betaald worden en daarom stel ik U voor
om dat gezinslidmaatschaptarief niet tot f.35,-- te verhogen maar hooguit
tot de zelfde f. 30,-- als voor de categorie 18 tot en met 23. (applaus).
Wie mag ik nog meer het woord geven over het voorstel. Gaat Uw gang.
Zandbergen, Arnhem. De afdeling heeft mij gevraagd, op de eerste plaats
even dit, wij zijn het eens met het voorstel maar de afdeling heeft mij
gevraagd U erop te wijzen U ervoor te waarschuwen voor het feit dat de
kans groot is dat bij een verhoging van de contributie het aantal leden zal
dalen. Leden verwachten dit, ik heb dit zelf de afgelopen jaren en zeker na
contributieverhogingen bij de telefoontjes die ik pleeg met leden die
bedankt hebben dat na verhouding tamelijk veel leden bedanken om de
hoogte van de contributie. Ik wou U hier graag op wijzen dat U zeker
rekening mee houdt.
Dank U zeer. Iemand anders nog, niemand meer dan is het woord aan de
heer Ressenaar.
Ja voorzitter, de heer Koudstaal uit de kamercentrale Leiden heeft wat
problemen met de verdeling over de diverse leeftijdscategorieën en die
merkt dat het met name de jongeren ernstig zal treffen. Het is natuurlijk
zo dat wij speciaal voor die jongeren al een tarief hebben ingevoerd wat
aan de lage kant is omdat te stimuleren wat overigens niet veel effect heeft
gehad, maar ik heb met de heer Koudstaal al afgesproken dat we daar niet
uitvoerig zullen discussiëren omdat is afgesproken in het
penningmeestersoverleg dat we dat aan het eind van het jaar nog eens een
keer gaan doen als nabeschouwing op wat het effect is geweest op dat
wervende tarief dus daar komen we nog op terug. Ja dan bent u bang voor
een vluchtreactie van de categorie gezinsleden althans van degene die
onder de 23 jaar zijn na de categorie aspiranten en 18 tot en met 23 jarige
omdat ze daarmee f.5,-- zouden bezuinigen. Ja ik moet zeggen dat is echt
economische migratie wat je noemt naar een andere categorie voor een
bedrag van f.5,--, theoretisch ongetwijfeld verdedigbaar maar of dat in de
praktijk zo al gaan ja dat kun je je toch wel afvragen. Van de 11.000
gezinsleden, ik wed dat er 11.000 gezinsleden huisgenoten zijn daarvan zegt
de heer Koudstaal dat kan ik niet zo gauw checken dat er ongeveer 1000
jongeren bij zijn, dat is mogelijk dat kan ik niet zo gauw vaststellen, dat is
in ieder geval is dat een vrij klein percentage nog van dat geheel.
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Het is natuurlijk wel zo als wij die categorie gezinsleden van 25 naar 35
verhogen hebben we eigenlijk altijd wel gevonden dat er een vrij gering
bedrag voor wordt betaald dus is dat nu ietsje meer opgetrokken met een
tientje, terwijl het voor jongeren tot en met 23 jaar met f.5,-- is verhoogd,
ja dan is in ieder geval het effect op de contributie inkomsten van die dan
toch zo wie zo 10.000 gezinsleden die niet onder de jongeren vallen is dan
toch aanzienlijk groter dan het theoretische vluchteffect van die jongeren
die naar die categorie gaan die het laagste betalen dus ik denk dat het
gewoon uit financiële overwegingen dat ik mij niet zo erg veel zorgen kan
maken over die vluchtreactie. Je kunt je wel afvragen of natuurlijk het
evenwicht tussen die categorieën met dit voorstel helemaal op de juiste
manier is vorm gegeven. Naar de mening van het Hoofdbestuur is dit
evenwichtig omdat wij zoals ik net al zei eigenlijk al van mening waren dat
de categorie gezinsleden wel een vrij laag bedrag moesten betalen. Dus in
beginsel denken wij dat dit evenwichtig is samengesteld zoals het nu op
tafel ligt en heb ik niet veel nijging op het te veranderen tenzij uit de zaal
mocht blijken dat men aller wegen vind dat hiermee het evenwicht tussen
de verschillende leeftijdscategorieën toch wel sterk is verstoord maar
behalve van de kamercentrale Leiden heb ik dat verder nog niet vernomen
hier.
Dan met betrekking tot de opmerking van de heer Zandbergen. De heer
Zandbergen van de afdeling Arnhem deelt mede dat hij ook gaarne bereid
is het voorstel te ondersteunen, wat wij natuurlijk erg plezierig vinden als
hoofdbestuur. Hij wijst echter op de mogelijkheid dat het leden aantal wel
eens zou kunnen dalen bij die contributieverhoging, gezien de ervaringen
die hij bij de arm heeft gehad. Als wij het in zijn totaliteit bekijken,
landelijk de afgelopen 6 jaar nu, we hebben 2 keer een
contributieverhoging gehad dan hebben wij daar eerlijk gezegd op de trend
in de ontwikkeling van de ledental toch nauwelijks enige invloed kunnen
waarnemen. Het blijkt dat dat niet het doorslaggevend factor is geweest,
waarom wij leden verliezen zijn toch over het algemeen toch andere zaken
die meer met de atractiviteit als politieke partij en als politieke organisatie
te maken hebben dat zijn gewoon de doorslaggevende factoren en niet zo
zeer het bedrag aan contributie wat wordt geheven.
Ik maak me daar ook eerlijk gezegd niet zo bar veel zorgen over temeer
niet dat ons in het verleden is gemeld dat eigenlijk de enige bottelnek die
wel is aangegeven is het werven van nieuwe leden en juist voor de nieuwe
leden hebben wij nu een overgangstarief ingevoerd waarbij men het eerste
jaar dat men lid wordt slechts de helft van de contributie betaald en
daarvan werd in onze algemene vergadering aangenomen dat dat toch een
vrij stimulerend effect moet hebben en als we nu eenmaal die aspirantleden over de drempel hebben dan is de ervaring dan blijven ze toch wel.
Het gaat erom, je moet in ieder geval die drempel op dat moment van
toetreding zo veel mogelijk verlagen. Wij denken dus dat de kans dat we
door een, op zich zelf toch een betrekkelijk matige contributieverhoging
veel leden zullen verliezen, dat die vrij gering is. Dat zou mijn reactie zijn
meneer de voorzitter.
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Ja, dan gaarne in tweede instantie. Meneer Mackay.
Voorzitter het punt van die onevenwichtigheid zit hem niet zozeer in het
voorstel als totaal maar in een klein onderdeel daarvan. Kijk we hebben er
in de kamercentrale Leiden over nagedacht, overigens de heer Ressenaar
maakte deel uit van die kamercentrale, en dat betekend nog niet dat de
andere van de kamercentrale er niet over hebben nagedacht, dat is mijn
stelling niet, maar elke categorie die subcategorie zal ik maar zeggen van
aspirant-leden gaan met f.5,-- omhoog en U gaat juist die ene categorie
van gezinsleden met f.lO,-- omhoog. En nou zegt U van ja het was al
goedkoop maar U beargumenteerd niet waarom dat nou nog eens met f.5,- extra omhoog moet. En wij zeggen trek dat nou gelijk, ga nou al die
categorieën met dan die f.5,-- omhoog trekken en dan geldt dat ook voor
het gezinslid en dan voorkom je ook dat flut gedrag. En ik moet ook
zeggen wat is nou, als je er principieel over praat, waarom moet een
jongere toevallig gezinslid straks f.lO,-- meer gaan betalen dan een jongere
geen gezinslid alleen, trek dat nou gelijk, wees daar eenduiding in.
Mag ik eens vragen aan de vergadering of er iemand is die het voorstel
van Leiden zou willen ondersteunen danwel afraden.
Ja het gaat dus met name om een concrete suggestie, dat zou dus eigenlijk
als een amendement kunnen worden geïnterpreteerd wat nu ter
vergadering wordt uitgebracht om voor de categorie gezinsleden de
verhoging niet tot f.35,-- maar tot f. 30,-- te bepalen. Dat is eigenlijk het
voorstel.
Nou ja, het is niet ons voorstel en ik heb niet het gevoel dat daar veel
adhesie voor is in de zaal dat is mijn probleem ik zeg niet ..... .
Nou ik verlang stemming en ik vind wat Dordrecht ook zegt het wordt
onevenredig zwaarder verhoogd het gezinslidmaatschap en ik wil dat
gewoon gelijk trekken dus laten we het beperken tot f. 5,-- verhoging.
Oke dan denk ik dat het verstandig is dat wij overgaan tot stemming. Wil
iemand nog een stemverklaring afleggen. Heer Tirion.
Kamercentrale Gelderland adviseert om het hoofdbestuur op voorstel over
te nemen.
Dat begrijp ik. Ik denk dat het verstandig is dat wij gewoon even tot
stemming over gaan, er is om stemming gevraagd en als U voor stemt dan
betekend dat uiteraard voor het voorstel van Leiden. Ja, dus voor is voor
het voorstel van Leiden. Oranje voor, heeft U hem, oranje tegen, ja dank
U zeer, wit voor, wit tegen, dank U zeer, blauw voor, blauw tegen. Dank U
zeer.
Voorzitter er zijn 71 stemmen voor uitgebracht en 286 tegen, dank U zeer
dan constateer ik dat het voorstel van Leiden verworpen is. Wenst iemand
nog stemming over het totale voorstel? .. Zo niet dan constateer ik dat het
voorstel van het hoofdbestuur is aangenomen. (applaus).
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Dan dames en heren gaan we over tot het volgende punt van de agenda
de benoeming van een penningmeester. Omdat zoals U weet de beoogd
kandidaat voor het penningmeesterschap zich vlak voor de laatste
Jaarlijkse Algemene Vergadering heeft teruggetrokken moet op deze
Algemene Vergadering voorzien worden in de vacature van een
penningmeester. In gevolge artikel 41.1 konden tot 1 november kandidaten
voor deze vacature worden gesteld door zowel het hoofdbestuur als de
ledenvergadering van de afdelingen en in de Mededeling van het
Hoofdbestuur nr 251 en in Vrijheid en Democratie nr. 1415 hebben wij U
hierover geïnformeerd. De ledenvergaderingen van de afdelingen hebben
niet van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en zo u bekend is, is door het
hoofdbestuur de heer
Ir. A.J.Korff uit Den Haag kandidaat gesteld.
Daar er geen tegen kandidaten zijn ingediend wordt de heer Korff
derhalve bij acclamatie verkozen door de vergadering tot penningmeester.
(applaus). Namens het hoofdbestuur wens ik de heer Korff heel veel
succes en ook heel veel wijsheid toe bij het vervullen van deze zware taak.
U heeft de afgelopen weken al mee kunnen draaien. U bent aanwezig
geweest bij de vergaderingen omdat we eigenlijk wel wisten dat U het zou
worden en ik kan dus met reden zeggen dat wij als hoofdbestuur en ik
neem aan ook de vergadering veel vertrouwen hebben in een goede
samenwerking met U als penningmeester. Ik dank U zeer voor Uw
bereidheid om die functie ook te aanvaarden.
Dames en heren dan is nu eigenlijk echt helemaal definitief het moment
gekomen om afscheid te nemen van de waarnemend penningmeester
Pieter Ressenaar. We hebben dat natuurlijk al in de vorige vergadering
heel officieel gedaan maar door de situatie die ik U zojuist heb vermeld
hebben we gevraagd aan Pieter om het nog een aantal maanden het
waarnemend penningmeesterschap te vervullen. Hij heeft zelf U uitgelegd
dat hij daar aanvankelijk niet op had gerekend en uiteindelijk toch weer
achter deze tafel terecht kwam en nog een voorstel moest verdedigen wat
gelukkig heel goed is uitgepakt voor het Hoofdbestuur dankzij zijn
voortreffelijke werk wat hij ook in het voortraject heeft gedaan. Pieter jij
hebt met ontzettend veel toewijding je taak als echte penningmeester maar
ook als waarnemend penningmeester uitgevoerd dat heb je 6 voorgaande
jaren gedaan en nog een stukje er achteraan. Ik weet dat je een uitermate
bescheiden man bent en dat je al die lovende woorden niet zo erg op prijs
stelt daarom wil ik het ook niet langer maken dan strikt noodzakelijk is.
We hebben je al geprezen in Breda en ik wil je nogmaals namens de hele
vergadering heel hartelijk danken voor je inzet en voor het vele werk en
de tijd die je ook de afgelopen maanden in de VVD hebt gestoken. Het ga
je bijzonder goed.
(applaus). Je krijgt nog een bloem denk ik, oh eerst wat lekkerders, dit
kun je opdrinken die bloemen kun je niet opdrinken. (applaus). Pieter wou
graag even nog wat zeggen.
Nou dat zal heel in het kort zijn. Er is in mei vorig jaar al zo ontzettende
feestelijk afscheid van genomen dat ik vind dat we niet al te veel in
herhalingen moeten vervallen. Ik heb het met plezier gedaan het was iets
langer dan ik had gedacht, het was een genoegen om van deze vereniging
penningmeester te zijn en om in dit Hoofdbestuur te kunnen functioneren.
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Ik dank U hartelijk voor de medewerking die ik van alle gremia van deze
partij heb mogen ondervinden. (applaus).
Dan dames en heren alvorens de vergadering te sluiten wil ik U
voorstellen om nog punt 3 te behandelen; de rondvraag.
Is er iemand die van de rondvraag gebruik wenst te maken, gaat Uw gang.
Heer Vrijlandt.
Ja voorzitter ik zou graag mijn bezorgdheid willen uiten over de interne
democratie. Ik heb aan het hoofdbestuur geschreven waarin ik verzocht dat
de ingezonden brievenrubriek weer in ere hersteld zou worden. Dat is nog
steeds niet gebeurd ik vind dat in een democratische partij dat die in zijn
maandblad dat die in zijn partijblad ook discussies toelaat. Dat is mijn
eerste vraag. Ten tweede heb ik het bijzonder betreurd, dat de kandidaten
voor de Tweede Kamer zich niet hebben kunnen presenteren dat is 4 jaar
geleden wel gebeurd. Wij hebben straks te maken met verschillende
besluiten over dat partijprogramma daar zijn belangrijke partijorganisaties
zoals de kamercentrale die zijn daarin gekend die hebben besluiten
genomen dat weegt mee maar de leden de eenvoudige leden die krijgen
vaak of meestal niet of praktisch nooit een uitnodiging voor deze
vergaderingen terwijl ze er wel recht op hebben. We hebben daar straks
gehoord dat de heer Wiegel afscheid nam wat ik ook zeer betreurt heb is
dat in de partij niet gesproken kan worden over de richting in de partij.
Zoals we weten is Wiegel rechts en meneer Bolkestein links daar kan niet
over gediscussieerd worden dat vind ik bijzonder betreurenswaardig. Dat
de partij in een links richting gaat dat hebben we dus ook kunnen
constateren dat er een zaal een kamer in de Tweede Kamer vernoemd is
naar Marcus Bakker. Marcus Bakker is een Stalinist en deze vernoeming is
gebeurd door het VVD-Tweede Kamerlid Mevrouw Jorritsma. Alles bij
elkaar graag interne discussie en wat mij betreft mag Bolkestein best
aftreden.
Ik heb Uw opmerkingen als opmerking zal ik die meenemen meneer
Vrijlandt ik neem aan, kunt U mij niet een antwoord erop geven. Ik kan U
antwoord geven in eerste instantie op Uw eerste vraag met betrekking tot
die ingezonden brievenrubriek. U weet dat wij een nieuwe opzet hebben
gekozen voor het blad. Na verloop van tijd zal dan evaluatie plaatsvinden
en in die evaluatie zullen de suggesties die we in dat jaar hebben
verzameld zeker en ook de Uwe meegenomen worden.
Ja mag ik nog in tweede instantie wat zeggen.Ja. Ik vind dat die
ingezonden brievenrubriek dat die zeker in een democratische partij weer
in ere hersteld moet worden voor de verkiezingen en niet over een jaar als
het te laat is. Is dat mogelijk. Nee, dat is niet mogelijk.
Dat betreur ik en daarom heb ik U ook aan het begin gezegd, ik maak mij
ernstig zorgen over de democratische gang van zaken in de VVD.
En Uw andere opmerkingen daar hebben we kennis van genomen heer
Vrijlandt Wil iemand anders nog gebruik maken van de rondvraag, zoniet
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dan is de vergadering geschorst tot 19.30 uur vanavond en dan zie ik U
graag weer terug in deze zaal. U zult mij dan niet meer zien want ik ga
spullen op het strand opruimen maar dan zal mevrouw van Leeuwen hier
weer aanwezig zijn om de vergadering voor te zitten.
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2e deel/ AVONDGEDEELTE
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
dd. 21-1-1994
Dan open ik de vergadering. Ik heet iedereen van harte welkom. Ik wilde
U vertellen dat vanmiddag zijn de leden van het stembureau benoemd en
ik zal nog even, voor zover U vanmiddag niet hier was, zeggen wie dat zijn.
Voorzitter van het stembureau is mevrouw Van der Stroom en leden zijn
mevrouw Dreese en meneer Kraak. U ziet daar een scherm waarop zal
komen straks welke amendementen aan de orde zijn. U ziet hier achter
een scherm waar een aantal hoofden en gezichten op zullen verschijnen en
dat is zowel de televisieregistratie als het gezicht voor de zaal en in dat
verband zou ik willen vragen om voorzover men iets zou willen zeggen
achter dit katheder plaats te nemen want daar is zowel de
televisieregistratie als de registratie voor het scherm dat neemt niet weg
dat natuurlijk de interruptie-microfoons in de zaal gebruikt kunnen worden
alleen de camera's staan daar niet op gericht dus, voorzover de zaal het
ook via het scherm wil volgen of U Uw gezicht wilt laten zien dan verzoek
ik U vriendelijk om hier achter het katheder plaats te nemen.
We zijn aan punt 4; vaststelling van het verkiezingsprogramma. Ik hoop
dat wij met elkaar een vruchtbare avond hebben dat we een goeie
voortgang met het programma kunnen maken, morgen gaan we daar mee
door maar wat we vanavond gedaan hebben dat is gebeurd en achter de
tafel ziet U leden van de verkiezingsprogramma commissie. Er zullen er
nog enkele denk ik gaande de discussie, hier achter de tafel plaatsnemen,
maar aan de hand van de bordjes ziet U van zelf wie daar nog komt zitten.
Ik zie daar Frank de Grave binnen komen. Ik zou voor hem graag een
applaus willen hebben want ik vind het geweldig dat hij er is. (applaus).
Goed dan stel ik voor dat we gaan beginnen en voordat we gaan beginnen
zou de voorzitter van de verkiezingsprogramma-commissie graag het woord
tot U richten. David aan jou het woord.
Voorzitter zeer bedankt dat ik in de gelegenheid ben om een aantal
opmerkingen te maken voordat wij onze discussie beginnen over het
voorliggende concept-verkiezingsprogramma. Ik wou twee opmerkingen
maken met betrekking tot leden van de programcommissie. In de eerste
plaats wilde ik verontschuldigen J. van Aartsen, jullie weten allen dat in
verband met het overlijden van de Minister van Binnenlandse zaken hij als
secretaris-generaal natuurlijk een verschrikkelijke hectische periode achter
de rug heeft en hij heeft, ik kan wel zeggen tot het laatste moment, ook
deze week, nog meegedacht over een aantal amendementen en zaken,
maar het was toch voor hem erg moeilijk om hier aanwezig te zijn en ik
had voorzitter ook al willen constateren dat het zelden een
verkiezingsprogramma-commissie vergeven zal zijn om de burgemeester
van Amsterdam als haar lid te hebben en ik zou bijna zeggen dat smaakt
naar meer dat moeten we zo houden. (applaus). Tenslotte wil ik Joris
Voorhoeve vanavond verontschuldigen die zit nog in het buitenland maar
komt vannacht terug en zal morgen aanwezig zijn. Dames en heren onze
opdracht was een kort helder kernprogramma te schrijven.
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Dat vergde selectie van hoofdthema's en van de meest wezenlijke zaken
die onze hedendaagse samenleving bezig houden. Werk, veiligheid en
effectief bestuur behoorde naar de mening van de programmacommissie
extra aandacht te krijgen en vervolgens vind U in de onderscheiden
hoofdstukken de belangrijkste onderwerpen gericht op Economie de
positie van de overheid, Milieu, Onderwijs, Volksgezondheid, Minderheden
en Buitenland terug. Op een aantal punten hebben we toch gemeend,
hebben we ons genoodzaakt gezien, om doorbraak in het denken ook in
eigen kring trachten te realiseren. In de sfeer van de Sociale zekerheid en
wat bijvoorbeeld het functioneren van de overheid betreft en de relatie tot
de kiezer. Dat dit de nodige reacties heeft opgeroepen blijkt uit de op
deze onderdelen ingediende reeks van amendementen. Overigens heeft,
mevrouw de voorzitter, de commissie geconstateerd dat vanuit de partij
intensief is mee gedacht zonder een onwerkbare stroom amendementen te
creëren. Een aantal amendementen hebben wij ook als verbeteringen
ervaren en U hebt ook gezien dat we die hebben overgenomen. Dat geldt
ook voor een deel van de amendementen die we tijdens de
amendementenbeurs in december, ik dacht een heel vlot verlopen
bijeenkomst daar, als redactioneel met zijn allen daar hebben aangemerkt,
we zullen waar dat nodig is in de loop van deze dag en morgen, bij de
behandeling dat nog eventueel aangeven daar waar we op voorhand al
zeggen we nemen onderdelen over.
Wat de samenhang tussen het kernprogramma en de aanvullende
beleidsnota betreft is de Commissie tot de conclusie gekomen dat feitelijk
de aanvullende beleidsnota te laat aan U is gepresenteerd. Daardoor is
ook de samenhang onvoldoende uit de verf gekomen en is soms ook de
indruk ontstaan dat aan enkele zaken geen of onvoldoende aandacht door
de VVD, lees in dit geval de commissie, wordt besteed. Met de ervaring
van nu en het was natuurlijk toch een beetje experimenteren want het was
de eerste keer dat we langs deze wegen trachten een
verkiezingsprogramma op te stellen, met de ervaring van nu, is ons advies
om ook in de toekomst kernprogramma en aanvullende beleidsnota als we
daarmee willen doorgaan, gelijktijdig te presenteren.
Tegen deze achtergrond heeft de commissie dan ook gemeend om in
aanvullingen op eerdere aanpassingen, U heeft die schriftelijk gekregen,
ook inclusief over de zorgsector, positief te moeten reageren op enkele
moties vanuit met name betrokken partijcommissies en ook enkele reacties
vanuit de achterban met het verzoek onderdelen van de beleidsnota in te
voegen in de tekst van het kernprogramma en hier en daar wat aan te
vullen. Dat geldt met name voor het onderdeel Landbouw en voor de
milieuparagraaf. En wat deze laatste paragraaf betreft is conform ook het
voorstel, verwoord in motie 260 van de commissie Milieuhygiëne en mede
gebruik makend van enige suggesties vanuit de kring van onze oud milieu
ministers zoals U hebt kunnen waarnemen en nieuw tekstvoorstel
ontworpen. Dit wordt in de loop van de avond aan U uitgereikt U kunt dit
in de loop van de avond bij de balies verkrijgen en we kunnen het dan
morgen bij het betreffende hoofdstuk, want ik neem aan dat dat hoofdstuk
morgen pas aan de orde komt heb je ook de tijd om het door te kijken
voor zover er veranderingen in geconstateerd kunnen worden, kan het
morgen ter discussie gesteld worden.
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Van enkele kanten ook in moties heeft ons de opmerking bereikt dat onze
centrale liberale uitgangspunten niet als zodanig in de tekst zijn verwerkt.
Dat is juist. Toch juist onderwezen van deze opmerking stellen wij ons
voor om alsnog deze centrale liberale uitgangspunten en dat kunnen wij
heel kort doen weten we ook in andere beeldvormingen een plaats te
geven bij voorbeeld in een apart kadertje bij de definitieve vormgeving van
het kernprogramma na dit congres.
Tenslotte dames en heren enkele kanttekeningen bij de financiële aspecten
van dit verkiezingsprogramma waar we dan vervolgens uiteraard op terug
komen bij de behandeling van de diverse onderdelen. Het beeld van 17
miljard gulden extra ombuigen heeft in eerste instantie vooral in de media
een zekere schrikreactie opgeroepen in september. We zouden ons buiten
de werkelijkheid, lees buiten volgende coalities plaatsen. Intussen blijkt
enige maanden later maar al te zeer hoe realistisch onze cijferpresentatie
wel was en wordt iedereen, alle andere partijen, feitelijk gedwongen in
onze richting op te schuiven. Dat wordt nog versterkt door het gegeven dat
na het verschijnen van het concept verkiezingsprogramma van ons, enige
tijd geleden, het Centraal Planbureau bekend heeft moeten maken dat het
kabinet in de meer jaren cijfers een bedrag van circa 5 miljard gulden
oningevuld heeft gelaten. Deze forse verslechtering van het financieel
beeld betekend dat de concept verkiezingprogramma's van alle partijen
moeten worden aangepast om een financieel redelijk sluitend beeld te
krijgen.
Van de in dit kader door het Centraal Planbureau aangedragen
mogelijkheden hebben we het onderdeel van wat verdere afslanking van de
Rijksoverheid ten stroomlijning van de VUT in de collectieve sector
overgenomen omdat dat aansluit, in feite ook in het verlengde ligt van het
programma, van ons programma en de punten die we daar al in noemen.
Niet aanvaardbaar voor ons is eventueel is evenwel een gedachte om in
het kader van die extra ruimte die we moeten opvullen te bezuinigen op
zorg op onderwijs op defensie, justitie en politie. En de commissie heeft
daarvoor en nu praten we over een bedrag van ongeveer 2 miljard gulden,
naar alternatieve gezocht waardoor straks de rekening weer sluitend kan
worden gemaakt en de berekeningen dat hopelijk zullen uitwijzen van de
zijde van het Centraal Planbureau. Wij hebben daarom een aantal
aanpassingen die wij aan U willen voorstellen.
In de eerste plaats de omvang van de lastenverlichting wordt iets beperkt
door nu af te zien van de afschaffing van de overdrachtsbelasting. Prioriteit
geven we aan de andere fiscale maatregelen die zijn voorgesteld omdat die
ook veel meer werkgelegenheidseffecten blijken te hebben. Overigens lijkt
het erop, zoals U uit de media hebt begrepen dat de fiscale meevaller eind
dit jaar, meevaller tussen aanhalingstekens denk ik, van 4 miljard gulden
nog deze kabinetsperiode lijkt te worden ingevuld voor lastenverlichting
met mogelijk een structureel effect van ook een bij voorbeeld 2 miljard
gulden. Wij houden daar mee voorshands geen rekening en creëren
daarmee een zekere reserve die overigens feitelijk zou kunnen betekenen
dat het niveau van de lastenverlichting per saldo hoger uitkomt.
In de tweede plaats hebben wij gemeend het terugbrengen of de 30.000
banen in het kader van de inzet van inactieve voor toezicht en preventie te
moeten terugbrengen tot 20.000 waarbij ook inzet in de zorgsector voor
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circa de helft als mogelijkheid is aangegeven. In het totaal blijven we
overigens zonder verder de bezuinigingen te accepteren die eventueel ook
door het kabinet op dit punt zouden worden gecreëerd blijven we voor de
criminaliteitsbestrijding en de zorg ruim 1 1/2 miljard gulden meer uit
trekken.
In de derde plaats hebben wij gemeend de verhoging van de bijzondere
bijstand te beperken tot 250 miljoen gulden zijnde overigens nog altijd een
verdubbeling.
In de vierde plaats de opbrengsten van de aanpassingen in de
kinderbijslag worden in ons herziene voorstel niet geheel maar slechts voor
de helft gebruikt om het niveau van de kinderbijslag te verhogen en wij
menen dat het overigens ook in lijn is met een deel van de motie die door
de kamercentrale Haag op dat punt is ingediend.
En tenslotte hoewel het Centraal Planbureau heeft aangegeven dat de 3
miljard gulden die wij hebben opgenomen om het financieringstekort
verder terug te brengen zodat de gulden financieringsregel in komende
kabinetsperiode kan worden ingediend. Het Centraal Planbureau heeft
aangegeven dat die 3 miljard gulden mogelijk niet geheel toereikend is
ondanks dat gegeven meent de commissie toch dit bedrag te moeten
handhaven daarmee aanvaardend dat het bereiken van het gewenste
niveau van het financieringstekort mogelijk in 1998 nog niet helemaal en
dan praat je over een paar tiende, haalbaar is.
Tenslotte hebben we mede naar aanleiding van een daartoe strekkende
moties ook nog eens gekeken of we een verantwoordde onderbouwing
zouden kunnen geven voor een hogere korting 3 miljard gulden op de
rijkssubsidies even natuurlijk los van de kortingen die al worden
voorgesteld. Onze conclusie was dat de invulling van deze 3 miljard gulden
al knap lastig is en een hoger bedrag derhalve niet realistisch tenzij we
bereidt zouden zijn veel drastischer ingrepen te aanvaarden, bij voorbeeld
op het gebied van de studiefinanciering of de sociale woningbouw en
gezien het aantal amendementen die op dat liggen leek ons dat niet de
begaanbare weg.
Dames en heren, hoewel het Centraal Planbureau eerst medio februari
met cijfers naar buiten wilt komen geeft een eerste indicatie van die zijde
aan dat het programma zeer aanzienlijke resultaten zal boeken op het
terrein van de werkgelegenheid en nu moet U denken een
werkgelegenheid extra creatie van ver boven de 100.000 terwijl ondermeer
de invoering ook van het basisstelsel een forse loonmatiging en verbetering
van de verhouding tussen actieve en inactieve tot gevolg heeft. Ook de
collectieve lastendruk zal volgens de eerste indicaties flink dalen. Al met al
kunnen wij feitelijk onze globale cijferpresentatie handhaven daar waar
andere partijen forse aanpassingen zullen moeten doen en U hebt daar
ook over in de pers onder andere wat CDA betreft al vernomen. Daar
waar ik zonet enige aanpassingen heb voorgesteld stel ik U overigens voor
dat de commissie daar bij de betreffende hoofdstukken aandacht aan zal
besteden en U dat nog eens zal aangeven daar waar dat ook in de teksten
nodig is.
Als commissie zien we tenslotte, mevrouw de voorzitter, ernaar uit met dit
congres in een constructieve dialoog tot een definitief kernprogramma te
komen en ik zou daarom willen zeggen laten we maar aan de slag gaan.
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Hartelijk dank heer Luteijn, het zal inderdaad zoals U al zegt bij de
diverse hoofdstukken vanuit de commissie ook nog aan de orde worden
gesteld zodat daarop kan worden teruggekomen.
Voorzitter, ja mevrouw Bruggeman. Ja mijn naam is Bruggeman
kamercentrale Den Haag. Is het ons vergund om een of twee inleidende
opmerkingen te maken voor we ons op de amendementen zelf storten.
Voorzitter.
Ik heb een aantal moties die algemeen zijn voordat we aan de diverse
genummerde teksten beginnen en ik hoop eigenlijk dat het daarbij aan de
orde kan komen want dat zijn algemene moties die dus over het geheel
van het programma gaan. Is Uw vraag nog daarbuiten ja, goed ga uw gang.
Ten eerste wilde ik opmerken dat het ontzettend plezierig is dat ons het
hele pakket heeft bereikt met de concepttekst erbij zodat je niet telkens
alleen het amendement en het concepttekst moet bekijken maar als je dat
dan zorgvuldig bekijkt blijkt dat op de laatste bladzijde nog wel gesproken
wordt over kernpunt 9 althans punt 9 van het kernprogramma maar daarin
missen wij punt 10 en nu weet ik wel dat dat op de partijraad uitgebreid is
besproken en heel positief behandeld en is overgenomen maar toch is dit
de vergadering waarin het programma wordt vastgesteld en het zou
vervelend zijn als punt 10 op de een of andere manier onder de tafel
verdween, dus ik had graag de toezegging van de voorzitter van de
programma-commissie dat punt 10 wel degelijk meetelt,
Ja voorzitter ik kan daar heel kort over zijn wij hebben die toezegging
feitelijk destijds gedaan bij de eerste behandeling in september ik kan hem
dus hier voor het congres herhalen ik heb hem ook voor me hij is hem U
via een aantal berichtgevingen toegestuurd en uiteraard kunnen wij het
concept-programma niet meer wijzigen want dan zouden we een nieuwe
druk moeten doen maar wij gaan ervan uit dat dat als de vergadering
ermee accoord gaat, gewoon als punt 10 meeloopt.
Mevrouw Bruggeman
Uitstekend ik dank U zeer het gaat dus voor de zaal over de knelpunten in
de zorgsector die moeten worden opgelost. Mijn tweede vraag gaat over de
aanzienlijke hoeveelheden adviezen van de programma-commissie als het
amendementen betreft waarbij staat redactioneel. Het is niet altijd
redactioneel waar redactioneel bijstaat.
En om een paar hele evidente voorbeelden te noemen er is een
amendement van de kamercentrale Den Haag die gaat over de toon van
het programma. We zijn het met het programma eens dat kort is en
krachtig maar de toon is wel erg hard. Dat is inderdaad als dan de
commissie adviseert redactioneel dan kunnen wij daar alle vrede mee
hebben. Zo ook bij voorbeeld met een amendement van kamercentrale
Leiden over het wollig taalgebruik. Als U dan zegt redactioneel hebben we
er alle vrede bij maar er is bij voorbeeld een amendement van de
commissie Sociale Zaken dat is een ongelooflijk lang en uitgebreid
amendement als daar onder staat redactioneel is het erg moeilijk voor de
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zaal in ieder geval erg moeilijk voor de kamercentrale Den Haag om daar
zomaar klakkeloos mee in te stemmen. We zouden dus graag van U
vernemen of alle redactioneel ook redactioneel is of dat U denkt nou we
kijken er naar of we nemen het over want dan komen er enorme grote
stukken in het programma dat we kort bedoeld hadden of er komen
inhoudelijk wel degelijk grote veranderingen in.
Mag ik er dit op zeggen de partijraad heeft in eerste instantie
geconstateerd dat een kort en helder programma dat haar dat aansprak
dus ik denk dat als wij redactionele elementen over nemen in de
definitieve tekstvorming die we er aan moeten geven dat we dan in die
geest tenzij de algemene vergadering hier tot volstrekt wat anders zou
besluiten dat we in die geest moeten handelen. We hebben overigens het
merendeel niet allemaal want een aantal kon nog niet gezien eventuele
andere moties die hier lagen maar we hebben het merendeel van die
amendementen/moties die redactioneel waren en die mogelijkerwijze toch
een tekstaanpassing zouden vergen en waarvan ook wij vonden nou, dat is
misschien iets meer dan redactioneel, hebben we wel naar gekeken en wij
stellen ons daar ook voor daar eventueel bij het punt de motie een signaal
te geven van wij vinden dat zodanig dat wij U kunnen toezeggen dat we
dat serieus zullen bekijken of dat zullen overnemen of dat we daar wat
terughoudend in zijn.
Ja dat is ontzettend bevredigend want dat geeft ons ook het gevoel of je er
wel of niet strijd over hoeft te leveren als je het bij voorbeeld helemaal
niet overgenomen ziet willen worden door U dan zouden we kunnen
zeggen het is ons te lang en dan zouden we dat ook naar voren willen
brengen, maar als U meteen al zegt de strekking spreekt ons aan maar het
is te lang dan heb je daar vrede mee.
Maar er zijn ook moties die ontzettend kort zijn waar redactioneel
onderstaat maar die wel degelijk heel erg belangrijk zijn en dan zou je als
vergadering ook moeten zeggen wij willen hiervoor stemmen. Fijn ik dank
U zeer.
Oke, dat komt straks dus nog aan de orde bij de diverse adviezen die er
van de commissie bijstaan. Zie ik nog iemand die voor dat we beginnen
iets wil vragen.
Ja voorzitter in aansluiting hierop wil Yvonne Hogendoorn afdeling
Wassenaar nog een vraag stellen over de amenderende moties die
doorgeschoven worden naar de discussie over de beleidsnotitie. Voor zover
ik begrijp kan er niet meer geamendeerd worden op die beleidsnotitie,
toch zijn er een aantal amendementen of amenderende moties op het
laatste moment nog ingediend,
mag ik U, het is misschien onbeleefd maar voor de tijd willen onderbreken
want wij hebben over 4 weken als het goed is dus de mogelijkheid om te
amenderen.
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Het is onze bedoeling daar waar het congres het mee eens is dat moties
van hier worden doorgeschoven dat die daar aan de orde worden gesteld.
- en die worden dan als amenderende moties behandeld. Uiteraard. Dank

u.

Oke dan wilde ik gaan beginnen met het algemene deel. Ik heb gezien dat
enkele mensen, gasten aangeschoven zijn, die ik toch nog even met name
wilde verwelkomen. Dat zij met name de heren Verhagen en Klooster
directeur Economische Zaken en directeur Communicatie van het VNO
hartelijk welkom vanavond hier en ik zie de burgemeester van Arnhem
aangeschoven daar de heer Karl Scholten, leuk dat wij in deze prachtige
accommodatie binnen Uw gemeente mogen zijn. (applaus).
Goed dan heb ik 17 ingediende amenderende moties bij het stuk algemeen
daarvan zijn er 12 redactioneel en de commissie zal daarvan gaande de rit
zeggen wat dat betekend, of dat betekend overgenomen of betrekken bij
de definitieve tekst mevrouw Bruggeman.
Punt 1, kamercentrale Den Bosch, het advies van de commissie is ontraden
omdat de consequenties onduidelijk zijn, waar de grens moet
worden gelegd en het is beter om de loonkosten te beperken.
Is er iemand van de kamercentrale die daar nog iets over wil zeggen, zou
U Uw naam willen noemen en mag ik nog eens wijzen op dit katheder hier
in verband met het gezicht van de zaal.
Deze is wat dichterbij voor de snelheid. Gezien het advies, ik ben Brands
vertegenwoordiger van de kamercentrale Den Bosch, gezien het advies
trekt Den Bosch de motie in. Dank U.
Punt 2, kamercentrale Den Bosch, betrekken bij de discussie
over de beleidsnotitie,
- ten aanzien van motie 2 en 3 is Den Bosch accoord.
Oke 2 en 3 en redactioneel wil dus zeggen in dit geval dat de commissie de
tekst bij de definitieve tekst zal betrekken. Als ik iets zeg wat onwaar is
dan wordt ik ogenblikkelijk ja, oke.
Punt 4, Kamercentrale Den Helder, wordt ontraden en wordt
verwezen naar motie nr. 7.
Heer Voskuilen. Mevrouw de voorzitter ik denk dat de motie 4/7 en ik kijk
ook even naar 75 dat zijn in feite moties die te koppelen zouden zijn. Ik
ben blij met de toezegging dat U een agrarische paragraaf aan het
programma wilt toevoegen. Als ik dan die paragraaf bekijk 1.14 1.13 en
1.15 dan is dat mager en bovendien als ik ze bekijk dan zou ik kunnen
zeggen dat 1.13 en 1.14, 1.13 redelijke prijzen en 1.14 goede
landbouwbedrijven daar zou een discrepantie in kunnen bestaan. Winst
maken en dan toch goedkoop produceren met eventuele subsidie die
minder zullen worden. Ik denk dat daarnaar nog gekeken moet worden. Ik
mis alleen uit de moties dan in het beleidsnotitie de waardering voor de
agrarische sector ten opzichte van het landschap die wij duidelijk hebben
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gesteld in punt b) en ik mis ook de tijdsfactor veranderingen in de
landbouw met grote investeringen die kunnen nooit op korte termijn.
Heer Luteijn.
Nee dat laatste "tijdsfactor" zijn we met U eens maar ik denk dat wij
constateren dat wij dan al in een uitwerking komen ten aanzien van de
waardering voor het landschap en ook de relatie naar natuurgebieden zal
er in het nieuwe voorstel wat er van de commissie komt ten aanzien van
de paragraaf milieu een zin zijn opgenomen waarin ook de
grondgebruikers en de eigenaren worden betrokken.
Meneer Voskuilen.
Maar het begrip milieu is vaak in de agrarische sector een zeer beladen
begrip dus ik vraag er wel begrip voor ...
- het is een aparte zin waar het gaat over natuur dus niet milieu ....
en dat hoeft niet strijdend met elkaar te zijn landbouw en natuur.
- zoals wij het daar hebben trachten te formuleren uitdrukkelijk niet en
daar kunt U morgen over oordelen.
Dank U.
Voorzitter.
Oke betekent dat dat motie 4 door Den Helder wordt ingetrokken ten
gunste van 7.
- Ik wil dat best doen maar ik denk dat U het gewoon mee moet nemen
wat daar gesteld is,
- wij willen in die zin maar ook redactioneel nemen dat we bij de
definitieve vormgeving toch nog naar dat ene element van U kijken, want
dat is redelijk.
- Ja oppassen dat, kijk deze discussie is prima maar landschap en
tijdsfactor ik denk dat dat heel zwaarwegend is om dat mee te nemen en
door 1.13, 1.14 en 1.15 is op zijn minst minder dan wat Den Helder toch
een kamercentrale met veel plattelandsgebieden heeft gevraagd.
- Mag ik voorstellen dat wij overwegen hierin mee te nemen of eventueel
ook in de discussie van de aanvullende beleidsnota want daar hebben we
natuurlijk een aantal dingen uitgehaald en daar moeten we ook nog eens
naar kijken.
Voorzitter.
Accoord,
- ja ik ben altijd snel bereid, met een hele zaal vol om te zeggen ja accoord
we praten wel even, ik doe dit nu niet ik zou graag over het
l~ndbouwbeleid duidelijke zaken in het kernprogramma opgenomen willen
zien.
Gaat Uw gang.
Leijten is mijn naam, mevrouw de voorzitter, lid van de commissie
Landbouw en Visserij. Ik hoop niet dat ik de orde van uw vergadering ga
verstoren maar het lijkt mij dienstig dat wij nu dan overgaan naar
punt 7.
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Voorzitter.
Ja maar ik wou toch eerst nog even 5 en 6 van tafel hebben,
-ja dan komen we inderdaad, dat kunnen we de vorige spreker ook
bedienen, ik heb begrepen dat motie 4 dat Den Helder daar vraagt niet
alleen om dat mee te nemen in de tekst maar daar straks ook bij 7 nog
over te spreke, goed begrepen, ja
-ik wil er best over spreken maar ik heb gevraagd het landschap de term,
- ja maar er zit een voorstel in 7 om
- ja maar 7 is veel magerder ten aanzien van de agrarische sector en de
agrarische problematiek dan wat wij bij motie 4 hebben voorgesteld dus ik
verzoek U de sfeer en de geest van motie 4 mee te nemen dan naar 7.
-accoord,
Mevrouw de voorzitter ik heb het idee dat er nu jammer genoeg een
misverstand ontstaat. Wanneer U even kijkt naar de punten 1.13 , 1.14 en
1.15 een stuk techniek van landbouwbeleid waar U op doelt dat is een
samenhang met een aantal andere zaken waar U over gesproken hebt,
landschap en milieu die worden uitgewerkt in 1.17 en het plan is en dat
kan de voorzitter van de programma-commissie U bevestigen, om 1.17 om
dat nadrukkelijk op te nemen in de aanvullende beleidsnota en dan
kunnen we uiteraard wat U ook gezegd heeft heer Luteijn nog een keer
over kleine punten van de tekst sleutelen.
- ik ben het met U eens als U zegt we nemen niet alleen op 1.13, 1.14,
1.15 maar ook 1.17 en dan kunnen we er naderhand naar kijken,
- ja, accoord.
Heer Luteijn.
Ja ons advies zou zijn omdat we dan alweer het programma beginnen uit
te breiden in de omvang om 1.17 toch te laten staan bij de begeleidende
nota maar ik wil Uw opmerking om wat U hier aangeeft ten aanzien van
de tijdsfactor en ten aanzien in feite van het belang het beheer van de
natuur en zoals het hier staat het landschap, ik wil dat graag meenemen
als een advies van U om te kijken of we dat meenemen in het centrale
stuk. Ik heb daar op zich geen bezwaar tegen tegen die tekst maar we
moeten oppassen toch niet een te brede tekst te gaan krijgen wanneer we
het volledige punt zouden meenemen want het komt ook bij een ander
hoofdstuk nog eens terug.
Ik wil onder geen enkele voorwaarde zouden wij uit Den Helder willen dat
de paragraaf Landbouw ondergeschoven wordt.
-nee
- als U daarvoor zorgt dat het niet gebeurd en dat die behoorlijk aandacht
krijgt dan zijn wij tevreden. Daar dient bij betrokken te worden de
discrepantie tussen goede landbouwbedrijven economisch rendabel en
natuurbeheer daar kon wel eens een prijskaartje aan hangen, daar lees ik
niets van.
Voorzitter, oke,
- mevrouw de voorzitter dat betekent eigenlijk nu dat we tot een afronding
komen met de behandeling van punt 7 als U het wil.
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- ja in die geest is 4 dus doorgeschoven naar 7 met de opmerkingen die
heer Luteijn daarover gemaakt heeft, ik neem aan,
-mag ik nog een opmerking maken,- wacht even mag ik even
Punt 5, kamercentrale Dordrecht vragen of dat betekend of die
discussie en die opmerkingen ook doorgaan naar 7, ja.
Punt 6, kamercentrale Den Haag wil de kamercentrale Den Haag
punt 6 als redactioneel aangegeven apart behandeld hebben of is
toezegging betrekken bij de definitieve tekst voldoende, dank U dan
zijn we dus nu aan
punt 7. Gaat Uw gang.
Graag een paar opmerkingen mevrouw de voorzitter. Er is nogal het een
en ander gezegd door de vertegenwoordiger van de kamercentrale Den
Helder. We zijn een politieke partij en we weten dat het hele gebeuren op
het terrein van de agrarische sector dat betreft een werkgelegenheid en
dan gaat het niet alleen over de primaire producenten van 500.000
personen schat U op 1,13 miljoen kiezers. We weten ook mevrouw de
voorzitter hoe dat de andere politieke partijen zich op dit moment
opstellen met betrekking tot een aantal kwesties die spelen in de land- en
tuinbouw. Wij willen als commissie Landbouw en Visserij zeker
onderstrepen dat op dit moment tal van onderdelen van agrarisch
Nederland in een buitengewoon ernstige crisis verkeren ik voeg daar nog
aan toe, wat iedereen bekend is in dat wereldje, dat de perspectieven
mede gelet op GATT mede gelet op milieubeleid, mestzaken etc. niet om
over naar huis te schrijven zijn en wij hopen als commissie Landbouw en
Visserij mede gezien ook vele contacten met de kamercentrales dat in
ieder geval amendement 7 wordt overgenomen en dat werkelijk een
Landbouwparagraaf wordt toegevoegd aan Uw kernprogramma. Met
dank.( applaus).
Voorzitter.
Oke ik denk dat we het ten aanzien van punt 7 met elkaar eens zijn.
Punt 8 kamercentrale Zeeland, redactioneel, wordt bij de
definitieve tekst betrokken, accoord.
Punt 9 kamercentrale Leiden, redactioneel.
Punt 10, kamercentrale Leiden, ook redactioneel.
Punt 11, kamercentrale Leiden, redactioneel.
Punt 12, Kamercentrale Leiden redactioneel. 12 wordt in zijn
geheel overgenomen begrijp ik van de commissie.
Punt 13, kamercentrale Leiden, redactioneel.
Punt 14, kamercentrale Leiden, redactioneel
Punt 15, kamercentrale Leiden, redactioneel
Punt 16, kamercentrale Leiden, 16 meneer Vrijlandt
Voorzitter meneer Luteijn heeft straks een verklaring gegeven wat nou
redactioneel is maar dit kan natuurlijk helemaal niet want het hele
onderwerp energiebeleid dat wordt niet in het partijprogramma genoemd
en dat moet natuurlijk wel gebeuren.
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Of we schuiven het een maand op , je kunt niet gewoon zeggen
redactioneel en dan komt die zin. Aan het onderwerp energiebeleid wordt
ten onrechte geen aandacht besteed dat kun je in je partijprogramma niet
zetten. Je moet er gewoon inzetten een atoomcentrale sluiten of 10 erbij
bijvoorbeeld U weet dat 80% van de .....
even op terug te komen, ik dank U.
Voorzitter.
Punt 17, kamercentrale Leiden, redactioneellijkt me geen probleem.
Dat waren de algemene actmenderende moties nu gaan wij naar en de
regel aanduiding vind U erbij genoemd naar het eigenlijke
verkiezingsprogram "Nederland moet weer aan de slag" en dan als eerste
over de regels althans de alinea's beginnende met de regels 6 en 16 daar
hebben we 4 amenderende moties over binnen gekregen waarvan er 2
redactioneel zijn. Ik begin bij
Punt 18, kamercentrale Gelderland, merkt de commissie als redactioneel
aan,is dat accoord. Gelderland, wilt U over Gelderland praten
Meneer Heus, ja en over Den Haag want dat is ons ook erg na.
Er is een amendement 64 van Den Haag en daar staat naar onze smaak
op bondige wijze dat we de liberale beginselen genoemd willen worden,
een puntige tekst. U hebt bij 64 gezegd opnemen maar in het colofon.
Nou ben ik niet zo klassiek opgevoed ik dacht dat daar dan instond
hoeveel exemplaren er worden gedrukt en wie de drukker is en zo (gelach)
en dat spreekt mij niet zo aan dat spreekt onze kamercentrale niet zo aan
als ik dat goed interpreteer. Wij vinden dat die tekst die U van ons zou
willen overnemen althans wat U voorstelt dat dat ergens in een inleiding of
zoals de heer Luteijn zei in een part kadertje gezet moet worden maar wel
bij het programma en dan is dat toch iets meer dan redactioneel wat bij
Gelderland staat, dus ik wilde toch wel graag ons amendement 64 eventjes
bij deze discussie betrekken.
Nou ik kan heel kort zijn ik ben het daar mee eens ik zou ook graag naar
64 willen verwijzen en ik ben ook niet zo klassiek opgevoed dus U hebt mij
daarnet horen zeggen in een kadertje plaatsen met de bedoeling aan te
geven dat wij het wel in een apart kadertje zullen aangegeven even kijken
waar dat het beste inkomt en dat is denk ik ook de strekking van 64 en in
die zin nemen wij hem graag over en ons advies zou ook zijn om in dat
kader ook 18 te zien.
Heel fijn dank U wel.
Mevrouw Essers.
Voorzitter, Gelderland sluit zich van harte hierbij aan ons ging het om de
strekking en die wordt overgenomen.
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Punt 19, kamercentrale Den Bosch , Accoord ten gunste van 21.
Punt 20, partycommissie Sociale Zaken, redactioneel.
Punt 21, kamercentrale Gelderland, overnemen, kan geen bezwaar
tegen bestaan denk ik.
Dan gaan we naar de alinea's beginnende met de regels 25 en 35 daar heb
ik 6 amenderende moties waarvan 4 redactionele.
Punt 22, kamercentrale Den Bosch, redactioneel. accoord
Punt 23, kamercentrale Haarlem, wordt ontraden, accoord
Punt 24, kamercentrale Overijssel, wordt overgenomen door de
programcommissie. Kan geen bezwaar tegen bestaan.
Punt 25, partijcomissie Financiële en Economische Zaken, wordt
ontraden.
Punt 26, kamercentrale Overijssel, redactioneel.
Punt 27, partijcommissie Sociale Zaken, redactioneel.
Heer Groenveld.
27 is redactioneel maar de commissie heeft de intentie om die over te
nemen en U wordt daarbij ook verwezen naar de motie 27, 33 en 30 die
qua strekking het zelfde inhouden.
Voorzitter.
accoord dan gaan we naar de alinea beginnende met regel 46. Inkomen en
werk. Ik heb daar 7 amenderende moties, waarvan 4 redactionele.
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt

28, kamercentrale Den Bosch, redactioneel accoord.
29, kamercentrale Utrecht, redactioneel, wordt overgenomen.
30, kamercentrale Leiden, wordt overgenomen.
31, kamercentrale Leiden, redactioneel.
32, kamercentrale Leiden, redactioneel.
33, kamercentrale Leiden, zie advies bij 30. Overgenomen.
34, kamercentrale Leiden, advies is om dat te betrekken
bij discussie in februari over de beleidsnota. accoord.

Ga ik naar alinea beginnende met regel 57. Lastenverlichting.
5 Amenderende moties waarvan 3 redactionele.
Punt 35, kamercentrale Den Bosch, redactioneel.
Punt 36, kamercentrale Dordrecht, redactioneel, overnemen.
Punt 37, Vereniging van Staten- en Raadsleden, ontraden ten
gunste van
Voorzitter een korte opmerking. Van Beek, namens de vereniging. Er
wordt hier verwezen naar amendementnr. 52 wat ook van ons is en
waarvoor wij erkentelijk zijn dat U het overneemt maar het zijn twee heel
verschillende onderwerpen. Waar het hier om gaat is de problematiek van
het bezuinigen op rijksniveau door onevenredige afwenteling naar
provincies en gemeenten. Terwijl 52 gaat over de problematiek van de
decentralisatie al of niet met geld.
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Wij zouden hier graag aandacht willen vragen voor het feit dat
rijksbezuinigingen- lastenverlichting niet op oneven wordt afgewenteld op
de lagere overheden.
De heer Luteijn. Mogen wij hem dan zodanig dan als redactioneel
beschouwen want wij hadden inderdaad wel een koppeling gelegd en
sommige andere leggen ook wel eens een koppeling heb ik de indruk,
maar we zullen dan nog eens kijken want ik denk dat wij geen verschil van
mening hebben. Accoord.
Punt 38, Kamercentrale Leiden, overnemen, mits de bijzin - als
dat niet voldoende is - vervalt. Is dat accoord Leiden.
Ja.
Punt 39, kamercentrale Leiden, redactioneel.
Dan kom ik bij alinea beginnende met regel 73, zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid. 5 amenderende moties waarvan 2 redactionele.
Punt
Punt
Punt
Punt

40, kamercentrale Den Bosch, redactioneel.
41, kamercentrale Leiden, redactioneel, overgenomen.
42, kamercentrale Leiden, wordt ontraden.
43, kamercentrale Leiden, wordt betrokken bij de
discussie in februari over de beleidsnotitie, adviesaccoord.
Punt 44, kamercentrale Den Haag, wordt ontraden.

Dan kom ik bij de kerntaken. alinea beginnende met de regel 91. 6 moties
waarvan 2 redactioneel.
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt

45,
46,
47,
48,
49,
50,

kamercentrale
kamercentrale
kamercentrale
kamercentrale
kamercentrale
kamercentrale

Overijssel, redactioneel.
Overijssel, intrekken ten gunste van 47 en 49.
Leiden, wordt overgenomen.
Rotterdam, ontraden ten gunste van 47 en 49.
Den Bosch, wordt overgenomen.
Den Bosch, redactioneel.

Ik kom bij regel 107, 115 en 122 Effectief bestuur. Daar heb ik er 10
waarvan 6 redactioneel.
Punt 51, kamercentrale Den Bosch, redactioneel.
Voorzitter,mag ik er wat van zeggen want dat is een hele brede motie die
inderdaad vraagt om een stukje aanpassingen. We hadden het voornemen
om de geest die uit deze motie komt die inderdaad positief te benaderen
en in de tekst ten aanzien van een aantal woorden te kijken of we daar
kunnen handelen zoals de motie aangeeft. Als de vergadering het daarmee
eens is uiteraard.
Voorzitter.
Accoord, dan ga ik naar
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Punt 52, Vereniging van Staten- en Raadsleden, advies is overnemen en
intrekken van 37 en 164.
Punt 53, Vereniging van Staten- en Raadsleden, betrekken bij
de discussie over de beleidsnotitie.
Punt 54, kamercentrale Leiden, intrekken ten gunste van 47 en 49.
Punt 55, kamercentrale Leiden, redactioneel.
Punt 56, kamercentrale Leiden, intrekken ten gunste van 47 en 49.
Koppenberg, Voorschoten. Ik zou graag hier in plaats van intrekken
redactioneel willen zeggen zodat U de gelegenheid krijgt deze zin die op
deze plek staat door te halen dan sporen we denk ik helemaal met elkaar.
Dat was ook de bedoeling in feite. Oke dank U.
Punt
Punt
Punt
Punt

57,
58,
59,
60,

kamercentrale
kamercentrale
kamercentrale
kamercentrale

Leiden, redactioneel.
Overijssel, redactioneel overnemen.
Overijssel, redactioneel.
Den Bosch, overgenomen.

Dan ga ik naar alinea's beginnend bij 137 en 145. Gebrek aan werk, gemis
aan zorg voor veiligheid en een weinig doeltreffend overheidsbestuur. Ik
heb 4 moties waarvan 2 redactionele.
Punt 61, kamercentrale Amsterdam, redactioneel.
Heer Szabo. Dank U wel voorzitter. Indien hier onder redactioneel wordt
verstaan dat het amendement overgenomen wordt met andere woorden
dat het begrip "visie" anders zal worden uitgelegd in het hergeschreven
stuk in de toekomst dan ga ik ermee accoord anders moeten we een
discussie aangaan.
Wie van de commissie. Heer Groenveld. Ik denk dat wanneer de
commissie daar schrijft dat ze een "visie" heeft beschreven daarvoor dat ze
ja wanneer hier staat redactioneel dat dat nog niet betekent, dat ze op dit
punt zal gaan ontkennen dat ze een "visie" heeft ontwikkeld.
Heer Szabo. Dat zou ik ook niet doen als ik in de commissie zou zitten
maar wat wij aangeven is dat we uit die tekst lezen dat die "visie" niet in
het stuk daarvoor staat maar in het stuk daarna komt.
Het stuk daarvoor dat wordt met name geëffectueerd door de twee
alinea's rond een effectief bestuur en daar heeft U het over de overheid
moet effectief zijn en het gaat om globale sturing voor de rest staat daar
geen "visie" in dat op een beleid lijkt. Met andere woorden dat is wat de
kamercentrale Amsterdam betreft. Geen "visie" de "visie" staat daarna
weergegeven en daarom heeft U gelijk als U ze~t het is redactioneel dus
moet het aangepast worden en het begrip "visie' moet hieruit gehaald
worden danwel worden geconfeteerd naar het stuk dat later komt.
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Nou ik denk dat het raadzaam zal zijn als de commissie uw woorden nog
eens in zich op zal nemen. Mooi. dank U.
Punt 62, kamercentrale Gelderland, wordt ontraden.
Punt 63, kamercentrale Den Bosch, redactioneel.
Punt 64, kamercentrale Den Haag, hebben we het straks al even
over gehad die beroemde colofon.
Goed dat was dat. Ik ga naar het hoofdstuk "Een actieve economie".
De heer de Grave. Is het mogelijk om hier op het podium te komen.
Oke wij zijn bij regel 156 en volgende en ik begin met
Punt 65, kamercentrale Den Helder, die ontraden wordt.
De heer van Voskuilen. Ik wilde graag nog even op punt c met name
reageren. We hebben dit uitvoerig overlegd met een aantal wethouders van
Sociale Zaken binnen de kamercentrale Den Helder. Door het afschuiven
van decentralisatie heet dat van kosten naar de gemeenten zijn zij enorm
angstig dat de lasten die locaal verschillend zijn een vaste 60% norm te
laag zou kunnen zijn. Ik heb dit op de partijraad reeds naar voren
gebracht en het antwoord van de heer de Grave is dan heel helder, ja daar
komt extra geld voor laten wij niet benauwd zijn dat het vooral om de
grote gemeente zal gaan. Wij verzoeken om die 60% norm daarbij
rekening te houden met de plaatselijke lasten zodat we niet een aantal
mensen hebben die onder het bestaansminimum komen. Met name de
wethouders maken zich daar veel zorgen over.
Heer de Grave.
Ja voorzitter dat begrijp ik prima maar we zullen het even helder moeten
maken. Minima krijgen kwijtschelding voor de meesten van de lasten. Bijna
alle gemeente voeren kwijtscheldingsbeleid dat is een. Twee dit zijn nou
typisch de verschillen die kunnen ontstaan tussen gemeenten waarvoor je
het instrument van die bijzondere bijstand moet gebruiken. Dan moet je
dus niet zeggen over de hele linie en zodanig hoog percentage dat zelfs in
de meest dure gemeente met de meest dure omstandigheden men dan
toch nog op dat minimum zit dan moet je zeggen men neemt een norm en
je gebruikt de bijzondere bijstand wat alle gemeentes krijgen om daar als
gemeenten op maat als het nodig is een toeslag voor te geven. In de derde
plaats hoe de bijzondere bijslag wordt verdeeld daar adviseert de Raad
voor de Gemeentenfinanciën en over maar ook kleine en middelgrote
gemeenten zeer in zijn vertegenwoordigd en dat gebeurt aan de hand van
objectieve maatstaven bij voorbeeld het aantal bijstandgerechtigden, het
aantal mensen met een minimum inkomen. Maar de kern is dus in feite dit
dat juist verschil in lasten wat ons betreft moet betekenen dat je niet moet
gaan naar het hoogste niveau in de duurste gemeenten, maar juist het
niveau moet nemen dat gemiddeld is en in die gevallen dat mensen in
problemen moeten komen hetzij het kwijtscheldingsinstrument moet
gebruiken hetzij het instrument van de bijzonder bijstand en dat bedrag
van die bijzondere bijstand dat gemeentes krijgen stellen we even voor om
te verdubbelen. Van 250 miljoen naar 500 miljoen.
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Voorzitter.
Accoord, goed blijft het advies dus ontraden.
Punt 66, kamercentrale Leiden, betrekken bij discussie over
beleidsnotitie februari.
Punt 67, kamercentrale Leiden, ontraden.
Daar wou ik graag een nadere toelichting op op 67 want natuurlijk wisten
wij dat het AOW ook reeds ontzien werd maar ik denk dat onze
opmerking wat verder gaat maar misschien kunt U ons dat uitleggen.
Meneer de Grave.
Nou voorzitter het arbeidskostenforfait is een instrument dat gebruikt kan
worden in het kader van werkgelegenheidsbeleid in die zin dat het alleen
maar voor werkende is. Dat instrument wordt dus ingezet in plaats van bij
voorbeeld loonstijging he wat is dan de redenering werknemers neemt U
nou genoegen met een fiscale maatregel verhoging van het
arbeidskostenforfait en ziet U dan af van loonsverhoging en per saldo is
dat ten gunste van de economie omdat het gunstig is voor de hoeveelheid
werkelozen. Als je die twee dingen door elkaar gaat halen krijg je
verwarring, want het arbeidskostenforfait is geen inkomenspolitieke
discussie maar een werkdiscussie een instrument om te zorgen dat
werknemers bereid zijn met een lage ontwikkeling van de loonkosten
rekening te houden en waar U het hierover heeft is over inkomenspolitiek
daar heeft de VVD een heldere lijn van aangegeven in haar programma
waarbij we met name zeggen dat we het fiscale instrument willen
gebruiken om aan inkomenspolitiek te doen met name in de richting van
verlaging van de lastendruk dat geldt voor iedereen. Bij de uitkeringen
geldt nog heel specifiek dat we een uitzondering willen maken voor de
AOW. Als U het daar niet mee eens bent moet U amenderen bij het
onderwerp inkomenspolitiek maar niet bij het onderwerp werk en
arbeidskostenforfait.
Voorzitter.
Accoord, goed accoord dan doen we dat. Dan ga ik naar
Punt 68, kamercentrale Overijssel, wordt ontraden.
Punt 69, kamercentrale Leiden, redactioneel.
Punt 70, partijcommissie Financiële en Economische Zaken, ontraden.
Punt 71, kamercentrale Dordrecht, wordt overgenomen mits het
woordje
"grensoverschrijdend" wordt geschrapt. Ik zie ja knikken.
Punt 72, kamercentrale Den Haag, advies intrekken ten gunste
van nr.71.
Punt 73, partijcommissie Financiële en Economische Zaken,
intrekken ook ten gunste van 71.
Punt 74, kamercentrale Drenthe, intrekken ten gunste van 75 is
voorstel.
Ja voorzitter, mijn naam is Damen, afdeling Leersum kamercentrale
Utrecht. Het gaat mij nu toch wel even te snel want ook hier bij 74/75
komt het punt weer aan de orde over natuur en landschap en vergeef me
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dat ik hier toch nog, sta me toe, cq. terugkom zeker ook nog na de
opmerking van de heer Leijten en het hoort hier zelfs thuis onder het
agendapunt of onder het punt Economie, dan denk ik dan gaat me toch de
discussie over natuur en landbouw even wat snel door de bocht. Ik zou
daarom willen voorstellen de discussie die we hebben gevoerd bij
agendapunt punt 5 en 7 om dit ook te zien bij 74/75 om toch heel duidelijk
de garantie te krijgen dat dit een onderdeel wordt van het kernprogram
dat punt 74/75. Ik zou toch graag zien dat daar een kernpunt wordt
opgenomen met name daar waar gaat om het particulier eigendom en het
gebruik ten aanzien van het natuurbeheer en dit met name in relatie met
de landbouw en het agrarisch natuurbeheer.
Dit is, daarom hoort het hier ook thuis weliswaar, bij de economie, dit is
goedkoper dan waar dit kabinet op het ogenblik mee bezig is met de wet
socialisering van ons natuurbeleid wat miljarden kost. Dan denk ik toch dat
wij als VVD dat we moeten voorkomen dat ten alle tijden het verwijt
krijgen dat wij als VVD bezuinigen op natuur en landschap. Integendeel
doordat we bereidheid tonen interne verschuivingen te realiseren kunnen
wij namelijk op een andere wijze met het zelfde bedrag veel meer aan
natuur en landschap doen en daarom hoorde dit thuis inderdaad onder het
hoofdstuk economie en zou ik daar toch gaarne meer Uw aandacht voor
vragen.
Heer Luteijn. Ja ik wou toch voorstellen om dit onderdeel op twee andere
punten aan de orde te hebben en niet hier nog eens aanvullend te doen
omdat hier een stukje landbouw natuurlijk als zodanig nog tussenkomt en
morgen bij de discussie over de milieuparagraaf waar ook een zin komt
waar ook met name gedoeld naar de grondgebruikers meenemen ook in
het hele beleid van natuurontwikkeling om het daarbij te behandelen en
uiteraard hebben we dan de vrijheid als we daar zouden constateren dat
het er onvoldoende staat om het al of niet nog te verwijzen naar de
aanvullende beleidsnota of op te nemen in dit geheel want dan hebben we
een totaal beeld, want u hebt op dit moment het stuk nog niet en het is
verstandig om het totale beeld te hebben dus mijn voorstel zou om het te
betrekken bij die discussie over dat onderdeel.
Voorzitter.
Is dat accoord. Ja. Heer van Heukelum.
Ik heb toch nog een vraag want het is mij toch nog niet helemaal duidelijk
het blijft wat mistig allemaal. Ik wil graag weten of we morgen de
gelegenheid hebben om een amendement conform de strekking van
amendement 75, 74/75 morgen concreet te betrekken bij de discussie voor
het kernpunten
programma.
Ik zou voorstellen de amendementen 74/75 nog even te laten staan en
morgen te behandelen dan hebt U het handvat.
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Voorzitter.
Accoord. Daar wou ik 75a dan ook voegen want het lijkt mij allemaal een
geheel. 74/75/75a. Ja nu spreek ik namens de commissie. Ja. Dan ga ik
naar 168 althans de alinea die met die regel begint.
Punt 76, kamercentrale Leiden, redactioneel.
Punt 77, kamercentrale Overijssel, over 76, nog nee 77, die
wordt overgenomen.
Ja maar dat is nu een voorbeeld van wat wij vinden dat je dus inhoudelijk
dat er dus een inhoudelijk verschil is tussen overnemen redactioneel of
niet, maar U zegt dus inderdaad U neemt het woord "kosten" over. Ja, dan
is de kamercentrale
Den Haag daar zeer tevreden maar als er alleen maar redactioneel staat
dan is het niet genoeg voor ons.
Voorzitter.
Nee maar er zijn redactionele waar ik soms zeg, overnemen, ja dus dan
wordt het als zodanig overgenomen.
Punt 78, kamercentrale Den Haag, wordt ontraden, heer Huber.
Daar zou ik graag iets over willen zeggen. Sommige van die commissieadviezen, ja die kan je wel begrijpen, ook als je het er niet mee eens bent,
maar bij dit advies breekt mijn klomp. Ik begrijp dat werkelijk niet het is
specifiek het is een van de aller-grootste problemen in het geheel de groep
boven de 50 zeker de groep boven 60 heeft in Nederland nog maar enkele
procenten arbeidsparticipatie in ander landen is dat tientallen procenten.
Hier ligt een heel groot uitermate kostbaar probleem en wij vinden dat
minstens zo belangrijk als de ander streepjes die daar staan. Ik zou er
werkelijk op willen aandringen dit op te nemen want daarmee kunnen we
ook voor de betrokken groep die vaak heel kwetsend buiten het
arbeidsproces gezet wordt iets van betekenis doen niet alleen voor hen
maar voor ja voor de hele nationale economie dus ik zou de commissie
willen vragen terug te komen op dit advies. (applaus).
Voorzitter.
Dank U heer de Grave.
Ja voorzitter ik zal absoluut niet willen ontkennen dat het een belangrijk
probleem is. Of de effecten zo afwijkend zijn als U meldt, ik meen me
voor de geest te halen dat ik daar net toevallig vandaag wat over gelezen
heb in het Financieel Dagblad en dat gaf een nogal gelijkmatig beeld. Wat
daar de algemene conclusie overigens helder is,
- medio november is daar een heel interessante studie van de OESO over
verschenen,
- ja prima laten we elkaar nou niet bestoken met rapporten waar het om
gaat is dat het over de hele linie het zo is dat de inactiviteit in Nederland
achter blijft bij Europese landen en als je nou heel specifiek in een
kernprogramma in een kernprogramma wat de hoofdthema moet
behandelen gaat praten over de groep 50 tot 64 jaar, hoe belangrijk ook,
dan zou ik niet weten waarom we niet zullen moeten praten over het feit,
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dat is ook bekend dat het arbeidsparticipatie van vrouwen fors achterblijft,
dat het bij jongeren een fors probleem is dat het bij de middengroep een
fors probleem is bij lagere school een fors probleem is dat het bij de
minderheden een fors probleem is ik denk dat we daar absoluut niet aan
moeten beginnen dan krijg je alleen maar de vraag waarom alleen die
groep en die andere niet,
- omdat het daar nog maar enkele procenten arbeidsparticipatie is,
- nee het is over de hele linie is arbeidsparticipatie een probleem, bij de
categorie minderheden zitten arbeidsparticipatieproblemen van werkelozen
van boven de 50% die moet je dan ook heel speciaal hier noemen en ook
in de sfeer van andere groepen zitten hele specifieke problemen. Je moet
je in een kernprogramma houden op het kernprobleem en voorzover hier
speciaal iets moet gebeuren, dan zou je hooguit moeten zeggen, dan moet
je eens bij een beleidsprogramma een opmerking over maken, maar niet in
een kernprogramma een hele speciale specifieke groep daarin gaan
noemen.
Voorzitter ik vind het niet minder specifiek dan de vier punten die al
genoemd zijn en heel belangrijk.
Mevrouw Terpstra.
Voorzitter ik zou graag de kamercentrale Den Haag willen bijvallen. Ik
denk dat dit een buitengewoon belangrijk punt is juist ook daar waar wij in
de kamer zeer consistent ieder keer ook de participatie van mensen boven
een bepaalde leeftijdsgroep hebben benadrukt, dat het belangrijk is,
sterker nog ik zou zelfs een klein sub-amenderneutje willen voorstellen om
die 64 jaar weg te laten omdat wij ook voor flexibele pensionering zijn dat
betekend dus dat wij dus aan moeten dringen voor maatregelen die ertoe
leiden dat de participatie van 50+ tot hoe dan ook zal worden bevorderd.
(applaus).
Heer de Grave.
Ja kijk als ik dan kiezer ben en ik lees dat dan zeg ik dat is een mooie
uitspraak maar mag ik dan even weten hoe.
Dan moet U daar ook de maatregelen bij noemen. Dan ga je dus in een
hele specifieke discussie, nee want dan moet je ook antwoord geven op de
vraag, nee want de uitgangspunten van dit programma is geweest, dat als
een kiezer het leest hij antwoord krijgt op de belangrijkste vragen en als je
dus noemt dan moet je ook antwoord geven op de vragen hoe ga je dat
dan doen, moet dat verplicht of moet dat niet verplicht we willen de
pensioenleeftijd later hebben willen we de VUT afschaffen. Waarom deze
groep en andere groepen niet, zeg ik tegen mevrouw Terpstra daar
inderdaad op ingaan en op reageren, dat is een uitvoerig paragraaf als U
dan vind dat dat onderwerp en ik begrijp dat het congres dat vind, aan de
orde moet komen dan zeg ik je kunt het alleen maar integraal en goed aan
de orde stellen in de beleidsnota maar niet zo in een algemeen zinnetje in
een kernprogramma formuleren. Dat zou ik U echt afraden.
Meneer Heus.
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Mevrouw de voorzitter als ik een goede auto wil hebben of een goed t.v.toestel dan ga ik naar de winkel en dan zeg ik die wil ik hebben en dan
moet meneer de Grave niet tegen mij zeggen van vertel eerst maar even
hoe je dat gemaakt wil hebben ik wil gewoon een goed ding hebben. We
hebben hier een kwalitatieve eis die naar voren wordt gebracht en dan
moet niet de bal teruggespeeld worden van zeg maar eventjes hoe het
moet. (applaus)
Mevrouw Terpstra.
Voorzitter ik geloof dat de heer de Grave nog een vraag aan mij heeft
gesteld. Ik denk dat in het kernprogramma nu juist ook de mentaliteit van
de samenleving zoals wij die willen hebben naar voren moet komen en het
gaat niet aan dat wij in een samenleving zitten waar vaak mensen al zo
tegen de 50 volstrekt buiten haken worden gezet. Daar gaat het om dat er
hier een extra aandachtstreepje bijstaat en als U dan vraagt wat voor een
specifieke maatregelen we willen hebben dan zouden we bijvoorbeeld eens
kunnen gaan kijken of allerlei leeftijdsdiscriminerende maatregelen niet
kunnen worden geschrapt. Om maar eens wat te zeggen te beginnen bij de
toegang tot het arbeidsbureau. (applaus).
Voorzitter ik zou er nog op willen wijzen dat ook bij de andere vier
gedachtenstreepjes geen concept wetsontwerpen bij geleverd zijn (gelach)
en verder wat betreft het voorstel van sub-amendement van Mevrouw
Terpstra om het te maken de 50+ categorie dat nemen we gaarne over.
Heer Groenveld.
Ik heb een voorstel niet besproken in de commissie maar wellicht in de
regels 156 en verder wordt gesproken over een afnemende deelname van
de potentiële beroepsbevolking aan het arbeidsproces. Ik denk dat we daar
een zin aan zouden kunnen toevoegen dat met name die participatie van
mensen ouder dan 50 ons hier zorgen baart.
Ik zou U toch willen vragen tot stemming over te gaan over ons
amendement.
Voorzitter.
Dat betekend meneer Huber amendement 78 waar de 64 jaar uit is en
voor de rest conform. U wilt daar stemming over, oke dan gaan we
stemmen. Het stembureau klaar. oranje, even nog voor degene die er
vanmiddag niet waren,
oranje is 1 stem, wit is 5 stemmen, lichtblauw is 10 stemmen ik begin met
oranje wilt U die dingen goed uit elkaar houden, oranje voor amendement
78, geeft het stembureau mij een seintje als zij deze massa gezien hebben,
ja, oranje tegen, ja accoord, wit voor, ja, wit tegen, lichtblauw voor,
lichtblauw tegen, lijkt mij duidelijk.
Voorzitter voorstel is met ruime meerderheid aangenomen.(applaus).
Ga ik naar de regels 181/186/193 Sociale Zekerheid. Ik begin bij, mag ik
enige stilte graag,
Punt 79, Vereniging van Staten- en Raadsleden, wordt ontraden.
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Staat er een microfoon aan daar, kan iemand iets aan die microfoon doen
daar bij het spreekgestoelte.
Voorzitter kort een toelichting wat ik begrijp dat er iets onduidelijk is, In
het stuk tekst over de Sociale Zekerheid wordt wel gesproken over allerlei
zaken die met rechtvaardigheid te maken hebben maar we willen er een
criteria aan toevoegen namelijk dat naast rechtvaardigheid ook een heldere
en controleerbare regelgeving nodig is en dat zijn zaken die denk ik een
nadrukkelijke randvoorwaarden zijn om met name in het controletraject
die rechtvaardigheid te kunnen beoordelen.
Heer de Grave.
Dat is na deze toelichting nadrukkelijk redactioneel dus dat zullen we dan
meenemen in de redactie, maar over de inhoud zijn we het natuurlijk niet
oneens met elkaar.
Voorzitter.
Dus het word overgenomen, althans in de geest zoals de heer Grave daar
net zei.
Punt 80, kamercentrale Leiden, redactioneel.
Voorzitter mag ik misschien nog even een algemene vraag stellen. Het
bijstandsaccoord wat op dit moment aan de orde is gaat uit van 50% en in
onze voorstellen gaan we uit van 60% en mijn vraag is eigenlijk als dat
bijstandsaccoord nou er ligt is dat voor ons uit VVD optiek misschien niet
een aantrekkelijker accoord dan ons eigen voorstel en ik zou daar eigenlijk
graag reactie op hebben.
Meneer de Grave, met mijn beste weten maar kamerleden die daar meer
van weten moeten me dan maar corrigeren want ik volg het ook maar een
beetje op afstand. Is er sprake geweest van een 50% norm met een toeslag
van ... afhankelijk van de omstandigheden X%. Maar in de laatste
manoeuvres van de heer Wallage is dat volgens mij toch weer
teruggekeerd naar de wens van de Partij van de Arbeid op het niveau van
70%. Ik zie de heer van Hoof knikken dus ik heb dat goed uit de krant
begrepen. Ik ben voor deze examenvraag geslaagd begrijp ik. Het is dus
nog steeds 70% ook volgens het wetsontwerp van de heer Wallage
gebaseerd op het accoord met de Vereniging van Nederlandse Gemeente.
Ja nou ik dacht nou juist dat in de Vereniging van Nederlandse Gemeente
die discussie nog niet afgerond was omdat men juist op de 50 wil zitten en
de 70 dat daar wat problemen over zijn en vanuit mijn informatie blijkt dat
die discussie nog gevoerd wordt met de staatssecretaris dus dan begrijp ik
dat niet helemaal.
Bij mijn weten heeft het kabinet er een beslissing over genomen en ik heb
ook niet echt begrepen dat het VNG het nog fundamenteel ter discussie
wil stellen maar de heer Van Hoof weet er alles van.
Heer van Hoof.
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Voorzitter formeel is het zo dat het kabinet spreekt van 50% met een
toeslag van 20% alleen de uitleg die het kabinet eraan geeft leidt er toe
dat in de praktijk die 20% bijna altijd gegeven zal worden en dat ten
opzichte van de huidige situatie nauwelijks iets zal veranderen dat was
ook de constatering van de VVD fractie bij de bespreking op hoofdlijnen
in de Tweede Kamer.
Voorzitter.
Punt 81, kamercentrale Den Bosch, redactioneel.
Punt 82, kamercentrale Overijssel, redactioneel.
Punt 83. kamercentrale Leiden, eventueel uitwerken in de beleidsnota.
Punt 84, partijcommissie Sociale Zaken, eventueel in beleidsnota.
Punt 85, kamercentrale Overijssel, wordt ontraden.
Punt 86, kamercentrale Leiden, wordt ontraden.
Punt 87, kamercentrale Den Bosch, redactioneel.
Punt 88, kamercentrale Leiden, wordt ontraden, zie 86.
Punt 89, partijcommissie Sociale Zaken, wordt ontraden.
Punt 90, kamercentrale Dordrecht, wordt ontraden, wilt U over 90.
Weterings afdeling Rijswijk. Graag een toelichting bij het advies van de
commissie. Wij hebben dit ingediend in relatie tot 111 dat is door de
commissie overgenomen, het betreft het niet afschaffen van het
minimumloon, als we hier nu "nu" laten staan zou dat betekenen dat
uiteindelijk de uitkeringen kunnen dalen tot een bedrag hoger dan het
minimumloon en de vraag is of dat de bedoeling van de commissie is, ik
dacht het niet.
Dank U voor de correctie. Dat is correct. Dat heeft te maken met het tijd
volgen van de amendementen, hier moest die worden ontraden, toen
hadden we nog niet behandeld het volgende amendement maar nu heeft U
volstrekt gelijk. Ik stel voor het over te nemen. Oke een mooi succesje.
Punt 91, kamercentrale Dordrecht, wordt ontraden. Ja een keer is toch
genoeg of niet.
Ja voorzitter ik weet niet of een succes op dit punt ook mogelijk is.
In ieder geval hebben wij binnen de kamercentrale Dordrecht een discussie
gehad over het sociale gezicht van de VVD verdergaand dan alleen het
gelukkig toegevoegde punt 10 aan het kernpuntenprogramma. Wat ons
betreft moet het sociale gezicht ook tot uitdrukking komen in de hoogte
van de uitkeringen die we proberen te handhaven vandaar dat we dit
voorstel van harte aanbevelen.
Wil de commissie nog iets ten gunste van het ontraden zeggen.
Nou voorzitter het zal wel volstrekt duidelijk zijn dat we hier dus eigenlijk
gewoon de kernkeuze van het programma raken en de commissie heeft
gezegd volledig helder en duidelijk waar het hier om gaat als we praten
over sociaal beleid dan is het belangrijkste probleem 720.000 werklozen
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bijna 1 miljoen arbeidsongeschikte en die enorme mate van inactiviteit
waar het congres net bij aanneming van een ander amendement van de
kamercentrale Den Haag van heeft gezegd dat is het kernsociale probleem.
Het kernsociale probleem is dat er 100.000 Nederlanders tegen hun zin in
willen werken maar niet kunnen werken dat is kern. En vervolgens is de
analyse geweest hoe komt dat nou, dat komt omdat in dit land de kosten
van arbeid gewoon te hoog zijn en dat komt met name omdat de kosten
verbonden aan de sociale zekerheid-staat te hoog zijn. En daar moet je
een keuze in maken en die keuze was helemaal niet makkelijk en daar
hebben we dagen over gesproken. Ook met elkaar en met anderen en toch
was de conclusie dat als je voor de kern staat waar kies je voor dan is die
keuze onvermijdelijk dan moet je kiezen voor vergroting van de activiteit
zorgen dat die mensen die nu allemaal werkeloos zijn weer kunnen werken
omdat je daarmee ook een zekere basis kunt leggen onder die sociale
zekerheid. Zo vaak is gezegd met een beroep op het sociale gezicht blijf
van die uitkeringen af dat hou je een jaar vol dat hou je twee jaar vol en
vervolgens bleek het toch onvermijdelijk te zijn. Ook de Partij van de
Arbeid heeft die les tot haar eigen schade en schande moeten leren de
afgelopen periode dat zij regeerden dat al die beloftes over het sociale
gezicht en verhoging van uitkeringen gewoon in de praktijk niet waar
gemaakt kunnen worden. Een goed sociaal zekerheidsstelsel kan alleen
maar gebaseerd zijn op een gezonde economie en een gezonde economie
is een economie waar mensen die kunnen werken, werken dat is de kern
van de keuze daar zijn maatregelen voor nodig en de VVD denkt dat dat
de beste manier is om een echt sociaal beleid te kunnen voeren.
Voorzitter, kan de Algemene Vergadering accoord gaan met het advies
ontraden.
Voorzitter, ik neem aan dat de heer de Grave zich ook realiseert dat er
een bezuiniging zit in de voorstellen vanuit Dordrecht zeker als je het
koppelt aan het minimumloon 60 of 70% als het minimumloon omlaag
gaat wat in de voorstellen zit als amendement 111 wordt overgenomen en
dat doet de commissie, dan gebeurt dat ook als daarna een verlaging
plaatsvindt van de uitkering gerelateerd aan het minimumloon. Dat is dus
op zich ook een bezuiniging, orde van grote is bij ons niet bekend, maar
dat idee dat wordt heel nadrukkelijk ook door Dordrecht onderschreven
terecht dat de heer de Grave zegt het betreft een cruciaal punt in het
verkiezingsprogramma dan zouden we er in ieder geval ook stemming over
willen hebben.
Heer de Grave.
Voorzitter nog een opmerking. Kijk natuurlijk realiseert de commissie zich
dat de mensen die op dat niveau zitten dat is geen vetpot, dat is gewoon
waar, maar wat toch heel belangrijk daarbij is is dat ook heel veel mensen
het daar wel in kunnen redden. Wat wij als commissie hebben proberen
aan te geven is dat je als overheid moet proberen een minimum te
garanderen. Wat je ook echt kan garanderen wat je ook kunt handhaven
en dat vervolgens via het instrument van de bijzondere bijstand waarvoor
wij dus een aanzienlijk bedrag uittrekken, gemeente in staat zijn op maat
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voor die mensen die het nodig hebben die het ook echt nodig hebben, om
daar een extra uitkering aan te geven. En dat is een beetje het makke
geweest van huidige sociale zekerheidsstelsel alles in door geredeneerd. Ja
dat laatste geval waarvan we ook zeggen daar willen we ook nog goed
regelen en dan blijk je dus een volstrekt onbetaalbaar sociaal
zekerheidsstelsel te hebben opgebouwd alle met de beste bedoelingen
maar het leidt wel uiteindelijk tot ruïnering van de economie en tot
enorme aantal werkelozen die we nu hebben en daarom is het zo cruciaal
en ik denk dat we daar inderdaad helder over moeten zijn, Dordrecht zegt
ja dat gaat ons een slag te ver de commissie zegt als we die keuze niet
willen maken ja dan maken we een keuze om nog een tijdje dat sociale
zekerheidsstelsel te stutten met de beste bedoelingen maar kiezen we niet
voor de frontale aanval op de kern van het probleem namelijk die enorme
aantal werkelozen nou dat is een verschil van taxatie die je kan hebben en
ik ben het eigenlijk met de spreker eens dan moet het congres zich maar
heel nadrukkelijk over uitspreken.
Hoewel ik voorzitter toch denk en ik zou toch feitelijk een beroep willen
doen in die zin op Dordrecht om hun motie toch in te trekken want ik
denk dat wij feitelijk geen verschil van mening hebben als ik nu een
interpretatie van U kan gaan horen dat U zegt wij willen ook op dat punt
een stuk bezuinigingen alleen dat is dan niet een stukje helderheid en
duidelijkheid en ik denk dat we er niet aan ontkomen om een stukje
duidelijkheid hier te verstrekken.
Dordrecht. Voorzitter in onze voorstellen zit in ieder geval ook een stukje
bezuiniging daarover is geen verschil. Maar de heer de Grave heeft terecht
aangegeven dat er wel een verschil zit in het pakket in het inkomen dat je
uiteindelijk voor de uitkeringsgerechtigde overlaat dat is wat ons betreft
wel degelijk een stemming waard en dus graag een stemming.
Mevrouw de voorzitter, de heer Huber, de kamercentrale Den Haag zal de
commissie in deze steunen want het voorstel Dordrecht doet ons sterk
denken aan de redenering wij moeten iets doen aan een uit de hand
gelopen systeem maar op voorwaarde dat er niets veranderd en dat nu kan
niet. (applaus).
Voorzitter.
Dank U ik denk dat wij gaan stemmen over 91, voorstel van de
kamercentrale Dordrecht door de commissie ontraden en ik ga weer
beginnen met oranje, ik vraag dus wie voor de motie van de kamercentrale
Dordrecht is. Oranje voor, oranje tegen, ik denk dat het duidelijk is
voorzitter klaar. Wit voor, wit tegen, lichtblauw voor, lichtblauw tegen.
Dank U. verworpen hiermee voorzitter. Dank U 91 verworpen.
Punt 92, kamercentrale Dordrecht, wordt ontraden.
Dordrecht. Voorzitter, de toelichting die de commissie geeft die stelt ons
niet helemaal tevreden of helemaal niet. Wij stellen ook niet voor om een
automatische indexatie toe te passen wij zeggen alleen dat je niet op
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voorhand moet uitsluiten ook als het weer goed gaat met de economie en
daar kun je vertrouwen in hebben dat er dan indexaties mogelijk zijn.
Heer Luteijn. Ja toch denk ik dat is denk ik wat wij er in feite ook
bedoelen als je het zo gaat formuleren wordt het natuurlijk wel
verschrikkelijk onduidelijk in het geheel. Je kunt natuurlijk altijd
constateren dingen die er niet in staan op een gegeven moment best
kunnen maar als je zoals U het gaat formuleren zal waar mogelijk dan ga
je toch een suggestie wekken en misschien een idee wekken wat je op dit
moment absoluut niet kunt waarmaken dus moet je het er niet in
opnemen. Wat dat is denk ik de lijn van ons programma om niks te
beloven wat je ook niet duidelijk kunt maken. Dat was denk ik toch de
strekking van dat wij het afwijzen.
Dordrecht. Voorzitter dan denk ik dat die hier kan worden ingetrokken
maar dan komt de discussie wel terug bij 680 als het gaat om het
kernpuntenprogramma want daar staat wel duidelijk dat het geen indexatie
zou mogen betreffen.
Voorzitter oke, dank U.
Punt 92, 680 hebben we overigens niet he, regel bedoelt U, oke. Ik schrok
al. 92 is dus ingetrokken.
Punt 93, kamercentrale Overijssel, redactioneel.
Punt 94, kamercentrale Dordrecht, zie advies bij 92, is
daarbij ingetrokken neem ik aan.
Punt 95, .....andere kant van de band.

Of mag men op de uitkering nog 70% van het minimumloon erbij
verdienen.
Heer Groenveld. Nee de bedoeling is dat een suppletie tot 70% mogelijk
is. Oke accoord, dat is duidelijk. Oke advies ontraden is dus overgenomen,
ho ho ho, sorry, ja het lijkt wel een pirouette af en toe in deze vergadering,
oh ja meneer Mackay, waar komt dat geluid vandaan.
Dank U wel voorzitter. Voorzitter van de kamercentrale Leiden. Ja hij
wordt weinig genoemd maar goed. Bij 97 wordt gezegd kijk naar 95 nou
dat is nog te volgen en bij 95 wordt gezegd kijk naar 96 en 100 slaat ook
op 97 dus dat heeft allemaal met elkaar verband dat de mogelijkheden
voor bijverdienen moeten worden verruimd. Dus ik denk dat we dat toch
in een pakket moeten meenemen, 100/97/95/96 en bij 100 staat toch een
redelijk concreet voorstel en welke mate dat bijverdienen hoe die
mogelijkheid moet kunnen worden verruimd, dus ik denk dat we vooral
naar 100 moeten kijken en dat we het in een pakket verder moeten zien.
Het geldt voor 99 voorzitter. Ja ik heb net tamelijk duidelijk ondanks de
verwarring die mogelijkerwijs uit de redactie van dit stuk kan blijken maar
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de heer Mackay heeft mijn woorden denk ik wel goed begrepen of niet.
Nee. Nee. Wilt U het nog een keer herhalen.
Nou we gaan terug naar 60% van het minimumloon en ze mogen er 10%
bijverdienen tot 70% van het minimumloon.
Als het er niet staat dat zou kunnen maar dit is de bedoeling. Ja ja, nou
als U het begrijpt dan begrijp ik het ook. Oke.
Voorzitter.
Oke ik loop toch die nummers even door. We hebben dus 95 is dus van
tafel. 96 is ontraden ik denk dat dat ook accoord is.
Mag ik daar iets over zeggen. Bruggeman, kamercentrale Rotterdam. Het
voorstel van Rotterdam houdt natuurlijk in om het stukje "na bijverdienen"
te laten wegvallen dus de concretisering en als ik dan als advies van de
commissie lees ontraden, commissie wenst bijverdienen te stimuleren, dan
kan ik daar niet zoveel mee. Ik denk dat de geest van het voorstel van
Rotterdam is om te zeggen van is het wel verstandig om ons op een
concreet percentage vast te pinnen juist omdat, ik heb de heer de Grave
net nog expliciet horen zeggen, omdat het een kernprogramma is. Maar
misschien dat dat ongenoegen weggenomen kan worden als de commissie
daar heel kort nog iets over zou kunnen zeggen wat daarvoor nou de
beweegredenen zijn geweest maar alleen ontraden de commissie wenst
bijverdienen te stimuleren, ja dat blijft natuurlijk ook in het voorstel van
Rotterdam recht overeind.
Ik denk dat ik toch dit erop moet zeggen. We hebben toch bewust de
mogelijkheid van bijverdienen erin opgenomen juist in het kader omdat we
natuurlijk toch teruggaan naar 60% en daar een extra stimulans in willen
leggen. Je moet het denk ik in het kader van de maatregelen daar rondom
heen zien om ook het teruggaan naar 60% in het totale beeld meer sociaal
acceptabel te maken ook voor de betrokkenen en dit zal voor een aantal
kunnen gelden en voor een aantal niet. Dus we hebben we degelijk bewust
als een onderdeel en een mogelijkheid meegenomen. Dat is de richting van
het ontraden.
Waarom dan, als ik toch even mag, waarom dan 70 waarom niet iets meer
iets minder. Is daar een zorgvuldige berekening aan ....
Omdat we in dit geval het voorstel doen om terug te gaan van 70 naar
60% en we hebben bewust aangegeven dat we het verschil die 10% de
mogelijkheid te geven om dat met eigen initiatief op te vullen.
Voorzitter, Dordrecht. Kan de commissie dan ook aangeven waarom er
niet is gekozen voor een nog verder gaande verruiming want dan hebben
we meteen de amendementen 99 en 100. In ieder geval staan Leiden en
Dordrecht voor een verdergaande verruiming.
Meneer Groenveld. Nee meneer Luteijn heeft het uitgelegd we zaten op
70 we willen terug naar 60 maar de mensen moeten de mogelijkheid
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hebben om zelfstandig door zelfstandig bijverdienen weer op die 70 terecht
te komen en niet op 75 of 80.
- Voorzitter waarom zou die verdere verruiming ......
-Naar mate we hoger gaan zitten en het maximaal gaan doen dan gaan in
feite 60% als een basisinkomen voor iedereen gelden en dat is is feite wat
wij niet willen, want gaat U er maar vanuit dat als je tot X mag
bijverdienen dan kan iedereen zeggen nou ik wordt vervolgens werkloos of
ik kom in een situatie dat ik 60% krijg en ik kan maximaal gaan
bijverdienen. Daar heb je feitelijk langs een omweg heb je een vorm van
een basisinkomen gecreëerd.
Ja voorzitter ik denk dat dat niet helemaal opgaat, U moet even Uw naam
noemen, Rik Koning afdeling Zoetermeer, ik denk dat we als je ervoor
bent om mensen die in een uitkeringssituatie zitten wat te laten
bijverdienen met de motivatie ook gegeven deelname aan het
arbeidsproces ervaring opdoen enz. dat je ze ook de mogelijkheid te geven
om substantieel die ervaring op te doen. Als je maar 10% mag
bijverdienen van het minimumloon als je dat vertaald in arbeidsdagen dan
mag je twee dagen werken in een maand. Ik denk niet dat dat erg veel
ervaring oplevert en ik denk ook niet dat je daarmee een substantiële
bijdrage levert aan het opdoen van ervaring. Dus ik vind het in die zin ook
de discussie over percentages ik zou voor willen stellen om daar niet zo
zwaar op vast te zetten gewoon een principe uitspraak te doen dat
bijverdienen mogelijk is maar dat af te laten hangen van de effecten die je
daarmee sorteert op het al dan niet ervaring opdoen en ja ...
Ja ik denk dat wij het is een materie waar je gauw in een discussie komt
waar een misverstanden zijn. Ik denk niet dat we zoveel misverstanden
hebben wat de commissie heeft bedoeld is dat er een extra mogelijkheid
tot bijverdienen is boven datgene wat nu natuurlijk al staat daar kunt U
ook ervaring opdoen en mag je ook nog wat van houden wat onze
bedoeling is dat als je terug gaat dat er een extra mogelijkheid is maar die
moet je dan wel afgrenzen en ik denk dat het misschien naar aanleiding
van die discussie nuttig is om ook tekstueel nog eens te kijken of de wijze
waarop dat verwoord is niet zodanig kan dat dat minder misverstanden
geeft. Want daar gaat het in feite om extra boven datgene wat er nu
gewoon in de wetgeving hebben alleen dan moet je op een gegeven
moment een belangrijk gedeelte terugsluizen.
Ik vind het aardig dat U het oplost van tekstueel oplossen maar U noemt
een percentage of niet en dat is de essentie van het verhaal en daar gaat
de discussie over. En als ik mag inhaken op hetgeen U zojuist heeft gezegd
namelijk dat je dan een basisinkomen zou hebben dat kun je ook op een
andere manier regelen door gewoon de beperking te stellen aan die
termijn waar binnen die uitkering krijgt dus ik vind de relatie met een
beladen term als basisinkomen op dit punt niet op zijn plaats. Ik denk dat
je gewoon principieel moet uitspreken dat je ervoor bent dat je in een
uitkeringsituatie bijverdiend met redenen omkleed zoals ook aangegeven
maar dat je je op dit moment niet moet vastleggen op een percentage
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maar dat moet laten afhangen van de situatie zoals die op de mijne ook
ontstaat in het kader van de algemene economische ontwikkelingen.
Ja ik denk niet dat je dus onbeperkt kunt bijverdienen daar bent U het
ook wel over eens alleen in motie 99 staat heel concreet aangegeven dat
men het percentage en dan praten we over een maximum natuurlijk, wil
wijzigen in 80 dat zou eigenlijk dan de meest duidelijke uitspraak zijn, wij
hebben gekozen als commissie ook in het kader van onze lijn voor 70
omdat dat logisch lijkt en ik denk dat als het congres een uitspraak zou
willen doen over dit punt dat je dan die motie zou moeten nemen 99 want
daar kunnen we dan de keuze maken.
Ja of 100 dus. Ja 100 die gaat nog verder. Ja motie 100.
Voorzitter, 100 kan het niet worden dat ben ik met de heer Luteijn eens.
Maar voor de duidelijkheid ben ik het met U eens maar zullen we dan niet
het voorstel doen om 99 te nemen want ik denk niet dat we over elk
percentage dat was ook niet de strekking van dat ding moeten gaan
stemmen.
Oke het voorstel is om 99 in stemming te brengen en dat tackelt dus de
moties tot en met 100 he. Oke dan gaan we stemmen over 99. Is het
stembureau klaar dan gaan we weer beginnen bij oranje voor dus dat wil
zeggen dan is men voor wat in motie 99 staat dat wil dus zeggen 80%.
Oranje voor 80% Ga maar even door voorzitter, oranje tegen, gaan we
niet tellen, ja we gaan terug, oranje voor, dus voor de 80%, oranje tegen,
zijn zo goed uit elkaar voor het stembureau de flappen, ja, oke wit voor,
wit tegen, lichtblauw voor, lichtblauw tegen, ja dank U wel. Voorzitter 186
voor 24 7 tegen. Daarmee is 99 verworpen en blijft de 70% gehandhaafd.
Voorzitter, neemt U mij niet kwalijk op het gevaar af voor heellastig
versleten te worden we weten nu dat het geen 80 moet worden maar geeft
die hele discussie nou niet juist aan dat het misschien toch heel
onverstandig is om een percentage op te nemen nu het zo, de een zegt 80
wat moet je doen als je tegen 70 bent moet je voor 80 stemmen of juist
tegen ik bedoel ik zou het toch willen vragen zou het dan niet verstandig
zijn om dat dan toch weg te laten van die percentage en in het kader
daarvan zou ik U toch in overweging willen geven om 96 dan in stemming
te brengen.
Voorzitter.
Nou ik denk dus niet want waar ging nou de motie 99 over het wijzigen
van 70 in 80 dat is verworpen, dus men wil 70 handhaven dat is ook de
tekst, - ja maar 96 gaat nog iets verder - nee nee maar we hebben van te
voren gezegd dat de commissie heeft voorgesteld dat uit die hele rijstebrei
van moties over dit onderwerp om daar 99 uit te pikken en dat in
stemming te brengen en te mikken op een verhoging naar 80% en dat is
verworpen en daarmee is 70% blijven staan.
- Maar 96 gaat verder dus het zo logisch zijn om dan later te stemmen.
Als U dat niet wilt dan houdt het op.
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- Het is misschien vergadertechnisch nu niet meer mogelijk maar in wezen
is in Hoofddorp toen dit onderwerp daar werd aangekaart kwamen we er
ook niet uit dus wat dat betreft is het natuurlijk toch typerend voor de
partij toen we dus specifiek op dit onderwerp in de discussie gingen en er
niet uitkomen en we er hier vanavond eigenlijk ook niet uitkomen want de
controle daarop kost zo waanzinnig veel geld dat het is wel zeer de vraag
of het inderdaad of we er zo al goed uit kunnen komen.
Ja voorzitter ik kan deze discussie wel begrijpen maar ik denk dat we toch
redelijkerwijs moeten uitgaan dat al diegene die voor de instemming
gebrachte motie 99 waren tenminste voor 70 waren want die waren al voor
80 en ik heb toch een beetje het gevoel dat een overgrote meerderheid
van de overigen zich in feite aansloten bij de stelling van de commissie
door tegen deze motie te stemmen dus ik zou best willen dat er weer een
stemming komt (applaus) maar ik denk dat het overbodig is.
Voorzitter.
Accoord dank U. Gaan we naar
Punt 101, partijcommissie Sociale Zaken, wordt ontraden.
Punt 102, partijcommissie Sociale Zaken, wordt ontraden. Dordrecht.
Voor 101 geldt hetzelfde als voor 90 met dezelfde argumentatie. Oke die
hebt U binnen. Oke.
Punt 103, kamercentrale Leiden, wordt ontraden.
Punt 104, partijcommissie Financiële en Economische Zaken,
wordt overgenomen.
Punt 105, partijcommissie Maatschappelijke participatie, wordt
naar februari discussie beleidsnotitie verschoven.
Dat was dat stuk dan ga ik naar regel 215 en verder Minimumloonkosten.
Punt 106, kamercentrale Leiden, wordt overgenomen.
Punt 107, kamercentrale Den Haag, wordt ontraden wordt
verwezen naar ten gunste van 111 en 112.
Punt 108, kamercentrale Leiden, wordt ontraden ook ten gunste
van 111/112.
De Heer Koudstaal, kamercentrale Leiden. We hebben nu een discussie
gehad over de hoeveelheid van bijverdienen er is nu een wijziging gekomen
in die zin dat we eerst het minimumloon wilde afschaffen en nu komen we
tot, we zeggen dan helaas afschaffen is niet mogelijk, dan doen wij een
verlaging, nou is mijn vraag de VVD heeft zich altijd zo sterk gemaakt
voor het verschil tussen werken en niet werken dat was dacht ik ook een
deel van de discussie die er net kwam en nou is mijn vraag aan de
commissie bestaat nu niet het risico nu wij eerst hebben gezegd afschaffen
en nu is er een verdrag op grond waarvan we niet kunnen afschaffen dan
zeggen we dan verlagen bestaat nu dadelijk niet het risico dat het verschil
tussen werken en niet werken erg klein wordt want daar is de VVD dacht
ik toch geen voorstander van.
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Frank.
Voorzitter waar de kern van de betekenis ligt is in de vraag hoe je aankijkt
tegen het instrument van het minimumloon. Laten we niet vergeten wij
bepalen niet wat iemand die werkt verdient dat bepaald het kabinet en het
parlement niet dat bepalen werkgevers en werknemers in contractvrijheid.
Het minimumloon geldt hier dus als een soort ingrijpen van de Overheid
door te zeggen daar leggen we de absolute basis. Als werkgevers en
werknemers in volstrekte vrijheid zeggen het moet meer wezen daar
blijven wij buiten. Wat de betekenis van deze discussie is weer die primaire
keuze voor werk zijn er niet banen in het land veel banen verloren gegaan,
ook als je het vergelijkt met concurrentie in het buitenland omdat die
loonkosten te hoog zijn dan moet je dus een pakket van maatregelen
opleggen in de eerste plaats zorgen dat die brutoloonkosten lager worden
door de premies die erop drukken te verminderen nou daar hebben we
uitvoerig over gesproken dat heeft zijn gevolgen voor de totale kosten van
de totale zekerheid nou dat is een lijn. De tweedelijn is dat bij
contractvrijheid die werkgevers en werknemers hebben moeten wij nou
zeggen daar waar mensen wellicht bereidt zijn om tegen wat minder te
werken om daarmee ook arbeidservaring op te doen kansen op groei te
krijgen moeten wij dan als overheid zeggen nee we zetten dat
minimumloon zo neer dat die banen er wel kunnen komen maar ze mogen
er niet komen omdat wij het minimumloon neerleggen. Dat is in feite de
kern van de discussie. We hebben ook helemaal niet gezegd helaas kan het
niet worden afgeschaft we hebben gewoon feitelijk geconstateerd dat het
op dit moment juridisch niet mogelijk is dat neemt niet weg dat die
discussie over die spanning tussen aan de ene kant werk aan de andere
kant een bepaald niveau van bestaansminimum te laten werken. Feitelijk is
natuurlijk, het laatste opmerking zo dat op het moment dat het
minimumloon fors zou zakken onder een bijstandsuitkering het natuurlijk
buitengemeen moeilijk wordt om mensen te vinden die bereid zijn ervoor
te werken maar we laten daar dus een stuk verantwoordelijkheid liggen bij
werkgevers en werknemers en zo heb je een geheel van maatregelen die
de daad onderstreept die primaire keuze van de commissie voor werk met
overigens het gegeven dat we voorstander blijven van een minimumloon als
basis waaronder je ook in vrijheid tussen sociale partners niet onder mag
zakken.
Dan heb ik daar toch een vraag over. U zei van op een gegeven moment
komt je als mensen dus met een heel laag minimumloon komen in de zone
laat ik maar zeggen van de uitkeringen dan vind je daar weinig mensen
voor ik denk dan even aan begin van passende arbeid en na drie weigeren,
U kent het verhaal over 3 keer een baan geaccepteerd krijgen en dan in
de problemen, dat zie ik dus als een probleem op dat moment omdat die
vrijheid er dan dus niet helemaal is. Op een gegeven moment zal je dan
dus een baan moeten accepteren die op die hoogte van de uitkering ligt en
mijn vraag is dan toch waar zit nou dat punt waar de VVD zich zo hard
voor heeft gemaakt, het verschil tussen werken en niet werken. We zeggen
allemaal van het moet toch iets interessanter worden om te werken en ik
dacht dat het juist een VVD punt was en ik zou graag van U willen weten
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in welke vorm dat dan bij de VVD tot uiting komt. Het verschil werken en
niet werken en die prikkel.
Dat ligt dus in een kern en het is een feit wij zeggen we blijven dus dat is
dus een correctie die de commissie zelf heeft toegepast op haar
oorspronkelijke voorstel voorstander van een minimumloon. Ik dacht dat ik
in mijn antwoord op U ook al heb aangegeven waar die grens dus in de
praktijk ligt, lager maar voorzover dat zal zakken onder het niveau van een
uitkering is dat een redelijk of werkbare optie. Voorzover U zegt ja maar
dat moet toch een uitdrukkelijk verschil onderhouden zeg ik twee dingen,
een er is vrijheid tussen werkgevers en werknemers, twee verkijkt U zich
niet alleen op het statische moment als mensen gaan werken. Als mensen
gaan werken op het moment dat mensen werkervaring krijgen daarmee
ook voor de arbeidsmarkt productiever worden zal het er in de praktijk
ook toe kunnen leiden dat mensen uit die situatie komen en op dat
moment ook nadrukkelijk het verschil ontstaat tussen werken en niet
werken. Dat is de logische volgorde maar het gaat erom bij die start wij
willen met name alles uit die kast halen om te zorgen dat mensen
inderdaad op die arbeidsmarkt kunnen komen want als ze er eenmaal zijn
dan hebben ze het ook zelf in de hand om inderdaad zelf in die situatie te
komen waar wij het over eens zijn dat werken beter wordt beloond dan
thuis zitten. Maar je moet wel aangegeven dat je die barrière die het
minimumloon vaak heeft gevormd voor mensen om op die arbeidsmarkt te
kunnen komen dat je die waar veranderd mogelijk het is, om die weg te
halen en de grens ligt hem dus inderdaad in de praktijk.
Ik denk dat we het daarover eens kunnen zijn, in de grens van het niveau
van de uitkering.
Ik wilde tenslotte dan nog vragen over de passende arbeid want op het
moment dat het minimumloon dus gaat zakken daar zou ik graag nog even
antwoord op willen, is het dan dus zo het geval in combinatie met de
andere standpunten van de VVD dat het zou voor kunnen komen dat
iemand werk zal moeten accepteren op het niveau onder een uitkering.
Nee dat heb ik nou al twee keer gezegd dat daar dus in de praktijk de
grens zal liggen bovendien geldt ook daar nou weer specifiek het
instrument van het arbeidskostenforfait waar de VVD fractie ook een en
ander maal in de Tweede Kamer voorstellen voor heeft gedaan omdat dat
nou juist het instrument is een fiscaal instrument die bij gelijke brutoniveaux toch leidt tot een hoger netto niveau voor mensen die werken. Dus
in de praktijk in de discussie die we nu voeren, ligt daar dus de practische
grens dus het zal in de praktijk niet voorkomen dat mensen die werken
onder het niveau van een uitkering zitten. Ik wijs er alleen op dat we niet
moeten proberen kunstmatig dat omhoog te halen omdat het erom gaat
dat we die barrière voor toegang tot de arbeidsmarkt om die zo gering
mogelijk te laten omdat mensen als ze eenmaal op de arbeidsmarkt zijn er
in zullen slagen zo werkt dat nu eenmaal gewoon in de praktijk tussen
werkgevers en werknemers, ook dat loon te krijgen wat zij verdienen op
basis van hun niveau van arbeidsprestatie maar ze moeten er eerst komen.
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Mevrouw. Yvonne Hogendoorn afdeling Wassenaar. De afdeling
Wassenaar was voor een verlaging van het minimumloon en is het eens
met het advies van de commissie om 108 ten gunste van 111/112 te laten
vervallen. Mijns inziens zijn er teveel illegale hier omdat het minimumloon
juist zo hoog is. Er zijn ieder jaar zo'n 6500 polen hier aan het werk 30.000
mensen zijn in Zuid-Holland alleen al aan het werk in de bollen. Ik denk
dat een verlaging van het minimumloon ook in de horeca gunstige
gevolgen zal hebben afschaffen is natuurlijk wat anders maar een verlaging
van het minimumloon dat willen wij wel steunen.
Ja meneer ten Broek.
Ja voorzitter toch nog even aanhakend op deze discussie want het is van
belang voor het amendement wat de kamercentrale Amsterdam heeft
ingediend en waarvan ik denk dat als er nu wat zaken kunnen worden
opgeklaard dat het in ieder geval wat duidelijker wordt. Als we praten over
dat, ik praat nu over het amendement onder 118 maar ook nog een keer
naar aanleiding van de discussie die we hebben gehad bij 193 waar we
spraken over het basisstelsel en het niveau, dus laat ik zeggen het niveau
dat je legt van 60% van het nu geldend wettelijk minimumloon.
-Nu is weg, dat hebt U zelf mee ingestemd, laat ik het zo zeggen.
- Maar wat wordt dan dat is dan de vraag aan de heer de Grave en de
heer Groenveld, wat wordt dan dat minimum of dat basisinkomen wat
gebaseerd is op 60% van wat. Van het nu geldend wettelijk minimumloon.
-Van het figerende wettelijke minimumloon, dat is niet noodzakelijkerwijs
gelijk aan het nu geldende wettelijke minimumloon.
- maar dat betekend dus als je je niet duidelijk zou uitspreken voor het
handhaven een wettelijk minimumloon op het niveau zoals we dat nu
hebben dat in feite er cart blance wordt gegeven om dat wettelijke
minimumloon te verlagen en daarmee een op een de uitkeringen te
verlagen.
-Ja, maar dan moet er geen misverstand ontstaan. Je praat over een
structuur discussie en over een feitelijke discussie. Waar we het nu over
hebben is een feitelijke discussie. In de gegevens die wij als commissie
hebben verstrekt aan het Centraal Planbureau voor het doorrekenen van
de effecten gaan we dus uit van het huidige niveau van het minimumloon.
Daar baseren wij de 60% normen op we zeggen alleen dat systemen
kennen hun eigen dynamiek. Waar het nou met name om gaat in de
richting van deze discussie is het volgende. In de praktijk is het zo dat de
minimumloonschalen in de CAO's gemiddeld 8 á 10% liggen boven het
minimumloon, dat is de kern van de praktijk. En waarom we deze discussie
nou zo belangrijk vinden is in feite om tegen de sociale partners te zeggen
van gebruik nou in hemelsnaam die ruimte om er voor te zorgen dat er
meer werk kan komen, waarom zou de laagste CAO schaal nou 10%
moeten liggen boven het nu fingerende minimumloon. Dat is nog een hele
slag die we moeten slaan en daar wordt ook in de SER over gesproken dat
is het signaal dat we geven. Voorzover we het nou hebben over inkomen
daar zijn we het inderdaad helder eens over wat er de komende jaren in
de CPB cijfers zal staan, dat gaat uit van het nu geldende niveau van het
minimumloon daarop 60% en dan nog eens een keertje een heleboel
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lastenverlaging om te zorgen dat het koopkrachtplaatje toch nog een
beetje aardig uitziet dat is het stelsel.
Maar dan nog meneer de Grave dan nog eventjes naar wat we hier in het
verkiezingsprogramma neerzetten en ook op basis van wat we straks gaan
vertellen over uitkeringsniveaus en laat ik zeggen basisinkomens en de
hoogte van die basisinkomens. Wat zetten we dan nu straks in dat
verkiezingsprogramma.
Nou dat heb ik al een aantal keren gezegd daar staat dus in dat wij zijn
voor handhaving van het minimumloon een. Twee dat in het kader van de
discussie over werk niet onbespreekbaar is om dat minimumniveau in de
meerwaartse zin aan te passen maar dat is een werkdiscussie. Wat wij
zeggen in het programma en er ook in de doorrekening staat is dat
voorzover het
het uitkeringsniveau betreft we gaan uit van 60% overigens voor een
alleenstaande he, want een gezin blijft gewoon 100% houden, van het nu
fingerende minimumloon, dat is een niveaudiscussie he dat is een bedrag
dat kun je in guldens uitrekenen. De andere discussie is een
werkgelegenheidsdiscussie waar het totaal pakket aan maatregelen voor
moet,
Accoord wij hebben die twee dingen in ieder geval in de discussie in
Amsterdam gecombineerd als het eerste als dat klip en klaar is dan heb ik
geen enkele probleem met de andere uitleg want dat is ook iets dat we wat
werkgelegenheidseffecten mee kunnen bereiken, door met name in dat
loonkostenstuk voor de werkgever wat meer flexibiliteit te geven,
- ja en door iets te doen als die CAO schalen, waarvan de minimum CAO
schaal 10% ligt boven het geldende minimumloon over het algemeen
genomen daar hebben werkgevers en werknemers een heel pakket aan
ruimte om inderdaad te komen tot verlaging van loonkosten met de daarbij
samenhangende effect op de werkgelegenheid.
-Correct dank U wel.
Ja voorzitter misschien want ik denk dat wij toch toen we daarnet over zo
vlot over het woordje nu praten een misverstand zouden kunnen doen wat
door de laatste spreker inderdaad terecht is opgemerkt. Ik denk dat het
toch heel duidelijk is dat we met zijn allen zeggen als we over praten over
60% dan geldt dat over inderdaad het huidige niveau en ik wou toch ook
nog een tekstueel kijken en als U het goed vind dat ook nog eens
redactioneel meenemen of we daar die misverstanden in ieder geval
kunnen vermijden want we hebben daardoor toch wat gewijzigd en dat is
niet de bedoeling, ook wat Frank zegt, dat wij zeker van het huidige niveau
van 60% willen uitgaan want anders zou je natuurlijk allerlei vreemde
gedachten kunnen krijgen en ik wil dat tekstueel willen we dat graag nog
eens even meenemen.
Als laatste kamercentrale Amsterdam zou dat gaarne op prijsstellen.
Voorzitter.
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Punt 108, ben ik nog steeds wordt ontraden.
Voorzitter ik ben het met die laatste opmerking van de heer Luteijn eens
dat daar goed naar de redactie gekeken wordt maar het andersom geldt
ook nog steeds. Als je zegt de uitkeringen kunnen dalen en dat is
gekoppeld aan het minimumloon en je laat het minimumloon dalen dan
kan het ook op een gegeven moment betekenen dat als je het woordje
"nu" weer terugzet dat de uitkeringen hoger worden dan het minimumloon
en dat kan ook niet de bedoeling zijn.
Waar de commissie op reageerde was precies het omgekeerde geval. Stel
nou dat het minimumloon fors zou stijgen dan zou het ook inderdaad
betekenen dat er forse stijging zou optreden van de uitkeringen daarom
hebben we erop gewezen je moet het ontkoppelen het minimumloon is
een werkgelegenheidsinstrument. We hebben het tot nu toe gebruikt als
basis voor de uitkeringen we willen naar een ander systematiek toe waarbij
we de uitkeringen en de hoogte van de uitkeringen aan een structuur
koppelen loskoppelen van het minimumloon maar je moet een keertje
starten. Nou dat startpunt is het huidige minimumloon nu. Dat kon
verwarring wekken dus wilde wij dat woordje nu eruit halen maar ten
Broek wijst er terecht op dan moet je ook wel oppassen dat je het zo
formuleert dat het niet de indruk kan wekken dat wij voorstander zijn voor
het verlaagde minimumloon en uitkeringspercentage verlagen dan gaat de
hele zaak dus driedubbel over de kop en dat is natuurlijk ook absoluut niet
de bedoeling. We moeten toch wel weten waar we het over hebben voor
de uitkering voor een alleenstaande 60% van de nu geldende norm van het
minimumloon. Als er vervolgens dingen gebeuren met het minimumloon
kennen ze een apart traject en de uitkering kennen ook een apart traject
dat is in feite het geloof in de consensus die we hier in de discussie hebben
bereikt en zo zal het ook gaan formuleren.
Voorzitter. Oke dank U, U ik ben nog steeds bij 108 he.
Mag ik nog een vraag stellen even mijn naam is de Jong voorzitter van de
Consumentenkamer. Meneer de Grave heeft zojuist een onderscheid
gemaakt tussen de structuur aspecten van dit vraagstuk. Ik wil even
informeren wanneer, heb ik goed begrepen dat wij in februari de
gelegenheid krijgen om over die structuur aspecten Uw gedachten te
vernemen en onze gedachten te formuleren.
Voorzitter.
Voorzover het in de beleidsnotitie staat kan dat natuurlijk daar kijk ik
even naar om me heen,
- maar welke structuur discussie zou U nog willen voeren want we voeren
nou een hele indringende discussie over een kernpunt.
- ja dat is duidelijk maar ik versta dus onder structuur dat we dus ook eens
durven zeggen dat de mensen die niet werken voor een zeer belangrijk
gedeelte natuurlijk ook door bepaalde economische ontwikkelingen half
niet bewust buiten de exploitatie van ondernemingen zijn gehouden en dat
vind ik bij uitstek een structureel aspect om is over van gedachten te
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wisselen dat gaat dan ook over WAO en dat interesseert mij persoonlijk
als lid van de VVD erg om daar is van gedachten over te horen maar
vooral ook de bereidheid van het VVD bestuur om daar eens naar te
luisteren wat er in het veld leeft over de structuur van de nederlandse
economie en de invloed daarvan op de verschillende mensen die
momenteel inactief zijn. Ik hoef niks meer te zeggen ik zou graag nog even
antwoord hebben.
Voorzitter.
Ja ik begrijp dat er voorzover het over de beleidsnotitie gaat van februari
dat er over dit specifieke punt geen amendementen zijn ingediend dus in
zoverre komt die discussie daar niet ter sprake maar het is natuurlijk
eigenlijk een discussie die buiten de amendementen zoals dit moment hier
voorliggen staat.
Dat is zo maar ik wil hier wel voor de tweede maal een klacht indienen
over het VVD-bestuur ik heb via de afdeling Steenderen al drie/vier jaar
geleden met name dus aandacht gevraagd voor deze structurele aspecten
ik heb nu al vier jaar nul op het rekest gekregen en het gaat me echt iets
vervelen hoor, ik ben nu al heel lang lid van de VVD maar ik zou graag de
brief die ik heb gestuurd over dit aspect aan de afdeling Steenderen nu
eindelijk eens beantwoord willen zien. Het is allemaal genotuleerd en ik
ben er echt een beetje boos over.
Ik zou zeggen behandeld U dat verder met het bestuur in Steenderen dan
kunnen we misschien daar in onze afdeling de discussie voortzetten.
Voorzitter.
Ja hier komt niet de afdeling Steenderen maar de heer van Aardenne wil
hier nog wat aan toevoegen.
Heer van Aardenne. Ja ik heb toch de behoefte om hier even op te
reageren omdat ik de vraagsteller zo begrijp dat hij zegt het grote
hoeveelheid van mensen die niet aan het arbeidsproces deelnemen terwijl
ze dat wel zouden kunnen en willen dat die grote hoeveelheid voortkomt
uit de structuur van onze economie dat is waar, ja prachtig. Dat wordt ook
erkent in het kernprogramma daar worden ook op een aantal punten
inderdaad direct maatregelen voorgesteld om dat te verbeteren. Bij de
aanvullende beleidsnotitie is inderdaad een punt 1.9 dat dieper ingaat op
het structureel achterblijven van onze economische ontwikkeling dat is
trouwens een heeleuropeesprobleem maar in Nederland is het met name
door de sociale voorziening component nog extra schrijnend waar gevaar
dreigt dat wij de boot missen. Die situatie en dat ben ik met de
vragensteller eens is op middellange termijn gezien buitengemeen ernstig
en daar zullen we het nodigen aan moeten doen en ik denk dat de
discussie bij de aanvullende beleidsnota 1.9 daar zeer wel op zijn plaats zal
zijn.
Ik dank U zeer meneer van Aardenne voor dit antwoord. Laat me nog
twee zinnen zeggen dat is volgens mij de bereidheid om te investeren van
ondernemers niet reageert in die mate op de kostprijzen zoals U dat
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suggereert. Ik ben van mening dat verschuivingen in kapitale investeringen
veel meer op de aandelen en de valutamarkt plaatsvinden dan in de
operationele productieondernemingen. Daar zou ik heel graag nog eens
met U over van gedachten wisselen. Ik dank U zeer.
Voorzitter.
Oke dank U ik ga door naar
Punt 109, kamercentrale Leiden, ten gunste van 111 en 112.
Punt 110, kamercentrale Groningen, redactioneel.
Punt 111, kamercentrale Dordrecht wordt overgenomen.
Punt 112, partijcommissie Sociale Zaken, wordt overgenomen.
Punt 113, kamercentrale Overijssel, dat hebben we net bij 111
en 112 gehad.
Punt 114, kamercentrale Den Bosch, geldt het zelfde voor.
Punt 115, kamercentrale Leiden, geldt ook het zelfde voor.
Punt 116, kamercentrale Drenthe het zelfde.
Punt 117, kamercentrale Amsterdam, wordt ontraden.
Punt 118, kamercentrale Leiden, redactioneel.
Dan ben ik door dat stukje ook heen dan ga ik nu naar de regels 225 en
232 en die alinea's Collectieve lastendruk. Ik begin bij
Punt 119, kamercentrale Friesland, ontraden ten gunste van 120.
Punt 120, kamercentrale Den Bosch, wordt ontraden.
Punt 121, kamercentrale Limburg, ontraden.
Punt 122, kamercentrale Leiden, ontraden.
Punt 123, kamercentrale Leiden, ontraden.
Punt 124, kamercentrale Gelderland, redactioneel.
Zandbergen Arnhem. Er staat redactioneel maar wat houdt dat
redactioneel hier in want het is een hele andere opmerking die in het
voorgaande niet voorkomt.
Frank.
U zult begrijpen dat dit amendement mij uit het hart gegrepen is. Ik heb
daar nog eens een intensieve discussie met de Minister van Financiën over
gevoerd dat het natuurlijk vreselijk aardig is om koopkrachtplaatjes te
ontwikkelen maar als je daar dan uitlaat het feit dat er wel allerlei
milieumaatregelen over gemeenten worden uitgestort hoe goed die
misschien ook zijn maar die wel leiden tot een forse lastenstijging die
gemeenten in burgers moeten doorberekenen ja dan ben je toch niet
helemaal goed bezig. Het heeft er overigens wel toe geleid dat inmiddels
het Centraal Bureau van de Statistiek bij de berekeningen van de
inflatiepercentage veel meer dan vroeger nadrukkelijk rekening houdt met
de stijgingen van gemeentelijkelasten en in die zin is er wel het nodige
bereikt. We bedoelen hier eigenlijk redactioneel mee positief redactioneel
om even te kijken waar we het aanplakken maar de intentie van het
amendement de commissie aanspreekt dus we zoeken even naar een juiste
plek om het aan te plakken maar we zullen dat doen en over de intentie
zijn we het volledig eens.
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Voorzitter.
Positief redactioneel. Mooi
Punt 125, partijcommissie Belastingen, wordt ontraden.
Punt 126, kamercentrale Leiden, ontraden verwijzing naar 125.
Punt 127, partijcommissie Financiële en Economische Zaken, ja
ontraden he, Beraad het tot ontraden geleidt, ja, ontraden.
Ja is dat de conclusie voorzitter, ja, ik betreur dat zeer ik zou het als
commissie toch wel erg op prijs hebben gesteld als U wat ruimte had
willen creëren en ik moet zeggen dat de mededelingen van de heer Luteijn
hierover dat dat toch wel erg moeilijk wordt dat dit toch wel wat makkelijk
vond overkomen eerlijk gezegd. Het is onze stellige overtuiging dat daar
toch veel meer ruimte in te vinden moet zijn.
Ja ik denk dat, mag ik het nog eens zo formuleren want ik heb dat ook
heel bewust aangegeven in de inleiding. Ik denk dat wij het met de intentie
in ieder geval die wordt aangegeven door U en Uw commissie dat wij het
daar volledig mee eens zijn. Ook ons streven is om maximaal in te zetten
op het gebied van het terugdringen van de subsidies. Alleen ook wij
moeten constateren dat in het kader van een aantal andere elementen in
het kader van ons hele terugbrengen van de 70 naar de 60% en toch ook
de behoefte die er hebben wij gemerkt in een aantal moties van de partij
hier leeft om daar toch ook een aantal begeleidende maatregelen rond te
hebben dat op het moment dat je in het kader van de subsidies verder
gaat dan wij hebben aangegeven je aanzienlijk veel forser gaan snijden en
op een gegeven moment nu al in belangrijke mate in bijvoorbeeld zaken
als huursubsidie helemaal zouden moeten doorschrappen en onze mening
is dat we dan toch wel erg sterk sociale effecten op dit moment gaan doen
die ons te ver gaan. We zijn het dus met de strekking eens maar wij
konden moment niet echt maatregelen vinden die verantwoord waren om
nog boven die 3 miljard uit te komen. Het enige wat ik zou kunnen
toezeggen is dat wanneer ook bij de nadere discussies met het Centraal
Planbureau zou blijken dat ook het Centraal Plan bureau binnen onze
lijnen dan nog wat ruimte geeft wij dat graag zullen overnemen want die
gesprekken heeft Frank daar ook uitvoerig mee gevoerd maar wij zien de
mogelijkheid gewoon niet tenzij we op een paar punten aangrijpend gaan
ingrijpen.
Heer Ressenaar.
Ja voorzitter is het natuurlijk heel plezierig om van de heer Luteijn te
horen dat hij het met de intentie eens is maar de praktijk geen kans ziet
om het te verwezenlijken. Ik denk dat als je de verschillende subsidie
posten eens nagaat het gaat om vele miljarden bij elkaar dat die ruimte
wel degelijk aanwezig is en bij voorbeeld die subsidie in de sfeer van de
woningbouw dat daar wel degelijk nog wel een hoop ruimte in is te vinden.
Dus ik vind het eigenlijk vrij gemakkelijk antwoord als ik eerlijk moet zijn.
Frank.
Voorzitter ik moet echt in de richting van de heer Ressenaar benadrukken
dat het hier absoluut gemakkelijk is gegaan we hebben daar heel langdurig
53

over gesproken. Maar we moeten toch wel een aantal dingen in de gaten
houden. We hebben als VVD 7 jaar geregeerd van 1982 tot 1989. Elk jaar
is toen zeer uitvoerig gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden in de sfeer
van de subsidies. Ook dit kabinet, wat we er ook allemaal van vinden,
heeft forse ingrepen in de sfeer van de subsidies gepleegd. In de derde
plaats is het zo dat we natuurlijk wel een aantal hele stevige maatregelen
voorstellen en terecht en U steunt dat ook om te komen tot een forse
impuls in de sfeer van de werkgelegenheid maar die maatregelen zijn soms
stevig en als je daarboven ook nog allerlei subsidiemaatregelen afschaft
dan krijg je natuurlijk wel een gecumuleerd effect en dat is een grens wat
ook de commissie verantwoord vind wat je in een bepaalde periode aan
mensen kunt vragen en in de laatste plaats ik wijs er nadrukkelijk op naar
al diegene die net zo enthousiast waren over het element van gemeente
dat heel veel subsidies rechtstreeks bij gemeenten terecht komen en dat
betekend dat als je daar op gaat korten dat dus dat moet via het korten
van het gemeente- en provinciefonds want in de sfeer van volkshuisvesting
los van het feit wat er allemaal al gebeurd is. Maar ik vraag alle
gemeentebesturen hier die bezig zijn met woningbouwplannen die weten
hoeveel hier en daar op bezuinigd is in de sfeer van sport in de sfeer van
recreatie in de sfeer van natuurbehoud waar we het ook over hebben
gehad in het kader van de discussie over de landbouwparagraaf. Ik zeg U
we hebben al die voorstellen langs gegaan en we hebben echt unaniem
vastgesteld van als we nog verder gaan dan dit voorstel ja dan komen er
echt voorstellen op tafel waar ook onze eigen achterban in
gemeentelokaalbestuur van zegt nou ja, hier gaan we echt over de schreef.
De commissie heeft al aangegeven dit gaat voor de komende vier jaar we
vinden dat we de komende vierjaar opnieuw moeten bekijken hoe dat
minder moet worden over die intentie zijn we het eens maar als we
moeten kijken naar concrete maatregelen hoe je het concreet invult welke
pijn je voor je rekening wilt nemen heb je hier echt met elkaar unaniem de
grens moeten trekken.
Voorzitter ik begrijp heel goed dat meneer de Grave een beroep doet de
aanwezigen gemeentebestuurders in deze zaal ik denk dat ik een beroep
zou kunnen doen op de aanwezige belastingbetalers in deze zaal dat is een
wat ruimer begrip en daar zijn er misschien wel veel meer van. In ieder
geval constateer ik dat de commissie de intentie om daar toch wat verder
in te gaan hoewel men het zelf nu niet kan realiseren wel onderschrijft en
wellicht is het dan toch mogelijk om dat wat duidelijker tot uitdrukking te
brengen in dit stuk. Tenminste ik neem aan dat U dat niet alleen heeft
gezegd omdat U er verder geen gevolg aan wilt geven.
Nee voorzitter ik denk dat ik dat heb aangegeven en ik wil in die zin denk
ik is het nog eens goed om te kijken of je de gedachten dat wij vinden dat
er maximaal bezuinigd moet worden in de subsidiesfeer daar zijn we het
over eens alleen wij kunnen op dit moment niet anders dan vasthouden
wel aan het bedrag wat we hebben ingevuld ook gezien alle gesprekken die
daarover met het Centraal Planbureau en doorberekeningen zijn geweest.
Voorzitter.
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Punt 128, partijcommissie Financiële en Economische Zaken,
redactioneel.
Punt 129, partijcommissie Financiële en Economische Zaken,
redactioneel.
worden overgenomen.
Dan ben ik bij regel 245 De Staatsschuld.
Punt 130, kamercentrale Den Bosch, eerste zin redactioneel de
tweede zin wordt ontraden.
Punt 131, kamercentrale Haarlem, wordt ontraden.
Punt 132, kamercentrale Dordrecht, redactioneel.
Voorzitter mag ik vragen wat redactioneel hier betekend in relatie tot 134.
We hebben in Dordrecht geprobeerd het wat concreter te maken en daar
waar het dan concreter wordt wordt het voor de commissie te
gedetailleerd. Deze zin is ontzettend vaag.
Frank.
Nee voorzitter daar is een misverstand vandaar de term redactioneel. U
heeft het over iets anders. Waar wij het de hele tijd over hebben gehad is
hoe wij inderdaad willen zorgen dat er geld komt voor lastenverlaging en
vermindering van het financieringstekort. Daar hebben we het over over
ingrepen in de sociale zekerheid ingrepen in subsidies talloze andere
verhalen, die discussie voeren we. Waar het hier nou om gaat heeft te
maken met een stukje wat ik zou willen noemen, reken je pas rijk als je
het geld binnen hebt, een soort van omgekeerde volgorde he vaak hebben
kabinetten de gewoonte om in het begin optimistisch te zijn en later te
moeten constateren dat de ramingen wat optimistisch waren. Wij bepleiten
in feite als commissie de andersom-methode wees zeker in het begin
voorzichtig met je ramingen en zorg pas dat je het geld uitgeeft als je het
eerst verdient hebt. En dat is dus denk ik een ander punt waar U op doelt
maar niettemin wel een heel belangrijk punt.
Dordrecht. Ja voorzitter maar dan denk ik toch dat het kopje de staart
schuwt hier helemaal niet van toepassing is. Natuurlijk, want waar U het
over heeft is een stuk stringent begratingsbeheer en voorkomen dat er
uitgaven gedaan worden die niet geraamd staan.
Natuurlijk is er een relatie tot de staatsschuld. Waar ik voor pleit is op het
moment dat de politieke partijen hun programma's opstellen maar ook als
er zo meteen sprake zal zijn van een deelname van de VVD aan de
samenstelling van een nieuw regeeraccoord dat je dus niet in de fout
vervalt dat je financiële ramingen veel te optimistisch stelt want dan blijkt
later dat er tegenvaller optreden zoals nu blijkt bij de tegenvaller van 5
miljard van een paar maanden geleden, die komen door te optimistische
financiële ramingen. Een daarom pleit de commissie ervoor al vanaf het
begin ja daar wat conservatief in te wezen wat voorzichtig in te wezen
zodat inderdaad later de staatsschuld problematiek niet ontstaat omdat
financiële ramingen te optimistisch zijn geweest.
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Maar dat is toch niet de enige reden waarom de staatsschuld is opgelopen,
zeker niet de belangrijkste reden.
- nee dat gaf ik U al aan dat dat een element is en dat overigens alle
bezuinigingsmaatregelen waar we het over hebben de ingreep in de sociale
zekerheid de subsidies talloze andere maatregelen die zijn nodig om
inderdaad ter principale die staatsschuld te verminderen. Dit is een
element wat er bij van belang is maar geen onbelangrijke. Een belangrijk
deel van de staatsschuld is veroorzaakt doordat in het verleden politici
vaak de neiging hadden veel te optimistisch te ramen waardoor later bleek
dat er grote te korte ontstonden.
En wat vind de commissie dan van het idee of de stellingname om de
staatsschuld ook te verminderen door een deel van het nationaal bezit wat
we hebben bijvoorbeeld de aardgas baten in te zetten.
Dat is een facetdiscussie die moet je niet voeren je moet hem in het totaal
voeren. Wat wij totaal hebben gedaan is een bezuinigingspakket
voorgesteld en een .....
..... niet bij ons behandeld dat was een vergissing toen is die naar de
Koninginnegracht toegestuurd bij vergissing en ja toen was er geen besluit
in de kamercentrale over geweest. Ik zeg dit even en we konden dus niets
anders doen dan wat hier staat de motie weer intrekken. Maar toch dacht
ik dat we indiener hiervan, dat ben ik helemaal niet geweest hoor, maar
dat we die toch enig recht wilde doen door U te wijzen, door de commissie
te wijzen en de vergadering te wijzen op de inhoud van wat hier staat. Ik
dacht dat dat zeer liberale uitgangspunten zijn die er zijn verwoord en ik
zou toch een pleidooi willen doen om de gedachten die er in staat mee te
nemen. Ik dank U voorzitter.
Heer van Aardenne.
Mevrouw de voorzitter in het rondschrijven van 27 oktober 1993 waarbij
de aanvullende beleidsnotitie aan de leden is voorgelegd staat ook een
aantal punten betreffende het kernprogramma zelf waar de commissie nog
na de partijraad toe had besloten. Het eerste punt was het overnemen van
het bekende punt 10 van Mevrouw Terpstra. Het tweede punt was het
opnemen van drie passages over het technologie en informaticabeleid. Die
zitten bij regel 262, 268 en 271 en ik heb het gevoel dat die laatste en ik
mag U dus vragen om dat eerste blad voor de aanvullende beleidsnota nog
even voor U te nemen die bij regel 271 luidt als volgt. Op het gebied van
telecommunicatie krijgen nieuwe diensten een kans door liberalisatie van
de regelgeving van terzake van infrastructuur. Ook hier dient de overheid
knelpunten weg te nemen en procedures te vereenvoudigen. Dat is een
redactie en je kan natuurlijk elke redactie redactioneel bekijken maar in
die zin zouden wij die suggestie van Den Haag dan ook als een zuivere
redactionele willen zien. Wij hebben het dus zelf al toegevoegd aan het
kernprogramma en waar we ook net door die andere regels heen liepen is
het duidelijk dat de vergadering het met die drie zaken wel eens was.
Dank U,
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Punt 144, kamercentrale Haarlem, overbodig.
Punt 145. partijcommissie Financiële en Economische Zaken,
intrekken ten gunste van motie 142.
Punt 146, Kamercentrale Den Bosch, Redactioneel.
Dan gaan ik over naar 286 en volgende Effectief Bestuur. Ik begin met
Punt 147. Kamercentrale Den Bosch, wordt overgenomen.
Yvonne Hagendoorn, afdeling Wassenaar.
Voorzitter mag ik hier iets op aanvullen. U heeft het over effectief bestuur
bij 147 geaccepteerd dat er gebrek aan controle is. Ik heb een
amenderende motie ingediend ook in een deel van deze tekst verderop bij
regel 327 daar heb ik 165 ingediend waarbij dus als aanvulling op de
gebrek aan controle kan gesteld worden dat er ook een rekenkamer zou
moeten komen voor provincies en voor gemeenten dat zou dan de
uitvoering van die controle kunnen bevorderen. Ik loop wat vooruit hierop
maar ik denk dat deze zaken toch in verband met elkaar staan.
Voorzitter.
Ja maar ik zou hem toch graag bij 165 willen behandelen dan,
-Oke maar dan wil ik er nu vast op wijzen dat er hier gebrek aan controle
die tekst overneemt.
Oke komen we straks op terug ja. Ik ben bij regel 302 en volgende.
Punt 148, kamercentrale Den Bosch, redactioneel.
Punt 149, kamercentrale Den Helder, wordt ontraden. Regel 312.
Punt 150, kamercentrale Den Haag, wordt ontraden ten gunste van 151.
Mag ik daar iets over zeggen mevrouw, natuurlijk. 7 kamercentrales
hebben amendementen ingediend die het zelfde bedoelen namelijk om de
positie van de Minister President niet zodanig te versterken dat die
bevoegdheden krijgt aanwijzigingen te geven aan andere Ministers.
Argumenten wisselen maar vullen elkaar aan. Er is een amendement en
dat is 151 wat lapidair is onduidelijk en die de mogelijkheid schept als ik
het goed lees dat wel blijft staan die zinsnede, de Minister President krijgt
de bevoegdheid aanwijzingen te geven aan andere Ministers. Nou dat lijkt
me niet de strekking van de bedoeling van de amendementen 7
kamercentrales en naar ik een begin van vermoeden heb niet de bedoeling
van dit congres. Ik ben er dus wat ongelukkig mee dat U nou juist de
amendement 151 uitpakt om te concentreren en ik zou liever zien dat dat
amendement werd ingetrokken ten behoeve van de 7 andere
amendementen die het zelfde bedoelen.( applaus).
Voorzitter, heer Mackay op het zelfde punt. Inderdaad, we zijn bij 150 he,
de kamercentrale Leiden vraagt zich nou echt af of dit nou een issue voor
een kernpuntenprogramma de versterking van de Minister President.
Krijgen wij nou meer kiezers door voor een Minister President te kiezen
die minder Minister is maar straks meer President is. Laten we nou kiezen
voor de kwaliteit van de bestuurspraktijk en nou ophouden met die onzin
over die versterking van de Minister President die dan ook nog een
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aanwijzing kan geven aan eventuele liberale ministers ik vind het geen
issue, gewoon afwijzen. (applaus).
Ook over dit zelfde punt. Ja zelfde punt.
Van Zutphen, kamercentrale Leiden. Overwegende dat de versterking van
de rol van de Minister President kan leiden tot onrust in de coalitie en de
rol van het parlement onderschat en verzwakt. Meenemende dat de
Minister President als regeringsleider al betrokken is bij het overleg in de
Europese Raad van de EG en de symbolieke waarde van de Minister
President al opgevoerd is door middel van het vragenuurtje, vinden wij dat
de versterking van de Minister President uit het kernpuntenprogramma
moet.
Oke, David jij. Ja voorzitter de mening van de commissie naar aanleiding
van de moties die zijn ingediend vind U in feite verwoord doordat wij
hebben aangegeven dat wij de motie van de kamercentrale Den Bosch
willen overnemen en dat betekend in feite dat wij inderdaad de
aanwijzingsbevoegdheid aan andere Ministers dan dat we bereid zijn die te
schrappen in ons beeld omdat wij inderdaad constateren dat dat een
misschien wat te verre uitwerking is en wat te ver gaat. Wij vinden toch dat
in de hele structuur van het leiding geven, ook van kabinetten in de
komende tijd, en ook met name in het kader van de Internationale
aspecten dat er toch gekeken moet worden of je daar niet en dan
inderdaad een veel lichtere aanpassing voorstellen, daar kunnen we ons in
vinden,een aanpassing moet worden gepleegd ten gunste van de positie van
de Minister President. Het is natuurlijk volstrekt buiten de orde om te
discussiëren over de vraag of er dan aanwijzingen komen naar liberale
Ministers, die gaan dan over Zuid, of dat dat dan ten koste van de VVD
zou zijn. Want ik denk dat wij een programma moeten opstellen waar we
ervan uitgaan dat de regeringen ook in de toekomst gaan komen waar het
volstrekt onduidelijk en onzekere zaak is wie de Minister President zal
worden en ik vind ook dat wij in een programma waar wij proberen aan te
sluiten bij effectief bestuur toch ook moeten trachten die elementen mee
te nemen die misschien op dit moment zegt die kunnen we in de politieke
praktijk nog niet helemaal gebruiken maar die natuurlijk toch op langere
termijn wel zijn invloed zullen hebben, Dus wat wij willen is, wij willen
graag overnemen de suggestie van de kamercentrale Den Bosch om het
wat minder scherp te stellen maar wij handhaven toch onze mening dat wij
wel daar een passage en dat wat afgezwakte passage aan willen wijden.
Tweede termijn. Heer Mackay dan kom ik bij Den Haag.
Voorzitter ik blijf er bij wie vraagt hier nou om. Gaan we nou echt kiezers
trekken door voor dit soort punten te bepleiten. Bovendien ik geloof
helemaal niet om dat weer te zoeken in de oplossing van meer
bevoegdheden en dergelijke. Het gaat om de kwaliteiten van de Minister
President en die kan als die goed is voor een goede coördinatie zorgen.
Dat moet je niet in bevoegdheden of in structuurwijziging sturen en
bovendien ik vind het echt geen punt voor een kernpuntenprogramma het
is gewoon staatsrechtelijk Den Haagsche flauwekul. (applaus),
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Dan nu Den Haag. Pardon kamercentrale Amsterdam. Hellendoorn, ja
Den Haag staat er achter. Eerst Amsterdam dan.
Wij hebben op zich niet zo'n probleem met een lichte versterking met de
positie van de Minister President alleen zoals de meeste kamercentrales
hier verenigd hier hebben gezegd gaat het ons te ver om hem die
aanwijzingsbevoegdheid te geven we hebben in verband daarmee een
lichtere vorm proberen te vinden door voorstel 155 in te dienen waarbij we
dus zeggen dat hij de mogelijkheid krijgt om intern een ruimere
agenderingsbevoegdheid te krijgen dat geeft hem voldoende ruimte dacht
ik om zaken die hij van belang vindt, toch aan de orde te stellen.
Dank U, wil Den Haag ook nog of niet.
Nou ik denk dat ik alles horende toch maar voorstel om dit hele gedachtete laten vervallen zoals de bedoeling was van ons amendement. (applaus).
David. Ja ik denk dat wij ten aanzien van wat Amsterdam heeft gezegd dat
is eigenlijk de strekking van motie 151 van de kamercentrale Den Bosch
die de aanwijzing ook wil laten vallen en het dus toch wel wil aangeven
maar wat beperkter wil doen.
Ik denk dat wij heel praktisch toch maar verstandig eraan doen omdat er
ook moties liggen in een andere richting dat het congres daar een
uitspraak over doet en het lijkt mij verstandig om dan de meest
verstrekkende als uitspraak maar als voorbeeld te nemen dat werkt het
meer dragmatische en het meest verstrekkende is in feite gewoon 150 die
verzoekt om de tekst te schrappen.1
Voorzitter.
Accoord, we gaan stemmen over 150. Goed dan gaan we stemmen over
150. Stembureau klaar. Als ik dus vraag, ik begin bij oranje weer, wie voor
is die is voor 150 voor het voorstel van de kamercentrale Den Haag om
dus niet de positie van de Minister President te versterken. Oranje voor,
eerst maar even kijken voorzitter goed ie flappen uit elkaar, ja, oranje
tegen, dat is denk ik duidelijk voorzitter, misschien nog even wit, wit voor,
ja wit tegen, lichtblauw voor, ja lichtblauw tegen, het is niet verrassend
denk ik, de heer Brinkman zal dit niet leuk vinden, (gelach) oke daarmee
is, mag ik voorstellen ik leg dit aan de vergadering voor dat ik daarmee tot
en met 157 als behandeld kan beschouwen. Ja. dat dacht ik ook.
Goed gaan we naar regel 315 en volgende. Ik begin bij
punt 158, partijcommissie Binnenlandse Zaken, intrekken ten
gunste van 169.
Punt 159, kamercentrale Utrecht, Redactioneel, overgenomen.
Punt 160, partijcommissie Binnenlandse Zaken, redactioneel.
Punt 161, kamercentrale Leiden, intrekken ten gunste van 52,
dat hebben we dus helemaal aan het begin al gehad.
Punt 162, partijcommissie Financiële en Economische Zaken, ook
intrekken ten gunste van 52.
Punt 163, Kamercentrale Haarlem, intrekken ten gunste van 52.
Punt 164, kamercentrale Gelderland, intrekken ten gunste van 52.
Punt 165, kamercentrale Leiden, wordt ontraden en daar staat
Wassenaar op.
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Gaat Uw gang.
Yvonne Hogendoorn afdeling Wassenaar. Ik wilde toch graag enige
discussie over deze amenderende motie. Deze discussie heeft ook in
Wassenaar plaats gevonden en de originele test was juist een verzoek tot
discussie om te kijken of het niet zinvol is om een rekenkamer voor
provincies en gemeentes in te stellen juist om de controle op effiëncy en
op effectief en doelmatige besteding van overheidsgelden ook bij de lagere
overheden juist te waarborgen. U kunt zeggen daar zijn andere
toezichtregelingen, inderdaad hebben gemeentes ook interne
accountantsdiensten, maar als je weet dat gemeentes die in de financiële
problemen zitten bij voorbeeld, heel vaak hele duren bureaus van buiten
aantrekken om juist deze controle te laten uitoefenen dan zouden de
gemeentes die in financiële problemen komen waarvoor zij een
onafhankelijk onderzoek willen ook gebruik kunnen maken van zo'n
rekenkamer en de kosten kunnen beperken en juist de onafhankelijkheid
kunnen vergroten. Daarom zo ik toch graag een discussie willen over
eventuele invoering van een rekenkamer en ik nodig de zaal uit om
ervaringen te vertellen van hoe men financiële problemen in hun
afdelingen in hun gemeentes oplost als ze dus van buitenaf bureaus
aangetrokken moeten worden.
Dank U. Heer van Leeuwen.
Van Leeuwen een lid uit Zoetermeer, ik denk dat we daar een heel
congres over kunnen houden; ik stel voor dat de Vereniging van Staten- en
Raadsleden dat doet. In de nieuwe contabiliteitsvoorschriften is geregeld
dat doelmatigheid en rechtmatigheid te gelijker tijd zullen plaatsvinden. De
organisatie behoeft wat dat betreft niet uitgebreid te worden in de
accountantsverklaring, die meestal door een extern bureau gebeurd, zal
ook de rechtmatigheid van uitgaven worden meegenomen. Ik denk dat dit
voorstel overbodig is.
Voorzitter, Heeft de commissie daar nog iets aan toe te voegen,
- het lijkt mij een uitstekende suggestie van een burgemeester waarvan ik
weet dat in zijn gemeente de financiën uitstekend in orde zijn dus laten we
in ieder geval een waardevol advies van deze burgemeester daar volgen.
- Blijft het ontraden dus gehandhaafd .. goed ik ga naar regel 331 en
volgende. Reorganisatie Binnenlands Bestuur.
Punt 166, kamercentrale Den Haag, intrekken ten gunste van 169.
Punt 167, kamercentrale Utrecht, ontraden ten gunste van 169.
Punt 168, kamercentrale Den Bosch, ontraden zie 169.
Punt 169, partijcommissie Binnenlandse Zaken, overnemen. Wordt
overgenomen.
Punt 170, partijcommissie Binnenlandse Zaken, wordt
overgenomen.
Punt 170a,kamercentrale Den Helder, wordt ontraden ten gunste
van 169.
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Ik ga naar 338 niet alvast in de startblokken gaan staan daar, regel 338 en
volgende.
Punt 171, kamercentrale Den Haag, intrekken ten gunste van 169.
Punt 172, Vereniging van Staten- en Raadsleden, intrekken ten
gunste van 178.
Ja en toen kwam die,
-ja om het congres snel te laten verlopen voorzitter. Van Beek namens de
vereniging. Ik denk dat er een misverstandje geldt hier. In de
oorspronkelijke tekst wordt gesuggereerd dat alle provincies, er wordt
gesproken over de provincies, provincies nieuwe stijl zouden worden. In
onze tekst wordt daar aangegeven dat er een aantal provincies die stap
zouden kunnen maken en in amendement 178 praat men over de BONregio's dat zijn een aantal nieuwe provincies. Dus ik denk dat de
combinatie van 172 en 178 tezamen de huidige tekst eigenlijk zou brengen
op het niveau van waar we zitten nadat de parlementaire discussie over de
BON is afgerond.
Klaas. Ja ik denk dat wat U net verwoord de strekking is van de bedoeling
van de commissie dus we zullen dat redactioneel aanpassen.
Dank U, de strekking van de bedoeling...
Punt 173, partijcommissie Binnenlandse Zaken, intrekken ten gunste van
169.
Punt 174, kamercentrale Leiden, Eventueel betrekken bij discussie in
februari over de beleidsnotitie.
Punt 175, kamercentrale Haarlem, redactioneel.
Punt 176, partijcommissie Binnenlandse Zaken, redactioneel.
Punt 177 is vervallen.
Punt 178, Kamercentrale Utrecht, accoord mits het woord "zonodig" wordt
geschrapt. Dus niet zonodig wordt geschrapt,nee wat daar staat
zodanig moet zijn zonodig en wij wensen graag dat het woord
zonodig dat bedoeld is wordt geschrapt. Dus gewoon kan.
Dordrecht hierover. Ja voorzitter. 178. In relatie met 181 waar Dordrecht
heeft voorgesteld om de zin" In deze agglomeraties zijn de huidige
gemeentegrenzen een belemmering voor effectief bestuur" om die juist te
schrappen. Wij vinden het overbodig om een stelling te betrekken dat in
de grootstedelijke gebieden de gemeentegrenzen extra belemmering
zouden vormen. Juist het idee van de regio provincies of de provincies
nieuwe stijl is om te komen tot een herverdeling van taken tussen
gemeente en provincies in dat gebied. Dat betekend dat je dan niet apart
nog niet eens hoeft te constateren wat de VVD tot nu toe nooit gedaan
heeft dat de gemeentegrenzen in dat gebied een aparte belemmering
vormen. We hebben ook al overgenomen het amendement 169 van de
partijcommissie Binnenlandse Zaken die in zijn algemeenheid constateert
dat gemeentelijke herindeling meer moet plaatsvinden. Wij vinden het
absoluut niet nodig om voor de grootstedelijke gebieden nog eens extra te
benadrukken dat daar gemeentelijke herindeling zou moeten plaatsvinden.
(applaus)
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Voorzitter.
Ja ik denk dat Utrecht zou moeten zeggen nu. Niemand van Utrecht, of
gemeente rondom Utrecht. Kamercentrale Utrecht die hem ingediend
heeft die moet daar iets over zeggen.
Ja mijn naam is Groot, kamercentrale Utrecht. Het is ingediend vanuit de
Provinciale Staten idee waarbij er nogal wat discussie in de regio Vleuten,
Kassengebied en de Meern gaande zijn. Utrecht eigenlijk graag zijn
invloedssfeer zou willen uitbreiden maar de huidige regeling dat dus niet
mogelijk maken.
Voorzitter mag ik daar een korte zin aan toevoegen.lk denk dat de
formulering die gekozen is in het amendement zoals die voorligt eigenlijk
de juiste is namelijk dat de vorming van de omvorming van de
agglomeraties naar provincies nieuwe stijl niet uitsluit dat er wijzigingen
aan de gemeentegrenzen moeten worden gemaakt om de zaak effectief te
kunnen besturen. Dus ik denk dat we ons eigenlijk het best kunnen
houden aan de tekst en dan het woordje zodanig schrappen zoals die is
voorgesteld in 178.
Voorzitter, ja Dordrecht. Ik denk toch dat dat een overbodige zin wordt
aangezien we in amendement 169 al hebben opgenomen dat
schaalvergroting door gemeentelijke herindeling noodzakelijk is voor een
krachtig locaalbestuur. Dat geldt generiek waarom zou dat dan nog apart
moeten worden opgenomen voor de grootstedelijke gebieden en ik zou er
toch sterk voor willen pleiten om wat dit betreft als VVD een consistente
lijn te blijven voeren, we hebben steeds ook gezegd dat de problemen in
de grootstedelijke gebieden ook zijn ontstaan door een stuk financieel
wanbeheer in de grote steden waarbij bepaalde andere politieke partijen
een verantwoordelijkheid hebben genomen en wij zouden nu als VVD
zeggen dat de oplossing van die problemen ook zou moeten plaatsvinden
door herindeling van de gemeentegrenzen in die gebieden, dat is nooit de
lijn geweest.
Klaas. Kijk er bestaat een verschil tussen de tekst zoals die in 178 is
verwoord en de tekst uit het kernprogramma zelf. In 178 gaat het over een
aantal grootstedelijke agglomeraties en er staat "kan" de bestuurlijke status
van provincie nieuwe stijl krijgen. In deze agglomeraties "kunnen" de
huidige gemeentegrenzen een belemmering zijn maar het staat niet meer
zo absoluut in deze tekst als in het kernprogramma, dus begrijp ik niet zo
goed meer wat het bezwaar daar tegen is.
Voorzitter dat is nou juist ook mijn punt dan is het dus volstrekt overbodig
en geeft het alleen maar extra discussies juist in die grootstedelijke
gemeente of in die agglomeratie gemeente die dan toch in heel
nadrukkelijk in het VVD programma zien opgenomen dat die
grenswijzigingen wel kunnen en het is ook niet nodig als specifieke
toevoeging nogmaals gelet op wat we al aangenomen hebben bij 169. En
voorzitter tenslotte zou ik toch aan de Commissie de vraag willen stellen
waar gaat het nu wezenlijk om bij de reorganisatie van het binnenlands
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bestuur of bij de vorming van provincies nieuwe stijl, om een herschikking
van het takenpakket tussen gemeenten en stadsprovincies of om de
gemeentegrenswijzigingen.
Voorzitter mag ik een zin toevoegen. De tekst op 178 laat een wijziging
van grenzen in twee richtingen mogelijk zijn. In de ene regio is het zo dat
een stad te groot is, denk aan de discussie rond Rotterdam, waar men
praat over opsplitsing. In een andere regio is het zo dat plaatsen te klein
zijn en dat dus door een gemeentelijke herindeling er een opschaling moet
plaatsvinden. In de tekst zoals die in 178 staat zijn beide richtingen
mogelijk en is op zichzelf consistent ten aanzien van datgene wat er over
dat onderwerp, ook door Jan Fransen, recent in de kamer rond de BON
discussie is ingebracht.
Voorzitter.
Oke ik denk dat de commissie het eens is met het voorstel van de
kamercentrale Utrecht met dan het woordje zodanig eruit. Als Dordrecht
daar stemming over wil gaan we stemmen.
- Daar willen wij stemming over voorzitter.
178 gaan wij dus over stemmen. Stembureau klaar, ja ik moet even met de
commissie overleggen. Als het zo is dat 179 verder strekkend is wil de
commissie dan eerst 179 in stemming brengen.
Nou ik denk voorzitter dat inderdaad, ik begrijp dus dat wat de eerste zin
betreft van 178 dat daar ook de kamercentrale Dordrecht het mee eens is
dat zei feitelijk ook de tweede zin willen schappen, dat is dan 179,
- of ik denk nog beter dat is 181 want dat is exact wat wij hadden
voorgesteld,
- ja maar dat is het zelfde als 179,
- ja maar die zijn we dan kwijt dus de commissie stelt voor op 179 te
stemmen dan, de vergadering ermee eens, oke dan gaan we over 179
stemmen. Voorzitter eerst maar even zien. 179.
Het is wel 178 voorzitter waar we over praten. Nee, nee we stemmen over
179 want die is verder strekkend daar gaan we eerst over stemmen, dan
zijn we van dat andere ook af,
voorzitter, misschien dan als stemverklaring vanuit Dordrecht, wij stemmen
dus voor 179 omdat wij vinden dat het element van grenswijzigingen niet
apart moet worden gebracht in de discussie van de grootstedelijke
gebieden dat gaat ten koste van de randgemeente en dat is een zeer
gevoelig onderwerp in die gemeente waar we toch een behoorlijke aanhang
van de VVD hebben.
Voorzitter, heer de Jonge, een punt van orde. Ik maak bezwaar tegen het
passeren van 178, 179 is niet verder strekkend dan 178, 179 gaat alleen
maar over de tweede zin van 178 dus ik sta erop dat
- maar daar gaat de discussie ook over daar heeft Dordrecht problemen
mee niet met de eerste zin.
- Oh dus ik begrijp zo dat 178 reeds overgenomen is,
63

- nee de eerste zin van 178 is niet overgenomen en is geen discussie over.
het gaat over de tweede zin en die hebben we toen vergeleken met 179 en
toen kwamen tot het voorstel om te gaan stemmen over 179.
- Ik begrijp U iets beter nu
-Iets beter, dank U. We gaan stemmen over 179. Het voorstel van de
commissie is om in te trekken diegene die het eens is met het voorstel van
de kamercentrale Den Bosch die wordt geacht zich voor middels zijn
kleuren aan te geven. Ik begin met oranje, oranje voor, ja oranje tegen ja,
wit voor, wit tegen, lichtblauw voor. lichtblauw tegen, grote meerderheid
voor voorzitter.
Oke dus dan wordt het overgenomen zonder de laatste zin ja, 178 wordt
overgenomen zonder de laatste zin oke, dan ben ik 179 kwijt en
180,181,182,183 zou ik als van tafel willen beschouwen. accoord.
Punt 184, Kamercentrale Dordrecht, intrekken zie 182.
Punt 185, kamercentrale Dordrecht, verwezen naar 52.
Punt 186, kamercentrale Den Bosch, wordt ook verwezen naar 52.
en dan ben ik bij 349 en volgende. De Burger en de politiek.
Punt 187, partijcommissie Binnenlandse Zaken, redactioneel.
Mevrouw de voorzitter, meneer Huber, die gaat over het referendum. Nee
nog niet. sorry. Dat is 193 pas ik dacht dat U dat wel wist, U hebt gelijk
mevrouw, sorry ik zal niet zeggen wat ik wou zeggen nee,
Punt
Punt
Punt
Punt

188,
189,
190,
191,

kamercentrale Leiden, redactioneel.
kamercentrale Utrecht, redactioneel.
kamercentrale Leiden, zie 192.
welke 190, ja

Meneer Mackay.
Ja voorzitter het gaat dan toch om het toekennen van de meergewicht aan
het geven van voorkeur stemmen. Dat klinkt geweldig sympathiek als je
meer gewicht geeft aan voorkeurstemmen dat je dan eerder verkozen kan
worden maar het klinkt sympathiek maar we moeten niet vergeten dat wij
in het verleden al een en ander op dat punt hebben gerealiseerd en dat al
de helft van de kiesdelen voldoende is om verkozen te worden. Maar pas
op we hebben ook nog te maken met kwaliteit van het bestuur en interne
partijdemocratie. We proberen altijd zo optimaal mogelijk de lijst samen te
stellen, we gaan er volgende maand aan werken en juist door teveel weer
teveel gewicht geven aan voorkeurstemmen kan de kwaliteit van het
bestuur dan in gevaar komen. Dus als we naar het verleden kijken waar al
veel is gerealiseerd vragen wij ons echt af moet je nou nu nog meer
gewicht toekennen aan die voorkeurstemmen dan we al in de wetgeving
gerealiseerd hebben.
Dank U, Klaas.
Ja de bedoeling van de passage is om de kiezer een grotere zeggenschap
te geven over de samenstelling van het parlement. Natuurlijk speelt het
bestuur van politieke partijen in deze een hele belangrijke rol maar de
commissie heeft gemeend dat hier en dat zou ik niet willen noemen
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regionalisatie, dat hier toch de kiezer een grotere stem, gewicht van de
stem van de kiezer groter kan zijn dan bij het huidige gewicht dat wordt
gegeven aan voorkeur stemmen.
-Ja maar voor een deel hebben we dat al gerealiseerd kortelings geleden
en de vraag is of we nu nog meer gewicht moeten toekennen dan we al
geregeld hebben op dit moment.
- dat is de opvatting van de commissie
- ja dat betwijfelen wij in Leiden of je nou nog verder moet gaan.
Bovendien de kiezer heeft ook nog andere alternatief, kan zelf een partij
oprichten of kan op andere partijen stemmen. De vraag is of je niet te ver
gaat.
- Ja maar ik denk dat wij niet moeten bevorderen van dat men zijn eigen
initiatief gaat uitbuiten in andere partijen oprichten. We moeten deze
discussie natuurlijk ook een beetje stellen in het licht van een andere
discussie die uiteraard ook in de commissie is gevoerd omdat je alle
elementen moet meenemen. Dat is moet je elementen van een districtenstelsel ergens in meenemen omdat er toch hier en daar geluiden zijn dat
het dichter van de kiezer toekruipen naar de politiek mede te maken heeft
met dat men zich korter verbonden voelt bij degene die verkozen worden.
Nou wij hebben daar uitdrukkelijk niet voor gekozen ziet U, en wij hebben
dus gekozen om wat dat betreft dus toch nog wat, ja nog wat meer de
ruimte op te rekken wat betreft de voorkeurstemmen en daar dus ook de
mogelijk de rigionalecomponent bij te betrekken maar dat kunnen we op
voorhand niet helemaal zeggen. Ik denk dat het toch een duidelijke keuze
is en in ieder geval niet de keuze in een andere richting, dat moeten we
ons wel realiseren.
Meneer van Aardenne.
Ja mevrouw de voorzitter behoefte om op te merken dat als de partij een
kwalitatief goede lijst opstelt waarvan alle mensen die op die lijst staan
voldoen aan het criterium een mogelijk goed volksvertegenwoordiger te
zijn dat het dan niet erg is dat het kwaliteitsaspect dan veel minder in het
geding en dan kan er een bepaalde regionale voorkeur worden
uitgesproken. Het gevaar zou natuurlijk alleen groot worden als je
inderdaad sterk regionaal kon en die lijst zeer regionaal ging samenstellen
maar het samenstellen van de lijst gaat vooraf aan het uitspreken van de
voorkeur van de kiezer en daar past toch wel bij dat die voorkeurstemmen
wat groter gewicht moet krijgen dan die op het ogenblik al heeft.
Voorzitter.
Iemand nog, 190 dus wordt verwezen naar 192. Ik ga naar
Punt 191, kamercentrale Leiden, wordt ontraden.
Punt 192, kamercentrale Leiden, wordt ook ontraden.
Dan kom ik bij regel 355 en volgende dat gaat over het correctief
referendum en als ik goed heb gekeken dan zijn dat de moties 193 tot en
met 206 en het lijkt mij fantastisch om daarmee de avond te gaan
afronden.
Heer Huber.
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Nou mevrouw de voorzitter dat zal best lukken en ik heb zo het
vermoeden dat het ook niet lang hoeft te duren. (gelach). Ik wou
complimenten maken aan de commissie niets helpt zo om de partij te
verenigen als voor te stellen dit collectief referendum in te voeren dan zijn
we er allemaal tegen. (applaus). Het getuigd ook van moed van de
commissie om te volstaan met de verdediging tegen alle amendementen
het zijn 13 van kamercentrales die zijn voor schrappen en 1 nog
verstandiger amendement namelijk van het Haagsche wat positief wenst uit
te spreken dat we geen referendum wensen, maar het getuigd van moed
van de commissie om als enige argument mede te delen dat het strijdig is
met de opvattingen van de commissie terwijl er toch zoveel goede
argumenten genoemd zijn door de 14 amenderende kamercentrales.
Mevrouw de voorzitter zoals ik zei, 13 kamercentrales van de 19 die we
hebben zeggen schrap dit punt dan blijft het ongenoemd in het
programma. Ik zou een klik verder willen gaan dat is amendement 205 van
Den Haag wat positief uitspreekt dat wij elke vorm van referendum
afwijzen. Ik zou een beroep willen doen op die andere 13 kamercentrales
om hun amendement in te trekken ten behoeve van het Haagsche en
absoluut duidelijkheid te geven over wat de VVD wil. Dank U.
David.
Ja voorzitter wij hebben gemeend, wetende dat dit onderwerp wel eens
eerder in de partij ter discussie is geweest dat wij niet uitvoerig zoals we
dat bij geen enkele motie hebben gedaan, nog een uitvoerige reden
moesten opgegeven waarom wij het er nog in willen zetten. Ik wil
overigens nog beginnen met te zeggen dat het natuurlijk niet een
automatisme is als we de moties zien die uit 13 kamercentrales komen dat
dan volledig 13 kamercentrales daartegen zijn want zo heeft het niet
helemaal gewerkt. Dat even als een opmerking vooraf. Wij hebben
gemeend om het op te voeren omdat wij discussiërende over de relatie
tussen burger en politiek wij het gevoel hebben dat wij met zijn allen altijd
zeggen we hebben hier een punt daar moeten we wat aan doen en als we
dan concreet in de uitwerking komen en ons gaan afvragen hoe we dat
moeten invullen dan blijkt hoe moeilijk dat is om dan concreet het een en
ander daarvoor te gaan vinden. We hebben het ook op gevoerd omdat, en
we hebben het opgevoerd op de wijze waarop we het hebben opgevoerd
namelijk, een correctieve referendum maar wel eerst nadat het de
tweedekamer is gepasseerd omdat wij ook niet een referendumstructuur
willen hebben die in feite strijdig is met onze parlementaire democratie.
We hebben het er ook opgevoerd omdat wij het gevoele hebben dat in het
hele kader van de discussie de politieke discussie tussen de burger en "Den
Haag" dat over het algemeen de burger daar toch wat anders tegen
aankijkt dan degene die dit verwoordde in de bestuurlijke sfeer als we zo
hier en daar enquestes daarover tot ons nemen dan merken we dat ook in
onze eigen achterban er heel uitdrukkelijk toch heel genuanceerd over
gedacht wordt en ik denk dat dat dan ook een goed moment is om ook de
achterban de gelegenheid te geven om daarover te discussiëren en
daarover dus ook in de diverse afdelingen een mening te vormen en in die
zin wachten wij ook met uitermate interesse af hoe uiteindelijk die mening
uitkomt. Ik wil vervolgens er wel bij zeggen dat ik denk en ik zeg het toch
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maar vrij duidelijk dat ik denk dat het volstrekt geen aansluiting zal geven
of geen pas zou geven in een hoofdstuk waar we praten over de relatie
burger/politiek te versterken om dan ten aanzien van het referendum het
om te keren en te constateren dat we überhaupt nooit aan referendum
moeten denken ik denk dat we dan teveel doorschieten naar de andere
kant. Ons voorstel is dus uitdrukkelijk dat het toch het overwegen waart is
om dat referendum uitdrukkelijk mee te nemen en ik wil nog een
uitdrukkelijk zeggen dat daar dus ook een aantal voorwaarden staan, ik
zou mij zelfs kunnen voorstellen dat die voorwaarden moeten worden
aangescherpt, wij hebben die wat voorzichtig globaal genomen en ik wacht
graag verder de discussie daarover af.
Oke, heer Weiering.
Voorzitter kamercentrale Overijssel trekt motie 194 in ten gunste van 205
mits daar direct een stemming over plaatsvindt want anders moeten wij
discussiëren over de andere moties. Dus stemmen over 205.
Voorzitter.
Er staan zoveel mensen het lijkt mij toch juist om de mensen de
gelegenheid te geven om hier hun zegje te doen. U nog dan ga ik naar
daar. Meneer Mackay.
Voorzitter mag ik voorstellen enigszins de orde te volgen en ook even het
eerste amendement 193 te kijken. Ik denk dat ik het inhoudelijk wel eens
ben met Den Haag dat we in elk geval niks voelen voor een correctief
referendum maar vervolgens vind ik de oplossing van Den Haag niet zo
sterk. Kijk ik voel er überhaupt niet zoveel voor om negatieve
opmerkingen in het kernpuntprogramma te plaatsen ik denk gewoon dat
die passage moet worden geschrapt over het correctief referendum en
daarvoor toch een alternatief moet bieden dat er geen probleem ligt dat
kunnen we ook niet ontkennen er ligt best een probleem maar die ligt
vooral in de wijze van handelen in het parlement het versterken van
dualistische stelsel dat moet beter tot zijn recht komen zoals de
kamercentrale Leiden bepaald wenst en daarom het alternatief, nou laat
maar zitten verder ...... het gaat om de inhoud.
Ja even meneer Luteijn, en dan kom ik daar terug.
Ja we zitten vaak een beetje in de problematiek dat de volgorde van de
moties natuurlijk wat ligt aan de volgorde van indiening. Ik denk dat het
verstandig is om eerst in feite te kijken naar een motie die aangeeft dat
men wil schrappen en dat we vervolgens dan bij voorbeeld kijken naar de
motie van de kamercentrale Leiden die toch een alternatief aandraagt en
een motie van de kamercentrale Den Haag die een stap verder gaat.
En voorzitter ik vergat het nog te zeggen ik sprak mede namens
Noordholland. Wat is Noordholland in deze, dat zijn drie kamercentrales
en hij sprak alleen namens de belangrijkste en dat is Den Helder. (gelach).
Mevrouw de voorzitter, Wendt, namens de kamercentrale Amsterdam. Ik
zou willen voorstellen dat we eerst gaan stemmen over de meest vergaande
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motie en dat is in onze ogen de motie van de kamercentrale Den Haag
dan kunnen we daarna kijken wat we verder moeten doen. Ik denk dat we
daarmede de discussie snel kort kunnen sluiten.
We zouden eerst gaan praten en dan stemmen.
- Ja waarom gaan we niet eerst discussiëren.
- waarom zouden we discussiëren als we met stemming over deze motie
waarschijnlijk een hoop duidelijkheid krijgen.
- Ja zeg, dit is democratie
- dan doet U de commissie niet helemaal recht denk ik,
- voorzitter maar misschien zou dan inderdaad meneer Wendt willen
ingaan op het argument van de heer Luteijn. Hoe het nu kan dat uit alle
opiniepeilingen blijkt dat zeer aanzienlijke meerderheden 80 à 90 % van
onze eigen kiezers, dus niet die kiezers van andere partijen maar onze
eigen kiezers voor een referendum zijn terwijl hier zo wordt gezegd onzin
weg met dat verhaal. Er zijn argumenten voor dat wil ik niet ontkennen
het is een moeilijke afweging maar om het even weg te wuiven als onzin
terwijl zulke grote groepen van onze eigen kiezers er voor zijn dan vind ik
als dit congres die beslissing neemt en dat moet gebeuren na een goeie
discussie met goeie afwegingen van argumenten en niet een beetje in de
zin van alle klets en onzin weg ermee. Daar doen we geen goed mee in
onze eigen achterban. (applaus).
Meneer de Grave misschien kan ik daar even op terugkomen. Ik sta hier
namens de kamercentrale Amsterdam en daar bleek dat zeker niet de
meerderheid was voor een referendum. We zijn wel voor opiniepeilingen
dat blijkt ook duidelijk uit onze toelichting bij onze eigen motie maar ik
denk dat wij van harte zouden ondersteunen de motie van kamercentrale
Den Haag en ik blijf erbij dat we graag zouden willen stemmen over die
motie.
Voorzitter.
Ja kijk eens de vergadering bepaald het als die nu willen stemmen dan
stemmen maar het lijkt mij toch moet U kijken wat een mensen daar
allemaal staan dat die toch de gelegenheid moeten hebben om even te
zeggen wat er op hun hart ligt. Ik stel voor dat we de gelegenheid geven
om over dit onderwerp te spreken.
Heer Bakker.
Voorzitter het aardige is in ieder geval dat in het verhaal van de heer
Luteijn dat hij te kennen geeft er is behoefte door de burger om in ieder
geval correctief te kunnen optreden. Dat was zijn stellingname en daarom
brengt hij het naar voren toe. Dat betekend in feite dat hij zich zelf en zijn
eigen volksvertegenwoordigers een bewijs van onvermogen geeft dan had
hij maar eerder moeten luisteren dat is een. Dat tweede de burgers horen
wel degelijk een relatie te leggen alleen of dat onmiddellijk correctief hoort
te zijn dat is voor mij nog de vraag. Wij leveren kwaliteitsbestuurders die
goede kwalitatieve beslissingen nemen dat laat onverlet dat een burger
best zijn mening mag geven als zijnde een adviesfunctie en dat element mis
ik in Uw voorstel. Wat dat betreft raadplegend zou uitstekend kunnen
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werken daar waar dat nodig is maar correctief is een zodanige stap dat ik
mij afvraag moeten we een dergelijke grote omslag gaan zitten maken dat
gaat me net een stap te ver.
Voorzitter.
Ik ga even wat opmerkingen verzamelen, de heer Polak.
Voorzitter voorgaand dient dat ik niet de vertegenwoordiger ben van welke
afdeling en kamercentrale dan ook ik ben een lid. Ik mag er niet van
uitgaan dat allen in deze zaal kennis dragen van het stukje wat ik in ons
vakblad Vrijheid en Democratie een maand of 2/3 geleden heb laten
publiceren. Maar dat stukje is geschreven met mijn hartebloed en ik was
zo verheugd dat de commissie onder leiding van de heer Luteijn besloten
had om te zeggen wij bepleiten een correctief referendum. Dat is niet
alleen moedig zoals Den Haag zij, maar dat is bovendien buitengewoon
verstandig. Mag ik U heel kort toelichten en ik vind dat dat ben ik met de
heer de Grave eens op een punt als dit behoort te geschieden, mag ik U
toelichten waarom ik mij niet goed kan voorstellen waarom de VVD sinds
jaar en dag zich zo tegen elke vorm van referendum heeft verzet. Zulks
ten spijt van het feit dat de grote Oud wiens naam wij toch wel eens
mogen inroepen destijds in het jongste verleden gezegd heeft dat het
correctief referendum een goede zaak is. Ik ben namens niemand hier
alleen namens mij zelf dat zijn we eigenlijk allemaal U moet dadelijk
stemmen dat moet U namens Uw afdeling stemmen maar we zijn allemaal
een gedeelte van het aller hoogste staatsorgaan wat nederland kent de
gezamenlijke kiezers die kiezen de volksvertegenwoordigers de
stadvertegenwoordigers de provincialevertegenwoordigers dankzij hun
keuze komt er een regering of een college van gedeputeerde staten of een
college van B & W tot stand alles wordt herleid tot de gezamenlijke
kiezers en dat is het hoogste staatsorgaan.
Ik begrijp werkelijk niet waarom men zo er tegen is om het hoogste
staatsorgaan van tijd tot tijd te laten beslissen. Natuurlijk we kunnen niet
ieder moment naar de stembus met zijn allen dat is ook geenszins mijn
bedoeling de commissie Luteijn heeft daar een criterium aan verbonden
wat ik nu een ogenblik daar laat, het is zo zinnig ook om het van tijd tot
tijd te doen omdat hoe langer de verkiezingen in het verleden liggen te
onzekerder wordt of datgene wat de representatieve organen beslissen
overeenstemt met de wens van het hoogste staatsorgaan. Ik heb in dat
stukje mij veroorlooft om een Engels gezegde te citeren waar gezegd wordt
parlement bas more common sensethen anybody in it. Waarom zou dat
wel kunnen gelden ten aanzien van het parlement en niet ten aanzien van
de gezamenlijke kiezers die bestaan uit burgers die naar wij allen belijden
steeds mondiger worden en die dus verstand genoeg hebben mits naar
behoorlijke voorlichting, om zich ook te spreken over de meest complexe
vragen. Correctief referendum is een aantrekkelijk soort referendum men
verzeilt niet in die onmogelijke vraagstellings moeilijkheden die de
gemeente Amsterdam heeft moeten doorworstelen het is duidelijk
waarover de mening wordt gevraagd ja of neen, en ik zou het
verschrikkelijk vinden, maar gelukkig hebt U daar mevrouw de voorzitter
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aan een halt toegeroepen. Als ooit voet gegeven zou worden aan die zeer
ondemocratische suggestie van Den Haag om onmiddellijk tot stemming
over te gaan dit onderwerp is van groot gewicht en behoeft een zeer
bezonken beoordeling. Ik zou aan het einde van mijn praatje willen
zeggen, gut jongens en meisjes allemaal nu door de bocht. (applaus).
Mevrouw de voorzitter mag ik even opmerken dat het niet Den Haag was
wat voorstelde om onmiddellijk tot stemmen over te gaan. Ja dat is waar,
gaat Uw gang daar.
Ja voorzitter wat zou je nog moeten zeggen na zo'n betoog eigenlijk niets
meer hoor ik maar voorstanders tegenstanders, meneer de Grave refereert
aan opiniepeilingen waar een groot deel van de VVD achterban voor een
correctief referendum is. Ik besef de tegenstrijdigheid van mijn voorstel
maar is het ludiek ik weet het niet maar je zou natuurlijk misschien
kunnen zeggen van we gaan voorstellen een correctief referendum in te
voeren met uitdrukkelijke randvoorwaarde dat de eerste onderwerpen over
gaan stemmen het al dan niet in de toekomst invoeren van een correctief
referendum is met andere woorden laat de burger daar dan nou maar eens
zijn zegje over doen.
Zag ik daar nog wat. Heer Scholten.
Het voortreffelijke verhaal van de heer Polak wat ik van harte ondersteun
wil ik niet verder iets aan af doen over iets nog aan toevoegen slechts een
enkel puntje. Ik vind het goed dat er een correctief referendums
mogelijkheid wordt aangenomen in ons land en wordt ingevoerd en dan
hoeft er niet eens zo veel te worden uitgevoerd maar alleen het feit dat de
mogelijkheid er is zet misschien volksvertegenwoordigers aan het denken
als het gaat om een oordeel te geven over zaken waar ze zich moeten
realiseren wat juist de kiezer juist de bevolking zelf zou willen. (applaus)
Voorzitter.
Ja ik kijk even naar eerste termijn want U bent al even geweest meneer
Huber ik zou even mensen in eerste termijn willen laten spreken die nog
geen gelegenheid hebben gehad zo niet dan ga ik, wil de commissie nog
iets zeggen nee dan ga ik naar de tweedetermijn, meneer Huber.
Ja de commissie vraagt argumentatie hoewel die zelf niet veel
argumentatie heeft gegeven behalve dat ja veel mensen deze mogelijkheid
geven dat is treurig dat zoveel mensen die mogelijkheid vragen want
daarmee brengen ze toch tot uitdrukking dat ze weinig geloof hebben in de
kwaliteit of in de luistermogelijkheid van de volksvertegenwoordiger. Zie
onze toelichting waarin we zeggen het alternatief is dat de
volksvertegenwoordiger weer leert luisteren. Wat betreft het betoog van de
heer Polak indrukwekkend toch denk ik dat er best argumenten tegenover
te zetten zijn. De volksvertegenwoordiging heeft de mogelijkheid
argumenten te wegen alternatieve te bezien heeft de mogelijkheid
amendementen in te dienen. Bij het referendum bestaan al die
mogelijkheden niet het is botweg ja of nee. Wat een correctief referendum
betreft wat hij noemt als het voordeel daar is tenminste helder daar ligt
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een voorstel, ja het probleem daarvan is dat dat alleen iets kan
tegenhouden want als men accoord is dan was het referendum niet nodig
want het bestuur zelf had er al over besloten. Men kan iets tegenhouden
en dan is het meestal toch zo dat die volksvertegenwoordigers iets hebben
besloten te veranderen omdat zei onderkenden dat er een probleem was
dat tot verandering noopte en daar staan die volksvertegenwoordigers de
verandering die zei nodig achtte is afgewezen maar het probleem blijft
liggen wat moet je dan. Mevrouw de voorzitter alles bij elkaar zou ik
zeggen iedere vorm van referendum leidt tot dit soort problemen laten we
klip en klaar zeggen dat we er niet van gediend zijn. (applaus).
Heer van Leeuwen.
Mevrouw de voorzitter wat de laatste opmerking van de heer Huber
betreft. Wij leven niet op een eiland we hebben voldoende onderzoek is er
gedaan naar het stemgedrag bij referenda en de correcties die mogelijk
zijn wanneer een referendum het niet haalt. Ik wijs op het vliegveld Basel
Mülhausen dat is bij het tweede referendum is dat accoord gegaan omdat
er aan de wensen met name van de milieubeweging is voldaan. In Amerika
is dat op een aantal terreinen Atlanta in Los Angeles is dat gebeurd het
kost wel wat meer tijd maar als je dus zo'n groot gedeelte van je bevolking
tegen je eigen wetgeving zich ziet verzetten dan zou er een lichtje op
kunnen gaan dat er een soort reparatiewetgeving nodig is en eigenlijk is
dat zo aardig het gedoe rond de eerstekamer op dit moment. De
tweedekamer onder welke druk dan ook geven slechte wetgeving de
eerstekamer verzet zich daartegen dan komt de tweedekamer ineens
meneer Wultgens en meneer Bolkestein en zo schaf die handel maar af en
hoe gaan wij dan om met de kwaliteit van wetgeving en nou vind ik
persoonlijk referenda op nationaalniveau niet het summum want ik vind
dat over het algemeen veel te technisch om daar een element uit te
trekken zoals bij wetsontwerpen heb je wel symboolwetgeving dat zou ik
niet eens willen bepleiten maar laat in godsnaam op gemeentelijk en
provincieelniveau waar de mensen in ieder geval greep hebben op de
materie laat deze partij daar nou inderdaad met meneer Polak sprekend is
een keer door de bocht gaan. Dank U wel. (applaus)
Ja mevrouw de voorzitter als U het goed vind ik wou toch een correctie
maken op dit moment ten aanzien van het betoog van de heer van
Leeuwen want hij noemt zoëven en ik vind dat toch terecht, de heer
Bolkestein gelijk met de heer Wultgens. Nou ik weet exact wat de heer
Bolkestein bij de behandeling destijds in de tweedekamer heeft gezegd
uitvoerig want wij hebben over dat soort zaken altijd zeer uitvoerig overleg
en er is inderdaad een elementje uitgehaald en daarom in de publiciteit
gekomen wat volstrekt zijn beeldvorming als zijnde een groot voorstander
van de eerstekamer heeft verdoezeld.
Dank U heer Szabo.
Voorzitter ik ben het eens met de heer van Leeuwen dat we op landelijk
niveau moeten oppassen voor correctieve referenda als ik hem goed heb
begrepen. Daarnaast op gemeentelijk niveau lijkt het mij ook niet al te
slim denk ik om het te doen. Als je het over gemeente heb dan heb je het
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over een besloten gemeenschap die mag stemmen het bedrijfsleven die
geraakt kan worden door uitslagen net zo als in Amsterdam bij het
referendum die hebben niets te vertellen dat mensen die vaak van buiten
die gemeente komen en er zijn ook nog andere belangen groeperingen die
een minderheid vormen die overrulled kunnen worden door de
meerderheid bij een correctief referendum.
Maar voorzitter, heer Szabo dat geldt toch ook voor de
gemeenteraad,maar mensen die van buiten komen hebben toch nooit een
stem hebben die dat dan wel in die gemeenteraad, ja dat wou ik ook
zeggen, Kijk bij een gemeenteraad stemt het bedrijfsleven ook niet en daar
zijn talloze besluiten genomen ook in grote steden in het verleden, bij
voorbeeld toen de VVD in grote steden meebestuurde die heel slecht zijn
waar we toen heel blij zouden zijn geweest als er toen een correctie
mogelijkheid was. Mag ik daar nog twee dingetjes aan toevoegen heel kort
ook in de richting van de heer Huber. Ik vind namelijk wel dat we even
goed moeten weten waar we het over hebben als de heer Huber zegt dat
het probleem bij een referendum is dat je nooit een compromis kunt
sluiten dat is nou juist het aantrekkelijk van een correctief referendum de
volksvertegenwoordiging heeft alles afgewogen doet een voorstel en daar
kun je alleen maar ja of nee tegen zeggen dat is ook zo als U of ik stemt
in de gemeenteraad of elders dan kun je alleen maar ja of nee zeggen
tegen een bepaald voorstel. In de tweede plaats het feit dat U zegt je je
kunt alleen maar iets tegenhouden dat is ook juist beoogd door de
commissie omdat dan de volksvertegenwoordiging een nieuw besluit moet
nemen en dat zie je dus ook heel vaak in de praktijk van talloze landen die
het referendum hebben maar laten we even wel wezen als we even gaan
optellen en aftrekken ben je een uitzondering als je een land bent waar
geen mogelijkheid voor een referendum meer is want je ziet wat het nou
betekend dat de volksvertegenwoordiging wordt gedwongen omdat er veel
bezwaar en critiek is bepaalde elementen aan te passen opdat op die wijze
een besluit kan worden genomen wat wel een draagvlak heeft. En het
laatste punt dat ik wil noemen als dan het volk gesproken heeft is de
discussie afgelopen en dat is vaak heel belangrijk het volk heeft gesproken
het hoogste orgaan wat we in dit land kennen de verzameling van kiezers
die Kievitals vanuit het Oude Romeinse recht en in die zin zit er ook
voordeel aan.
Heer Mackay.
Ja dan iets uit de Leidse Civitas. Voorzitter, Civitalis moesten wij vroeger
leren, zo, zo, zo, Voorzitter terzake. Ik moet eerlijk toegeven dat ik mij
inhoudelijk heel goed in het betoog van de heer Polak kan vinden en ik
denk ook zeker dat de kamercentrale Leiden en de heer Polak, hij zou er
dus zo lid van kunnen worden, de doelstellingen elkaars doelstelling
kunnen onderschrijven maar de kernvraag is of het instrument correctief
referendum een geschikt instrument is. Kijk wij zijn vaak geneigd om
oplossingen voor problemen te zoeken via andere middelen dan waar je ze
echt moet zoeken. Wij zijn ontevreden kennelijk over het functioneren van
het parlement de Tweede Kamer want daar ligt denk ik emotioneel het
probleem, daar moet wat gebeuren en als je dan een ander instrument
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erbij haalt kun je ook allerlei verwachtingen weer creëren dat de mensen
ook weer teleurgesteld worden dus je gaat een correctief referendum
houden je gaat allerlei verwachtingen weer creëren dat je dingen weer kan
veranderen en de uitslag is vaak buitengewoon teleurstellend dat er komen
weer hele andere dingen uit en dat blijkt ook uit de ervaring en ik pleit er
daarom ook voor en ik wil met name wijze naar ons amendement 193 zoek
het nou vooral de oplossing in het probleem waar het ligt, kijk nou eens
naar het functioneren van het dualistische stelsel dat kan veel meer worden
verbeterd en ik denk ook niet dat Den Haag de oplossing is want dat vind
ik zeer negatief en dat gaat wel heel erg ver.
Heer Polak.
Mevrouw de voorzitter mijn persoonlijk crediet is hier naderend tot 0 maar
ik wil mij beroepen nu op twee mensen. In de eerste plaats vind ik het
nuttig om te herhalen wat onze vroegere partijvoorzitter geschreven heeft.
Hij was zich bewust van het argument dat het referendum een
conserverende werking kan hebben maar wie dat argument gebruikt aldus
Oud geeft feitelijk een der grondbeginselen van de democratie prijs want
hij wil dan aan het volk een wetgeving opdringen die het in zijn
meerderheid niet wenst. Dat is mijn eerste opmerking. En mijn tweede
opmerking is deze het referendum is over de hele wereld in opmars. Ook
in het land in ons land krijgt het allengs steeds meer voorstanders en in dat
verband herinner ik aan datgene wat een van de grootste staatslieden van
aller tijden ooit heeft gezegd ik doel op Tellerang de ware politicus
herkend het onvermijdelijke tijdig hij bestrijdt het niet al te zeer en
bevorderd het vervolgens. Ik zeg dus allemaal dames en heren het is in
opgang het referendum versta wat er op het ogenblik gebeurt en besef dat
we nu met goed fatsoen een gewijzigd standpunt kunnen innemen.
(applaus).
Voorzitter, heer Luteijn.
Ik kijk naar mijn horloge ik denk dat wij nog niet helemaal aan het eind
zijn van de discussie op dit moment desalniettemin heb ik het gevoel dat ja
er toch een nogal wat nuancering ligt van het ene uiterste naar het andere
uiterste in de zaal en dat is natuurlijk ook aardig voor de discussie en
misschien best ook een beetje de bedoeling geweest om die discussie los te
maken, ik denk aan de andere kant dat wij toch ook als commissie een
verantwoordelijkheid hebben om te trachten tot ja tot formulering in het
verkiezingsprogramma te komen waar een breed draagvlak voor in de
partij is en ik vraag mij af of het op dit moment nu verstandig om nu zo
tijdens deze discussie over ja of nee of ja mits en daar ligt op zich ook nog
kamercentralevoorstel Leiden te moeten gaan stemmen. Mijn voorstel zal
zijn dat de commissie zich en daar hebben we de tijd voor nu nog even
een keer beraad over alle opmerkingen die op dit moment gemaakt zijn en
bij het begin van de vergadering morgenochtend er op terugkomt om dan
eventueel tot een afhandeling te komen.
Oke de voorzitter van de commissie doet een voorstel. Kan de vergadering
dat accepteren, nee, dat is helder, nou goed dan wordt het laat dan gaan
we door. Dan was de heer Huber het eerste en dan ga ik daarheen.
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Heer Huber.
Dank U mevrouw de voorzitter ik zou nogmaals de aandacht willen vragen
ook van de heer de Grave voor de toelichting het argument wat Den Haag
heeft gegeven de politicus de volksvertegenwoordiger moet luisteren,
helaas moet ik zeggen, moet weer leren luisteren naar de bevolking. Want
het argument wat de heer de Grave geeft over die bevrediging van de
burger dat die het zelf kan uitmaken dat is dan wel dat hij tot uitdrukking
kan brengen dat in eerste aanleg de volksvertegenwoordiger onvoldoende
naar de burger heeft geluisterd en tenslotte wel moet in het referendum.
Mijn voorkeur is dat er regelgeving tot stand komt op basis van geluisterd
hebben naar de kiezer zodat de kiezer tevreden is over het besluit. Lijkt
me veel belangrijker dan hem de gelegenheid te geven af te schieten wat
die slechte volksvertegenwoordiger ervan gemaakt heeft.
Oke de heer Wiebenga en dan kom ik bij U,
Dank U voorzitter ik ben enigszins beducht om hier het woord te voeren
omdat ik denk dat de partij aan het woord is en niet de
volksvertegenwoordiging waar we het over hebben in ieder geval niet de
tweedekamerfractie maar ik neem toch met Uw goedvinden nu even de
vrijheid om als lid van de VVD mee te spreken over het referendum en ik
denk dat dat zou kunnen en mogen omdat ik niet meer beschikbaar ben
voor de lijst van de tweedekamer zoals U wellicht weet. Voorzitter een
paar dingen op een rij en ik wil vooraf zeggen dat ik het goed vind dat
hier gediscussieerd wordt over het referendum. Wij hebben het referendum
in Nederland gekend in de Bataafse republiek, dat is een opmerking
vooraf en toen mochten studenten, minder bedeelde en oranchisten niet
meestemmen en U begrijpt dat de uitslag dan van tevoren te bepalen was.
Voorzitter ik wou een opmerking van het commissielid de Grave van een
kanttekening voorzien. Hij heeft gezegd dat ja uit allerlei onderzoekingen
blijkt dat vele Nederlanders vele VVD-ers ook voor het referendum zijn.
Dat is zonder meer ook het geval maar ik wil hem er wel op wijzen dat
velen Nederlanders en ook vele
VVD-ers ook voor andere zaken zijn. Bij voorbeeld zijn vele Nederlanders
voor een gekozen Burgemeester en daar zijn wij althans daar gaat het nu
niet over, daar zijn wij niet voor. Voorzitter een paar dingen over het
referendum. Het referendum heeft natuurlijk een behoudende werking dat
spreekt van zelf dat is duidelijk dat vind iedereen maar ik denk dat je ook
goed voordat je zegt we willen het referendum invoeren goed moet
realiseren dat het ook riskante onderwerpen kan betreffen. De
rechtspositie van migranten om eens wat te noemen, belastingwetten tenzij
je ze weer uitzonderd maar dan ben je natuurlijk vreemd bezig,
belastingverhoging ja belastingverlaging, belastingwetten zijn moeilijk
positie migranten. Andere zaken zijn dat het correctief referendum en over
deze vorm gaat het hier het correctief referendum dat kan, dat hangt
natuurlijk van de uitwerking af, dat kan gehouden worden wanneer een
aantal kiezers daarom verzoekt. De getallen waarover gesproken worden
dat zijn dat je 300.000 kiezers moet hebben handtekeningen voordat zijn
referendum gehouden kan worden en los van de vraag of dat 200.000 of
400.000 moet zijn wil ik U erop wijzen dat dergelijke aantallen alleen maar
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door belangen groepen geenthousiastmeerd kunnen worden en dat
betekend een veraccentuering van deelbelangen en met name ook van de
de positie van belangengroepen. Tot grotere betrokkenheid van de burgers
bij de politiek is maar zeer de vraag of het daartoe leidt want U ziet in
landen waar het referendum is ingevoerd dat de opkomst percentages
doorgaans lager zijn soms zelfs veel lager dan in Nederland. Maar nu kom
tenslotte op het laatste en ik denk op het belangrijkste punt en dat is dat
de kern van mijn bezwaar tegen het referendum en waarvan ik ook vind
dat het volwaardige afweging ook hier in de vergadering moet
hebben dat is dat de afweging van het totaalbeleid ontbreekt. De kiezers
wordt een veto gegeven dat is op zich geen slecht idee zeg ik ook in de
richting van de heer Polak maar de kiezers wordt een veto gegeven op een
bepaald onderdeel van het regeringsbeleid en de leuke dingen worden dus
aanvaard de impopulaire worden niet aanvaard en het wezen van de
democratie in mijn ogen, is de samenhang van de beslissingen en het is
ook professor Oud hier terecht aangeroepen in deze discussie belangrijk
liberaal denker die in zijn laatste druk van zijn Constitutioneelrecht der
Nederlanden, dus dat is zijn standaardwerk over ons staatsrecht, ook terug
gekomen is van zijn aanvankelijke voorkeur voor het referendum en hij
zegt inderdaad precies op dit punt de samenhang van de beslissingen dat is
de kern van de rol van het parlement en de inzet denk ik van de VVD de
laatste tientallen jaren wanneer het ging over politiekevernieuwing dat is
naast natuurlijk het bestrijden van de bureaucratie is ook de inzet geweest
het versterken van de rol van het parlement en ik zou het congres willen
oproepen ook in die zin het referendum af te wijzen. Dank U wel.
(applaus).
Mevrouw de voorzitter mijn naam is Leninga partijraadslid van de
kamercentrale Leiden en lid van een afdeling waar op een algemene
vergadering alle 22 aanwezige unaniem voor het referendum waren. Die
afdelingen zijn er dus ook. Wat ik eigenlijk wil zeggen op de eerste plaats
een korte reactie op de heer Wiebenga. 12 jaar geleden hoorde ik precies
dezelfde geluiden en ik dacht toen hij noemde ook het woord
politiekevernieuwing, dus niet. Ik wou een hele andere kant ingaan en niet
over het referendum pleiten en alles. Wij hebben een
verkiezingsprogramma we zijn een liberale partij wij zijn een partij geweest
althans de voorganger van onze partij die voor het vrouwenkiesrecht heeft
gezorgd als ik mij goed herinner, dat was vroeger. We zijn nu in een tijd
waar televisie, kranten opleidingsscholen de mensen mondig hebben
gemaakt de mensen willen zich er meer mee bemoeien en als ze zich er
niet mee mogen bemoeien dan zeggen ze bekijk het maar ze doen maar.
Wat zien we dan electoraal. We hebben hier en gesprek over een
verkiezingsprogramma wat willen wij met dat verkiezingsprogramma van
de VVD, meer mensen trekken meer mensen in de Tweede Kamer, meer
mensen in het Europees Parlement hoewel dit programma daar niet over
gaat. Ik zeg dan moet U vooral dit houden de moet U vooral er voor
zorgen dat conservatieve beeld van de VVD blijft bestaan. U weet we
worden allemaal geplaagd met de nette pakken en de parelcolliers al die
onzin die helemaal niet waar is want het gaat om de hoofden en niet om
de buitenkant het in gedachten goed en er zijn een heleboel mensen die
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zien dat de Partij van de Arbeid jarenlang op de verkeerde koers heeft
gelegen de mensen zijn meer ontwikkeld die zien dat die zijn liberaal op
hun manier alleen er is een drempel naar de VVD en een van de
drempels is het niet kunnen uitvoeren van referendum, die mensen denken
vrijer in dat opzicht liberaler. En als wij dus die mensen die van de Partij
van de Arbeid weggaan en die welvarend zijn en opgeleid naar ons toe
willen trekken dan moeten we iets over het referendum zeggen in geen
geval in ons programma zeggen dat we er tegen zijn laat het er dan
helemaal uit maar het liefste als we niet verder komen aan m 1eaer geval
dat we verder moeten gaan te onderzoeken of diepgaande studie of wat
dan ook of dat uitvoerbaar is en de rest komt toch in de praktijk uit bij de
coalitievorming. (applaus).
Oke daar nog een meneer, en ik denk dat dan de heer Lute.ijn. ie.ts wil
zeggen.

,

Ik zal het heel kort maken mevrouw de voorzitter. Ik wou graag even mijn
waardering uitspreken voor het betoog van, het dubbelbetoog van de heer
Polak. Ik ben voorzitter voor de kamer van consument- en burgerbelangen
en wij hebben dus een museum met een auditieve functie. Ik heb de
laatste jaren zo'n 700 mensen gesproken en ik ga om hier geen reclame te
maken ga ik die naam niet noemen. Ik kan U wel zeggen dat wij hebben
ontdekt in het museum de laatste 5 jaar, hoort U mij niet, de laatste 5 jaar
dat er een groot ongenoegen is bij de bevolking over het functioneren van
de politiekepartijen men haalt de schouders op en men zegt dus ja het is
een soortBVdaar hebben we geen invloed op. We hebben besloten om
met het NIPO een onderzoek te gaan houden bij 2300 gezinnen over
opinies en taken van de samenleving van comsumentenbonden
milieubewegingen overheid en ik kan U nu toezeggen als het rapport komt
ik schat dat het over een jaar zal zijn het gaat f.25000,- kosten dat ik het
bestuur daarvan in ieder geval een copie ga sturen. Hartelijk dank voor
Uw aandacht.
Oke heer Luteijn.
Ja voorzitter ik constateer dat wij denk ik een tot een afronding op een
gegeven moment moeten komen ware alle argumenten pro en contra en ik
denk dat het niet zo zinvol is ook niet van U tijd dat vanuit de commissie
nog een keer herhaald wordt datgene wat ook een deel uit de zaal gezegd
is ten aanzien van de positionering van het correctief referendum en het
lijkt mij verstandig om tot in die zin tot een wat gearderende afhandeling
te komen ik denk dat het mijn voorstel zou zijn om eerst in stemming te
brengen die amendementen en ik neem maar als voorbeeld 196 van Den
Bosch die gewoon pleiten voor schrappen en dan hebben we vervolgens
nog een drietal amendementen liggen 193 die ook pleit voor schrappen
maar daar toch nog een kanttekening bij maakt die denken toch uitermate
nuttig is en wij hebben een amendement wat veel verder gaat wat
uberhaupt wil opgeven dat we niet aan een collectieve referendum moeten
en we hebben nog een laatste amendement 203 van de kamercentrale
Utrecht die pleit voor een nader onderzoek zij het dan niet opgenomen in
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het programma maar wel dat als uitspraak. Mijn voorstel zou zijn om in
die volgorde zeg maar een uitspraak te doen van deze vergadering.
Voorzitter.
Mag ik dat nog even herhalen U stelt voor 196 als eerste vervolgens 193,
ja
-nou ik kijk even naar het amendement wat
- kijk 196 als daarover gestemd wordt ja dan denk ik dat het redelijk
duidelijk is,
Frank.
Het idee is dat als het congres heeft gezegd wij willen een referendum dan
denk ik dat de discussie afgelopen is als het congres zegt wij willen geen
referendum dat dan verschillende nuances bijvoorbeeld die aangegeven zijn
door Leiden in beeld kunnen komen namelijk oke dat willen we dus niet
maar we willen wel nadrukkelijk versterking van de rol van de
volksvertegenwoordiging dat is in dan in de lijn van denken van de
kamercentrale Leiden heb gehoord en die ook in de woorden van Huber
hoorde. Dat is toch wel belangrijk want dan heb je in ieder geval
uitdrukkelijk een verhaal en wat ook belangrijk is in het amendement van
Utrecht in de toelichting is dan zeggen ja dat is een lijn die hebben we dus
vaker bepleit daar moeten we mee doorgaan maar mocht dan toch langs
die lijn onvoldoende die band kiezer gekozenen in beeld blijven ja dan
gaan we hier niet voor de eeuwigheid der eeuwige dagen een banvloek
over het instrument uitspreken en dat vind ik toch ook niet onbelangrijk
gedachte goed bij Utrecht omdat ik inderdaad vind dat het mogelijk moet
zijn ook gelet op de discussie vandaag het denken van liberale niet even op
nul te zetten.
Nou ik denk dat dat heel consistent is wat de heer de Grave zegt dat
inhoudelijk gesproken het logisch is om eerst amendement 193 in
stemming te brengen ook onder verwijzing naar het betoog van de heer
Wiebenga die zei in het slot zoek het vooral in versterking en het beter
functioneren van het parlement en daar sluit 193 op aan en dan hebben
we toch een alternatief en werk ook positief mee aan die versterking
burger/politiek.
Voorzitter.
Maar dat zou pas moeten nadat 196 duidelijkheid heeft geschapen. Dus
196 193 en dan mogelijk 203
-maar ik denk voor de effectiviteit dat als ik de stemming voel dat
iedereen toch zegt we moeten wel iets erover zeggen want er ligt een
probleem en als 193 wordt aangenomen is alles van de baan.
- nee dan is 196 van de baan en vervolgens die andere amendementen
gaan over naar wat zou je dan nog wellicht kunnen doen he dat is dan
193/203 nou goed dan kunnen we kijken of het in die volgorde ...
Mevrouw de voorzitter is het misschien niet zinvol om even te kijken of de
meerderheid van de zaal voor het correctief referendum is dat scheelt
namelijk een drie of viertal stemmingen.
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Nou dat is die bedoeling en die stemming over 196 zal dat denk ik
uitwijzen.
Voorzitter mag ik misschien nog even voordat de stemming plaats vind een
opmerking maken. De heer Polak en enige andere aanwezigen en ik zelf
zouden U een voorstel voor een motie willen doen en die luidt alsvolgt:
De VVD vergadering is van oordeel dat door het bestuur
gedachtenwisseling over een correctief referendum dient te worden
gestimuleerd en te worden voortgezet. Wij zouden graag even deze motie
eens even in discussie willen brengen.
Maar dan moet toch denk ik eerst 196 want de uitslag daarvan is dan
bepalend voor wat we vervolgens gaan doen. Is de commissie het daar mee
eens dat we eerst 196 in stemming gaan brengen.
Mevrouw de voorzitter ik zou een opmerking nog willen maken ook naar
aanleiding van wat meneer Mackay gezegd heeft. Ik denk dat een aantal
gedachten van 193 wel degelijk naast het correctief referendum zijn plaats
zouden kunnen hebben want met het correctief referendum is niet over dat
de positie van de volksvertegenwoordiging versterkt zou moeten worden of
dat het dualisme hersteld zou moeten worden dat zijn allemaal wegen die
er toe moeten leiden dat de kloof tussen de kiezer en het politieke leven
partijen, volksvertegenwoordiging, regering dat die verkleind wordt en ik
denk dat het wel degelijk en en kan zijn en ik zou de commissie willen
voorstellen als 196 zou zijn verworpen en we het referendum dus hebben
toch naar de gedachte van 193 van de heer Mackay serieus te kijken.
Voorzitter.
Oke dan gaan we eerst 196 in stemming brengen, zijn we het allemaal over
eens, commissie ook. Oke stembureau klaar, stembureau is klaar, dan gaan
wij 196 in stemming brengen en dan moeten we dus allemaal even goed
opletten want de kamercentrale Den Bosch die stelt voor om een zin te
schrappen en die zin luidt dan het invoeren van een correctief referendum,
dus diegene die voor, luister nou even mee als ik het nou niet zeg moeten
jullie even invallen, degene die voor die motie van de kamercentrale Den
Bosch is die is tegen het referendum, dus diegene die voor 196 is tegen het
referendum, ja oke. We gaan stemmen oranje voor, oranje tegen, wit voor,
wit tegen, lichtblauw voor, lichtblauw tegen, grote meerderheid voor, voor
het amendement dus tegen een correctief referendum. Oke volgende, nee
nou niet weglopen, nou gaan we
Nou ben ik benieuwd mevrouw de voorzitter wat U met die motie voorstel
doet en daar heb ik nog geen reactie op gehad.
Wat wil de commissie met de motie doen.
Voorzitter ik denk dat we nu naar 193 moeten gaan, eerst daarheen en
dan kom ik weer terug. Ja hij is niet van tafel nog. Kamercentrale Leiden
bepleit dat er toch iets moet gebeuren meer dualisme.
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Voorzitter wij hebben uiteraard of uiteraard zou ik zeggen geen probleem
met de tekst zoals die nu wordt aangegeven omdat het ontraden bij ons
natuurlijk sloeg op het eerste gedeelte, dus wij zouden dat willen
overnemen als de vergadering het ermee eens is. Is de vergadering mee
eens.
Meneer Makkreel. Over de orde, ik denk dat U toch eerst over 205 zult
moeten stemmen want dat is de meest vergaande uiting in de omgekeerde
zin. Mocht de partij van mening zijn dat dat erin moet komen dan heeft
193 geen zin en een goede regel is altijd met het meest vergaande te
beginnen.
- Jawel want 193 gaat over andere dingen dan een correctief referendum.
-Ja maar 193 en 205 gaan niet samen,
- het zijn echt twee verschillende zaken, jazeker,
- het spijt me voor de heer Makkreel ik mag hem graag maar laten we
maar gewoon met 193 beginnen dat is echt effectief.
Voorzitter.
De commissie stelt voor begrijp ik om over 193 te gaan stemmen.
-Nou mijn voorstel zou zijn om dat gewoon aan te nemen of over te
nemen ons advies is in dit geval omdat de eerste zin vervalt is aannemen.
(applaus).
- Voorzitter kamercentrale Amsterdam kan dat van harte steunen en wat
ons betreft gehoord hebbende de discussie op dit moment zullen we geen
behoefte meer hebben aan stemming over 205.
- Oke dus 193 is aangenomen en 205 wordt ingetrokken begrijp ik, nee
Ik wou voorzitter gezien de discussie die we tot nu toe hebben gehad
gezien ook de meningsvorming die heeft plaatsgevonden tot nu toe zou ik
naar de indieners van de motie 205 willen toch een dringend beroep op te
willen doen om die motie in te trekken. Ik denk dat wij een duidelijke
uitspraak hebben gedaan en dat het mij lijkt het niet verstandig en nuttig
om over 205 te gaan stemmen wij zouden graag een beroep willen doen op
Den Haag om die in te trekken. (applaus).
Laat ik even cynisch zijn als het bestuur wel eens is en zeggen dat we hem
intrekken teneinde hem boven de markt te houden.
Dan voorzitter 203 is eigenlijk datgene wat ook in de motie die zonet naar
voren gebracht is eigenlijk is weergegeven namelijk dat het toch wel de
voorkeur verdient om in de komende periode de aandacht te besteden
onder diverse aspecten nog eens goed op een rij te zetten daarover de
bestuderen. Mijn indruk is dat die motie de zelfde richting uitgaat dan 203
dat betekend dus niet dat er iets in het verkiezingsprogramma komt
uiteraard maar dat betekend dat er een verzoek ligt ook niet aan de
commissie in dit geval enkel maar aan het bestuur, om die aspecten ik
denk ook een beetje gezien toch de stemmingsuitslag daar nog eens naar
te kijken en ik zou de indieners van de motie willen vragen of ze met mijn
uitleg of van de motie of met mijn uitleg of zij ook zouden kunnen
instemmen als wij 203 vragen aan het congres om daar mee in te stemmen.
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Heer Scholten.
Voorzitter ik stem er graag mee in het lijkt mij een uitstekend voorstel.
Het is zo dat die discussie die zal ons toch worden opgedrongen als we dat
niet willen dus we kunnen beter zelf zeggen dat we die discussie
voortzetten en als dat de strekking is van de opmerking van de heer
Luteijn en dat is hij, dan ben ik het daarmee helemaal eens en dan trek ik
de motie in wetende dat de discussie in deze partij wordt voortgezet.
Heer de Jonge.
Laat ik net van plan zijn geweest de toelichting op motie 203 ik weet niet
of je een toelichting kunt intrekken maar om die in te trekken ten gunste
van de indieners van de motie. Oke.
Heer Luteijn.
Maar mijn voorstel zou zijn om toch een oordeel te geven over een motie
die voorligt dat is denk ik toch correcter ook naar het congres.
Ja mevrouw de voorzitter Straatman St. Michielsgestel. Als U 193
aanvaardt als zodanig en ik heb begrepen dat dat gaat gebeuren kunt U
dan 207 er te gelijk bij betrekken want die is bijna identiek en dat bespaart
veel tijd.
Voorzitter.
Ja maar 207 hing nog een beetje omdat die niet expliciet daarover ging die
licht natuurlijk in de lijn van 193. Ja oke, dan zie ik de heer Polak nog.
- Ja ik wou vragen of die motie nu al of niet nog steeds aan de orde is. Oh
fijn oh, hij is overgenomen, ah.... (gelach)
Oke nou 207 is ..... .
Heer Luteijn.
Even voor de duidelijkheid wij nemen uiteraard voor motie 203 stemmen
wij in met de toelichting zoals die is gegeven want ook de motie zegt
ontraden of zegt natuurlijk schrappen. Dat is duidelijk.
Oke dan denk ik dat wij aan het eind van dit hoofdstuk zijn dat is ook
precies wat ik mij vanmorgen had voorgenomen vanavond te bereiken tot
en met 207 ik denk dat ik, dat wij elkaar daarmee moeten feliciteren. Ik
schors de vergadering tot morgenochtend 10 uur. (applaus).
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VVD congres zaterdag 22 januari 1994.
We weten allemaal dat het 10 uur is en we gaan dus onze vergadering
voortzetten en ik zou U zelf en ons achter de tafel willen toewensen dat
we dat vanochtend kunnen doen op dezelfde manier waarop we het
gisteravond hebben gedaan. Stilstaan en goed stilstaan bij de hoofdzaken
en de bijzaken snel passeren en ik vraag daar graag Uw medewerking
voor.
U ziet dat onze partijvoorzitter zich vanochtend tenminste een deel van de
vergadering laat verontschuldigen wij hebben het werk binnen het
Hoofdbestuur een beetje verdeeld dus ik zal een aantal van de
hoofdstukken voor mijn rekening nemen en zodra het geld gaat kosten en
we aan de financiële paragraaf komen dan komt de partijvoorzitter hier
weer de vergadering voorzitten.
Dames en heren aan de orde is :
Punt 210, kamercentrale Overijssel, dat is redactioneel verklaard en de
commissie wenst het over te nemen.
En als we dat besloten hebben dan zegt de heer Luteijn terecht waar is het
stembureau, dat heb ik vergeten in de gauwigheid. Ik zou U willen
voorstellen om als leden van het stembureau voor de ochtendvergadering
te benoemen mevrouw van der Stroom, de heer Kraak en de heer Rijnders
zij hebben zich bereid verklaard deze zware taak op zich te nemen, de
vergadering gaat ermee accoord, dank U zeer.
Punt 211, kamercentrale Den Haag, dat is door de commissie
ontraden en ik ga er vanuit dat als U het met de commissie niet
eens bent dat U zich meldt bij de microfoon.
Ja voorzitter, goedemorgen, van der Voorn uit Den Haag. Ja ik begrijp het
advies van de Commissie niet helemaal. De commissie ontraadt dit
amendement omdat het over financiering zou gaan maar het gaat hier
helemaal niet om financiering het gaat gewoon over een standpunt over de
misdaadbestrijding over de preventie daarvan en dat kun je natuurlijk
zeggen dat dat alleen maar een verantwoordelijkheid is van het bestuur dat
is wel degelijk de verantwoordelijkheid van de burger dus we hadden
eigenlijk verwacht dat hierbij een advies zou worden gegeven redactioneel
en dan overnemen en daar zou ik dan best in mee willen gaan.
Heer Groenveld.
Ja U heeft volkomen gelijk redactioneel en overnemen. accoord.
Voorzitter.
Dan gaan we naar
Punt 212, maar U hebt gezien dat de amendementenbeurs heeft
voorgesteld om 211 als het amendement te beschouwen en 212 en
214 daarvoor te laten vervallen. Ik neem aan dat de vergadering
daarmee accoord is.
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Punt 213, kamercentrale Leiden, door de commissie ontraden.
Punt 214, hebben we al gehad.
Punt 215, ...... .
Pardon voorzitter, over 214 wilde ik nog wat zeggen Yvonne Hagendoorn,
afdeling Wassenaar.
Ik hecht een groot belang aan preventieve maatregelen ter voorkoming van
allerlei ongewenste activiteiten van welke organisaties dan ook en ik ben
ook zeer gesteld op goede controle van overheidsfinanciën en dergelijke en
vandaar dat ik ook hierbij motie 216 of de amenderende motie heb gesteld
dat gezien de toename van de activiteiten van georganiseerde misdaad in
onze samenleving het gewenst is de capaciteit van de controlerende dienst
van de overheid uit te breiden. We hebben laatst kunnen lezen in de pers
dat er voor 2 miljard op de banken te traceren was van misdaadgeld of
waarschijnlijk misdaadgeld dat wil dus zeggen als dat winsten zijn dat de
totale hoeveelheid misdaadgelden of de omzet veel groter is. Ik denk
daarom dat we deze amenderende motie niet zomaar van tafel moeten
vegen maar misschien ook nog eens bij de beleidsnotitie kunnen betrekken.
Voorzitter.
Mevrouw hartelijk dank ik bewonder Uw snelheid want waren zoals U ziet
eigenlijk nog bij 214, maar U hebt het woord al gevoerd over 216 maar
misschien vind U het goed dat ik even voor de goede orde dat ik na ga of
de adviezen over 214 en 215 respectievelijk ontraden en bij het
beleidsnotitie betrekken of die de instemming van de vergadering hebben.
Nou wil ik even weten waar U het over wilt hebben, over 214, ja daar
hebben we het nu over.
Heer Groot, kamercentrale Utrecht.
Een van de onderdelen van punt 214 zijn de aanrijtijden opgenomen in
zeer veel gemeentenprogramma's moeilijk te realiseren vanuit
gemeentenlijkniveau en in vele buitengewesten worden die aanrijtijden een
groot probleem en wij zouden op dat punt aan U te vragen te overwegen
dat op te nemen.
Heer Groenveld.
Wij hebben met de passage zichtbare aanwezigheid ingesloten de
aanbeveling dat er sprake moet zijn van aanvaardbare aanrijtijden dus er is
geen tegenstelling in de opvatting van U en van ons maar wij dachten dat
we dat impliciet hadden opgenomen.
- nou zo is dat bij ons niet ervaren als U zegt het is de bedoeling van ons
om dat in die vorm neer te leggen dan is het misschien ook mogelijk het
iets verder te accentueren.
-ja daar kan redactioneel nog even naar gekeken worden. Dank U zeer.
Punt 215, kamercentrale Den Bosch, betrekken bij discussie
over beleidsnotitie.
Punt 216, kamercentrale Leiden, inclusief het betoog dat
zojuist is gehouden.
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Yvonne Hagendoorn, Wassenaar.
Ik was wel snel voorzitter, maar U was nog sneller want U hebt toen straks
208 overgeslagen en voordat ik bij de microfoon was was die al weg.
- die hebben we gisteren toch al gehad,
- nee die hebben we gisteren niet gehad maar ik ben het ermee eens dat
die betrokken wordt bij de discussie dus dat heb ik zo gelaten.
- We ~ij~ nu bij 216, -ja inderdaad- wie daarover het woord. Vanuit de
commissie.
Heer Groenveld.
Ja deze motie gaat voornamelijk over de aandacht voor de georganiseerde
misdaad. Een dergelijke motie vind U ook bij 232 waarvan de commissie
heeft gezegd overnemen en ik denk als U daarmee accoord gaat dat de
strekking van de motie 216 in feite in het programma is overgenomen.
- Ja het gaat er mij vooral om dat er aandacht van de commissie toch wel
daar op gericht is dat die infiltratie heel erg groot is en vooral hou in de
gedachten het bedrag van 2 miljard wat ze overhouden aan hun hele
omzet.
- maar U bent het er ook mee eens mevrouw dat dit wat er gespecificeerd
is misschien om zo in het kernpuntenprogramma bij nog op te nemen,
maar we zullen in de geest er nog eens naar kijken.
Punt 217, kamercentrale Dordrecht, redactioneel.
Ja dan denk ik moeten wij even naar de volgorde kijken want er
komen nu een aantal amendementen die gaan over Inzet van
inactieven en daarbij is naar mijn gevoel motie nr. 220 die voorstelt
om die hele passage te schrappen de meest vergaande. Dus ik zou
de vergadering willen voorstellen om eerst motie 220 aan de orde te
stellen. Ingediend door de kamercentrale Leiden, wil Leiden die nog
toelichten.
Orde van de commissie.
Voorzitter ik denk, mag ik een opmerking eraan toevoegen wij hebben
gisteren aangegeven dat wij de getallen die wij genoemd hebben ook
omwille van de financiële beeldvorming wat verlaagd hebben dat wil ik hier
nog eens zeggen dus dat zal een kleine tekstuele wijziging geven en het zal
duidelijk zijn dat wij dit toch een belangrijk element in het geheel vinden
en dus de motie ontraden.
Iemand uit de vergadering, dan is aldus besloten.
Punt 218, kamercentrale Dordrecht, die wordt redactioneel genoemd en
dat sluit ook aan bij wat de heer Luteijn zojuist heeft gezegd dat het
allemaal redactioneel nog even bezien zou worden.
Punt 219, Vereniging van Staten- en Raadsleden, wordt
overgenomen in de beleidsnota. Daar kunt U zich in vinden.
Punt 221, kamercentrale Den Haag, wordt ontraden.
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Heer van der Voorn
Wij hadden wat dat betreft ook 220 kunnen steunen want het gaat ons in
eerste instantie omdat de tekst was die nu in het verkiezingsprogramma
staat dat die daar niet in komt te staan want wat wil de commissie de
commissie wil als een van de speerpunten van ons verkiezingsprogramma
grote aantallen inactieven inzetten als antwoord op het grote gevoel van
onveiligheid wat bij de burgers leeft en ik denk dat de veiligheid speerpunt
in ons verkiezingsprogramma te belangrijk is om afhankelijk te laten zijn
van de beschikbaarheid van grote aantallen mensen die elders op de
arbeidsmarkt niet terecht kunnen.
De bestrijding van de onveiligheid in Nederland behoort een zaak te zijn
van professionals en niet afhankelijk te zijn van de beschikbaarheid van
toevallig een groot aantal inactieven en waar professionals dan te duur zijn
om die met grote aantallen uit te breiden zullen voor eenvoudige zaken,
vind Den Haag, eenvoudige opgeleiden en minder betaalde politiemensen
kunnen worden ingezet zoals dat op dit moment al gebeurt in de vorm van
politie surveillancen en dat zijn dus politiemensen die korter opgeleid zijn
voor eenvoudige taken worden ingezet en in elk geval kunnen zorgen dat
er meer professioneel goed opgeleide politiemensen op straat zijn.
Veiligheid mag dus geen sluitpost zijn in ons
verkiezingsprogramma en wat we daarnaast willen betogen dat ook de
veiligheid niet opgehangen mag worden aan allerlei verschillende instanties
zoals stadswachten zowel initiatieven buurtgroepen, buurtwacht en alles
wat daarvoor wordt opgericht allemaal uit verschillende potjes betaald, als
wij serieus wat willen doen aan de veiligheid in ons land zullen we
daarvoor de middelen beschikbaar moeten stellen en als we dan 10.000
mensen daarvoor moeten worden ingezet dan zullen het ook politiemensen
moeten zijn dan hebben we liever 10.000 politiemensen dan 20 of 30.000
mensen die daar eigenlijk niet professioneel voor worden ingezet.
Uw betoog is duidelijk, dank U zeer.
Hans Vrind kamercentrale Dordrecht en (voorzitter van) Partijcommissie
Sociale Zaken. Wij kunnen ons in hoofdlijnen ook aansluiten bij datgene
wat de vorige spreker heeft gezegd daarnaast hebben wij gezegd je moet
het niet regelen, en dat hebben we ook beoogd te zeggen in de moties 222
en 223, je moet het niet regelen lex specialis op dit moment zeggen dat de
mensen niet een normale dienstverband komen te staan je moet juist
proberen ze wel in een normale dienstbetrekking te krijgen en dat
betekend dat je fondsenniveau de normale wijze moet sluizen subsidie
technisch of uitbreiding van budget en dergelijke maar niet door middel
van speciale wetgeving.
Dank U zeer. Commissie de heer de Grave.
Voorzitter, om even helder te hebben waar we wel en niet over wellicht
van mening verschillen. We verschillen niet van mening over het feit dat
veiligheid een buitengemeen belangrijk en centraal thema moet zijn en ik
wijs de vergadering erop dat daarvoor ook 500 miljoen extra wordt
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uitgetrokken. Daarvoor cellen, politieagenten in de sfeer van justitie, dat is
helder.
Waar we het verder over hebben is het gegeven dat er toch nagedacht zou
moeten worden, dat hebben we als commissie zeer uitvoerig gedaan, of er
terwijl aan de ene kant 100 duizenden Nederlanders geen baan hebben
dolgraag willen werken aan de ene kant waar de samenleving miljarden
voor op tafellegt aan uitkeringen en aan de andere kant bij burgers zeer
veel burgers een gevoel van zou er nou niet meer gedaan moeten worden
aan veiligheid maar dan in de brede zin dan hebben we het juist inderdaad
misschien niet over de hoog opgeleide politieagenten van de heer van der
Voorn want die zit in die 500 miljoen die de commissie extra wil
uittrekken. Nee dan hebben we het over het bredere terrein van veiligheid
in de sfeer van toezichthouders in de sfeer van conducteurs op de tram in
de sfeer van hulp agenten waar ook vanuit de politie zelf sterk voor wordt
gepleit omdat die mensen er voor kunnen zorgen dat die hoogopgeleide
professionals ook inderdaad het professionele politiewerk kunnen doen.
Dat idee samengevoegd lijdt tot die gedachten van die lex speciales in die
zin van je hebt daar een speciale wetgeving voor nodig om door een aantal
problemen in de sociale zekerheidswetgeving heen te komen, dat het
normale banen worden, gewone normale banen een normale conducteur
op een tram een normale toezichthouder een normale surveillant banen
alleen lager betaald. Gewoon normale baan. Zo hebben we het ook
doorgegeven aan het Centraal Planbureau het leidt dus gewoon tot 20.000
extra banen waarvan 10.000 in de sfeer van de veiligheid en 10.000 van de
zorg kosten daarvan nemen we ook gewoon in het programma op. Nou ik
denk dat dat ook een hele goede gedachten is die ook meer en meer steun
krijgt ook de Sociaal Economische Raad heeft er net zijn steun voor uit
gesproken en ik hoop hiermee te hebben aangegeven dat het dus geen
voorstel is om, ja het veiligheidsprobleem op te lossen door maar een blik
inactieven open te trekken, nee 500 miljoen voor veiligheid en daarnaast
de combinatie van veiligheid/zorg en werkgelegenheidsbevordering in die
sfeer met name ook in die sfeer van deze banen. Dat lijkt mij toch en de
commissie ook een uitstekende gedachten, misschien dat we redactioneel
hier en daar wat meer moeten uitleggen om dit helder te maken we
hebben wat kort door de bocht opgeschreven maar ik zou het in het
congres met warme belangstelling willen aanbevelen.
- maar zo staat het er dus helemaal niet, en als U zegt dat dat moet
redactioneel aangepast moet worden dat is zo'n belangrijk punt dat ik
denk dat U dan toch een of ander voorstel zal moeten overnemen, in ieder
geval de tekst zoals die er nu staat, die zal dus niet moeten blijven staan er
moet duidelijk in staan wat de VVD wil en wat de VVD groot nieuwe
politieagenten wil, eventueellager opgeleid en daarnaast misschien nog iets
in de vorm van banenpoules en dergelijke maar dat laatste denk ik mag zo
min mogelijk de nadruk op worden gelegd. Het moet de kiezers toch
duidelijk zijn dat de VVD het ernst is met het aanpakken met de
onveiligheid op straat.
- Maar meneer van der Voorn, mag ik U even vragen begrijp ik het nou
goed dat U zegt het betoog van de heer de Grave met de nadere uitleg
van wat er bedoeld is als dat in het verkiezingsprogramma komt te staan
dan is de kamercentrale Den Haag ook gerustgesteld.
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- als dat in het verkiezingsprogramma komt te staan dan wel, maar het is
wel heel iets anders dan wat er nu in staat,
- het gaat dus nu om een redactionele aanpassing die in feite door de
commissie is toegezegd, kijk ik nog eventjes naar Dordrecht,
- ja voorzitter ik vond dat de heer de Grave een vlammend en kernachtig
betoog hield wat precies datgene beoogde te zeggen wat wij in onze motie
hebben neergezet. Dus ik neem aan dat U de moties van Dordrecht en de
partijcommissie tot redactioneel verklaard en dat U die tekst nog een keer
goed gaat bekijken en denk dat we het wel inhoudelijk eens zijn.
- Denkt U voorzitter dat als ik kijk naar Dordrecht naar 218 maar ook
naar 219 dat daar elementen inzitten die inderdaad precies duidelijk willen
maken wat we bedoelen en wat het congres ook wil en daarom moeten we
dat ook wat helderder formuleren en beginnen met aan te geven, het gaat
om veiligheid daarvoor 500 miljoen daarnaast komt een element waarbij je
veiligheid en zorg kunt mengen aan de werkeloosheidsproblematiek in de
wijze zoals ik het heb aangegeven maar ook in die volgorde en dan met
die randvoorwaarden die de Vereniging van Staten- en Raadsleden heeft
geformuleerd dus dat het niet moet gaan opentrekken van een blik, het
klinkt wat oneerbiedig, inactieven om daarmee het probleem op te lossen.
Zo is het absoluut niet bedoeld maar wel vanuit een opgave om inderdaad
die twee onderwerpen aan elkaar te koppelen en dan moeten we daar toch
een tekst op kunnen formuleren waar geheel Uw gevoelens en de onze
hebben in neer hebben gelegd.
- ja, ja dat graag voorzitter, maar dat staat er dus nu niet als de heer de
Grave zijn betoog verdedigd eigenlijk neemt eigenlijk die twee
amendementen over dus ik vind je dat dan misschien niet in de letter maar
wel in de geest moet doen en die toezeggen moet doen aan de vergadering
en als daar uit die twee amendementen een nieuwe tekst wordt
geformuleerd dan kunnen we het er best wel mee eens zijn maar dat wil
wel zeggen dat u de geest van deze amendementen overneemt.
- In de techniek van deze vergadering accepteren wij als commissie het
woord in dit geval redactioneel en niet meer ontraden want dan hebben
wij de ruimte om er aan te werken.
Voorzitter.
Dan neem ik aan dat we het inhoudelijk helemaal met elkaar eens zijn en
dan heb ik het gevoel, maar U moet maar zeggen als ik het verkeerd heb
dat we daarmee ook de amendementen 222 en 223 in feite in de discussie
hebben betrokken en gehad want die gaan over precies hetzelfde
onderwerp. Kunt U zich daarin vinden dat wordt allemaal door de
commissie meegenomen op de manier zoals zojuist is verwoord.

Punt 224, kamercentrale Utrecht, redactioneel.
Punt 225, kamercentrale Den Bosch, gedeeltelijk redactioneel
gedeeltelijk wordt het ontraden. Kunt U zich daarin vinden.
Punt 226, kamercentrale Gelderland, ontraden.
Punt 227, kamercentrale Gelderland, ontraden.
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Pardon, mag ik over 226, Zandbergen uit Arnhem.
We willen graag een toevoeging en dat sluit ook aan bij Uw betoog wat
net is gehouden bij de vorige moties, om aan te geven dat het gaat om
volwaardige banen en geen tijdelijke maatregelen zoals er op het ogenblik
eigenlijk teveel gerommeld wordt.
Heer Luteijn.
Ik denk dat deze in de lijn van de vorige licht en dat we deze ook in het
redactionele mee moeten nemen. U hebt gelijk. Dank U zeer.
Punt 228, kamercentrale Dordrecht, wordt door de commissie
overgenomen.
Punt 229, kamercentrale Rotterdam, redactioneel.
Punt 230, kamercentrale Leiden, redactioneel.
Voorzitter, van Sluis Rotterdam. Even over 229. Als redactioneel betekend
dat U er wel iets mee doet dan kunnen wij daarmee instemmen.
Heer Luteijn.
Ja dat hebben wij in eerdere instantie uitgelegd dat redactioneel betekend
dat wij dus wanneer wij uiteraard de definitieve tekst gaan opstellen deze
moties er allemaal bij betrekken maar U geen garantie geven dat die
allemaal precies zo worden overgenomen.
- nee niet precies, accoord.
Punt 230 hadden we gehad dan komen wij bij een groepje
amendementen die door de amendementenbeurs bij elkaar geveegd
zijn en die heeft geadviseerd om 231 en 235 te laten vallen voor 232
dat moet deze vergadering natuurlijk wel goed vinden maar als U
dat goed vindt dan hebben we nu 232 aan de orde.
Punt 232, kamercentrale Overijssel, die wordt door de commissie
overgenomen. Accoord. Dan is daarmee dat ook gebeurd dan
hebben we
Punt 233, kamercentrale Den Haag, wordt ook overgenomen.
Voorzitter ik wilde alleen maar eventjes zeggen, dit is net als wat we
gisteren bespraken, inhoudelijk of niet inhoudelijk, Den Haag hecht er
enorm aan dat dat woord "tenslotte" wat er misschien toevalligerwijs in is
gekomen dat dat absoluut nadrukkelijk geschrapt wordt, dus in dit geval
wilde ik een duidelijke toezegging. Dank U wel.
Voorzitter.
Dat is door de commissie toegezegd en ook als U niet geintervineerd had
was dat het besluit van de vergadering geweest dat is het nu ook, dank U
zeer.
Punt 234, kamercentrale Gelderland, wordt door de commissie ontraden en
hooguit doorgeschoven naar de beleidsnotitie, dat kan Uw
instemming hebben.
Punt 235, hebben we net gehad.
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Ja dan zijn we bij een nieuw hoofdstuk Investeren in de toekomst, daar
beginnen we met
Punt 236, kamercentrale Den Haag, die wordt door de commissie
ontraden.
De vergadering heeft er geen problemen mee.
Punt 237, partijcommissie Verkeer en Waterstaat, ondersteund door de
kamercentrale Utrecht, is door de commissie redactioneel verklaard
en overgenomen. Kunt U zich daarin vinden.
Heer Vrijlandt.
Bij dit hoofdstuk is het zo dat we dus een visie moeten hebben over de
toekomst en die visie die hebben we niet want er wordt niet naar
geluisterd. Dit is namelijk zo dat er per jaar op het ogenblik 7 miljard
wordt verdiend door de Staat aan aardgasbaten. Over 25 jaar is er geen
aardgas meer en over 40 jaar is er een geen aardgas en aardolie meer op
de wereld. Dat betekend dat de hele economie om moet gaan. Dat
betekend ook dat voor Rotterdam voor de randstad grote consequenties
zullen komen voorzitter, ik hoop dat U luistert, want wat ik nu zeg is
waarachtig wel belangrijk. Over 40 jaar is het zo, de hele economie moet
omgaan dat betekend Nederland geen distributieland en geen Betuwelijn
en al deze dingen meer. Dat vind ik hier niet aan terug, hier wordt gewoon
weer doorgebouwd er moeten 1.035.000 huizen bij in de randstad dit is
geen visie en ik wil ervoor pleiten dat de betreffende partijcommissies zich
hiermee gaan bemoeien. Dit is niet alleen maar een kwestie van energie
dit is een kwestie van de hele planning van de visie van Nederland in de
toekomst en ook van Europa.
Voorzitter.
Dank U zeer, dat was een cri de coeur van U naar aanleiding van neem ik
aan amendement 237,
- ja natuurlijk daar wordt op ingegaan en daar wordt gezegd versterken
van de economie en al deze dingen meer. Maar ik zeg je moet een visie
hebben voor de hele zaak en nu zou ik graag van de commissie hier een
antwoord op willen hebben wat voor visie heeft U over 25 jaar als er geen
aardgasbaten van 7 miljard zijn en over 40 jaar als er geen aardolie en
aardgas meer is.
Waarachtig dit is belangrijk genoeg.
Heer van Aardenne.
Dank U wel meneer de voorzitter. Meneer Vrijlandt snijdt inderdaad een
belangrijk probleem aan en wel op korte termijn staan wij, ik heb dat
meen ik gisteren ook al gezegd, voor een wijziging van de economische
structuur wat de producties verschuiven van de ene streek van de wereld
naar de andere en dat we daar een antwoord op zullen moeten
formuleren. Een ding staat vast we leven hier met 15 miljoen mensen in dit
land en de verantwoordelijkheid voor elke overheid is om te zorgen dat die
15 miljoen een behoorlijk leven hebben een behoorlijke levensstandaard en
werk. Vandaar ook de titel van ons program. Nu is het zo dat op het
ogenblik de productiewijze over de hele wereld natuurlijk heel sterk
energie afhankelijk is, daar heeft de heer Vrijlandt gelijk in, de
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energievoorraden zijn wel groter dan hij doet voorkomen, er is nog vrij
veel gas op de wereld, maar het is waar het Nederlandse gas raakt een
keer op en de aardgasbaten zullen gaan afnemen, heeft hij ook gelijk in.
Vandaar dat de stelling onzerzijds ook steeds is dat aardgasbaten niet
consumptief zouden moeten worden gebruikt maar nu gebruikt voor
investeren in de toekomst door de overheid want ze zijn een keer op, het
duurt misschien iets langer dan 25 jaar, maar ze zijn een keer op en dan
moeten wij onze energie importeren. Dan zal nog geruime tijd de
energievoorraden, zowel aan olie als buitenlands gas en zeker steenkool
voldoende zijn edoch dat ontslaat ons niet en ons wil meer zeggen dan
Nederland alleen van de plicht om te werken naar een nieuwe duurzame
energievoorziening waarbij het toch in hoofdzaak moet komen van het
gebruik van zonneënergie want dat is de werkelijk enige duurzame
energiebron die aanwezig is hetgeen nog heel wat onderzoek zal vergen
om dat economisch op een peil te brengen dat je er echt mee kan werken.
Maar dat zal wel een keer gebeuren binnen de 50 jaar en in die tussentijd
moeten wij gebruik maken van de energiebronnen die er zijn en dat zijn er
nogal wat, ik weet dat de heer Vrijland daarvan de kernenergie wil
uitzonderen, ik vind dat niet die moet je in het rijtje opnemen als je hem
nodig zou hebben, ook als je denkt aan de CGT-problematiek en als je
hem niet nodig zou hebben dan hoef je dat niet te doen.
Maar hoe het ook zij het energievraagstuk is een groot vraagstuk maar het
is niet mogelijk op dit moment te stellen wij kunnen zonder energiegebruik
het is ook niet zo dat we dan maar moeten gaan zeggen nou dan moeten
wij niets doen aan onze functie als distributieland want dat is natuurlijk
een energie intensieve zaak maar dat is industrie ook maar dat betekend
gewoon dat wij ons in de sector van de energie moeten beraden op welke
wijze wij tot een veel efficiënter en dus zuiniger gebruik van energie
kunnen overgaan. Dat is de uitdaging dat is ook de visie waar je voor staat
en het kan niet de visie zijn om terug te gaan naar een situatie van voor
1600 toen het energiegebruik zeer laag was want daar zijn gewoon veel
teveel mensen voor op de wereld op het moment en dat zal dus een
onmogelijke opgave zijn. Dank U wel.
Heer Vrijlandt
Voorzitter in tweede instantie. Meneer van Aardenne is minister geweest
van Economische Zaken. Er is in maart van vorig jaar 92 intussen dus twee
jaar geleden is er een brochure uitgekomen en het heet
"Electriciteitsvoorziening in Nederland" bladzijde 9 het is heel klein
gedrukt met opzet volgens mij, dat het inderdaad over 40 jaar op is en ook
de hoofddirecteur van de Gasunie die heeft twee weken geleden voor de
TROS gezegd, heeft een leuk verhaal gehouden van een half uur maar aan
het eind van dat half uur heeft hij gezegd dat het aardgas in het Nederland
over 25 jaar ongeveer op is en een wereldwijd aardolie en aardgas over 40
jaar. Dus wij moeten dat niet verschuiven naar 50/60 jaar want deze zaak
is bijzonder ernstig en als wij nu de toekomst gaan plannen over
Rotterdam en we willen dat het daar nog chaotischer wordt en nog meer
leefonwaardiger dan moeten we er nu een streep achter zetten en wij
moeten dat Rotterdam dat uitbreiden van Rotterdam beknotten want het
gaat niet want anders komen we naar een catastrofe toe. Die Betuwelijn

89

heeft er ook direct mee te maken en dat heb ik begrepen de fractie heeft
dat overgenomen, die is niet nodig we kunnen gewoon dat beetje vervoer
wat er nog gaat gebeuren tot dat die catastrofe zich misschien aan zal
dienen via de Waalroute doen alle transport over de rivieren. De schippers
zullen dat bijzonder prettig vinden want ze hebben een overcapaciteit.
Waar ik nou graag voor zou willen pleiten is dat de partijcommissie van
Economische Zaken op korte termijn een nota maakt over dit onderwerp
dan zou de VVD de eerste partij zijn die dat doet want landelijk gebeurd
er nog practisch helemaal niets aan.
V oorzitter.
Dank U zeer, ik kijk nu even naar de orde van de vergadering, want dit
past niet helemaal bij dit amendement maar het is op zich zelf een
belangrijk betoog ik weet niet of er op dit ogenblik vanuit de
partijcommissie die daarover gaat gereageerd kan worden, maar ik wil U
best toezeggen dat we die gedachten eens even meenemen en aan die
partijcommissie voorleggen.
Accoord. Ja.
Voorzitter de partijcommissie is achter de tafel aanwezig. Even kijken oh
ja hier zo.
Heer van Aardenne.
Ik wil hier ook wel op ingaan ik heb trouwens nog wel andere leden van
de partijcommissie in de zaal gezien maar misschien zijn die even een
kopje koffie drinken. Ja de partijcommissie houdt zich uiteraard bezig met
de toekomstvisie van onze economie en de structuur van onze
werkgelegenheid in de komende jaren en de partijcommissie spreekt wel
degelijk want er zitten een aantal vertegenwoordigers juist uit de
energiesector in die geheel op de hoogte zijn van die mogelijkheden. Op
die grond durf ik ook te zeggen dat het beeld van de heer Vrijlandt een
buitengewoon pessimistisch beeld zijn en hij vermijd ook steeds het begrip
steenkool in de mond te nemen want dat duurt nog 100 den jaren. En
daarom blijf ik stellen dat wij niet in paniek moeten raken en dat we
moeten werken aan een duurzame energievoorziening aan de ene kant en
dat we aan de andere kant moeten zien waar de sterkten liggen van onze
economie in de mondiale sfeer want de wereld praat ook niet, zoals de
heer Vrijland, de wereld werkt ook aan een zuinige energie en de wereld
wil wel een welvaart voor iedereen voor alle burgers op deze aardbol. En
daar moeten wij aan werken in onze eigen verantwoordelijkheid in dit
land.
Voorzitter.
Daarmee zou ik deze discussie nu willen afsluiten want die gaat dan verder
naar de partijcommissie.
- Meneer van Aardenne heeft gelijk er is nog voor 350/300 jaar kolen maar
dat betekend toch wel ingrepen in het gebeuren.
- maar daar gaan we nu niet over spreken.

90

Voorzitter U moet mij toestaan geïnspireerd door de opmerkingen van de
heer van Aardenne een kleine opmerking te maken. Hij nam het woord
zonneënergie in de mond. Wel nu ik zou de smaakmakers van de partij
willen vragen om daarbij wat meer aandacht te besteden aan de enige
vorm van recyclebare
energie die we hebben en dat is energie uit
landbouwgrondstoffen.
Dank U zeer.
En dan wou ik even wat zeggen meneer de voorzitter bevolkingsaanwas
terugdringen is nog niet gevallen en dat is ook het grote kernpunt.
Dank U zeer. We gaan nu als U het goed vind, .....
ja voorzitter nu zijn er 3 mensen die ongevraagd aan het woord komen ik
wilde toch ook even een korte reactie geven, mijn naam is Poortman, op
wat de heer van Aardenne zegt. Dat er veel steenkool is dat weet ik, het
staat volkomen haaks op wat we later gaan zeggen over het terugbrengen
van de
CO 2 en het gebruik van alle steenkool op aarde als brandstof die er nu is
zalleiden tot een wereldwijde ramp dat zeggen althans deskundigen en die
praat ik dan maar na. Dus er is wat zonneënergie betreft las ik vanochtend
in de krant dat er net een goedkopere zonnecel is ontwikkeld dus wat dat
betreft gaan we weer de betere kant op dat is inderdaad de enige
oplossing die duurzaam zal zijn maar als we echt duurzaam bezig willen
zijn zal de huidige energieprijs enorm omhoog moeten waardoor de
zuinigheid wordt betracht en we moeten zo snel mogelijk aan die
zonneënergie gaan werken en die zal goedkoop worden maar die steenkool
is geen oplossing.
Voorzitter.
Ik denk dat de commissie nu voldoende signalen heeft om te weten dat er
breed uit de partij gevraagd wordt om ons nog eens te beraden over een
langere termijn energiesenario. Ik ga nu de orde van de vergadering
hervatten en kom bij
Punt 238, partijcommissie Ruimtelijke Ordening, Natuurbehoud en
Openlucht Recreatie, redactioneel verklaard.
Punt 239, kamercentrale Den Haag, redactioneel maar wordt door de
commissie als zodanig overgenomen.
Punt 240, kamercentrale Den Bosch, dat is het eerste amendement moet
ik U even op wijzen waar het woord "raad pricing" valt maar dat
komt in een groot aantal amendementen nog terug. We hebben
afgesproken dat we dat zouden betrekken bij amendement 271 dat
is een eindje verderop maar daar wordt uitdrukkelijk over die "raad
pricing" gesproken dus ik zou de vergadering dringend willen vragen
om dat element in de amendementen die nu aan de orde komen
even buiten beschouwing te laten daar krijgen we het bij 271 met
elkaar over. Is er voor het overige iets met amendement 240, dat
door de commissie wordt ontraden. Neen dan is dus aldus besloten
met uitzondering van het punt dat ik net noemde.
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Punt 241, partijcommissie Financiële en Economische Zaken, wordt
redactioneel verklaard.
Voorzitter mag ik. Mijn naam is Straatman, St.Michielsgestel. U zegt 240 is
ontraden of heb ik U verkeerd begrepen of heb ik U verkeerd begrepen er
wordt ontraden schrappen "raad pricing" het voorstel wordt als zodanig
niet ontraden.
- nee U heeft gelijk.
Punt 242, ...
Heer van den Akker, kamercentrale Leiden. Ik zou willen voorstellen om
Uw advies om de behandeling van dit amendement even aan te houden
ook bij de zaken die gaan over raad pricing. U adviseert om dit al te
betrekken bij de discussie over de beleidsnota en ik denk dat het
amendement van Verkeer en Waterstaat ondersteund door de
kamercentrale Utrecht ook ondermeer wellicht toch een hele goeie optie
biedt om op te nemen in het programma zelf. Ik zou dus niet bij voorbaat
nu voordat we de discussie over raad pricing gehad hebben zou ik willen
voorstellen om dit even aan te houden en niet nu al door te schuiven naar
de beleidsnotitie.
Voorzitter.
U wilt 242 even aanhouden nu,
- ja zeker betrekken bij de andere moties,
- goed dan laten we die nog even staan en komen er zo dadelijk op terug.
Punt 243, partijcommissie Ruimtelijke Ordening Natuurbehoud en
Openlucht Recreatie, wordt ontraden. Kunt U zich hierin vinden.
Punt 244, kamercentrale Overijssel, wordt ook ontraden.
Punt 245, kamercentrale Den Bosch, wordt ontraden.
Punt 246, kamercentrale Gelderland, wordt ontraden en
doorgeschoven naar de beleidsnotitie.
Dan komen er een aantal amendementen die allemaal handelen over de
kwaliteit van het Openbaar Vervoer. Dat zijn 247, 250 en 252 afgesproken
is dat we 247 aan de orde zouden hebben en daarmee 250 en 252 ook als
behandeld zouden kunnen beschouwen als de vergadering daarmee
instemt.
Punt 247, kamercentrale Leiden, is dus aan de orde met een
advies van de commissie om het bij de beleidsnotitie eventueel te
betrekken. Kunt U zich daarin vinden, dank U zeer. Daarmee
hebben we dus ook 250 en 252 gehad.
Punt 248, kamercentrale Leiden, redactioneel.
Punt 249, kamercentrale Leiden, ja nu lijkt het verstandig om
eerst 271, want nu komen al die moties en amendementen waar
raad pricing een groot onderdeel van is, dus met Uw goed vinden
gaan we dus eerst naar 271 dan moeten we het gevecht over de
raad pricing eerst maar even hebben, daarna kunnen we dan
waarschijnlijk een heleboel andere moties vervallen.
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Punt 271, kamercentrale Den Helder. De commissie wil misschien
nog iets zeggen, ja eerst de discussie afwachten lijkt
mij heel goed.
Heer Voskuilen.
Voorzitter de motie 271 is gekoppeld aan 249 en terecht. Het is mij alleen
een beetje onduidelijk dat als de commissie adviseert ontraden strook je
met de opvatting van de commissie dat is een keihard argument natuurlijk.
Ik ben er tegen omdat ik er tegen ben en daar kun je niks tegen zeggen.
Maar ik zou toch graag willen dat we hier duidelijkheid krijgen over de
raad pricing en niet met dit soort argumenten. Ik vind het een beetje
mager als ik zoveel kwaliteit achter de tafel zie dan moet er toch meer uit
kunnen komen.
Van den Akker kamercentrale Leiden.
Wij hebben ons uitgesproken tegen raad pricing en wij kunnen ons wat de
argumentering ook betreft vinden in de argumenten zoals die staan bij
motie nr.242 raad pricing is slechts een instrument in het totale integrale
verkeers- en vervoersbeleid en verdient het eigenlijk niet om hier expliciet
te worden genoemd dan dien je toch een veel uitgebreidere visie daaraan
te koppelen. Bovendien zijn wij van mening dat de kiezer er straks niets
meer van begrijpt. Enige jaren geleden hebben we heel uitdrukkelijk nog
wel een kabinet laten vallen over het reiskostenforfait en dat ging ook over
de belasting van de autokosten en nu zouden we alsnog gaan voorstellen
om raad pricing te gaan invoeren. Er zijn heel wat argumenten tegen raad
pricing, ik wil ze U nu niet direct in eerste termijn allemaal gaan noemen
maar ik denk dat de discussie nog lang niet uitgekristalliseerd is er zijn
studies gaande op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het is
wellicht raadzaam om dat eerst eens af te wachten of het een goed
haalbaar instrument is en of het beoogde doel ook wordt bereikt en anders
zijn we alleen maar bezig om een vijfde fiscaalinstrument toe te voegen
naast de motorrijtuigenbelasting, de BTW, de accijns de verbruiksbelasting
en dergelijke om de autorijder te belasten zonder dat we daar iets aan
oplossen aan het hele mobiliteitsvraagstuk en daar wil ik het even bij laten.
Weterings afdeling Rijswijk.
De kamercentrale Dordrecht heeft zich ook in amendement tegen road
pricing uitgesproken. In de tekst van het concept verkiezingsprogramma
staat dat eerst het openbaarvervoer verbeterd moet worden in de
Randstad en dat daarna raad pricing kan worden ingevoerd om de
automobiliteit terug te dringen. Dat is ons inziens helemaal niet nodig als
het Openbaarvervoer beter wordt en inderdaad ook voldoende capaciteit
heeft dan heb je ook geen raad pricing meer nodig. Verder geven wij er de
voorkeur aan om de amendementen over te nemen die de tekst van raad
pricing schrappen en niet het amendement van de kamercentrale Den
Helder over te nemen omdat je je dan uitspreekt wat je niet wilt en dat
hadden wij gisteren ook al afgesproken dat zouden we niet doen.
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Voorzitter.
Dat laatste zit wat in wat U zegt.
Mijn naam is Heus, kamercentrale Den Haag. Meneer de voorzitter ook
wij wilden met ons amendement 252 aangeven dat het niet raad pricing
alleen is, ik zou op zich zeggen gebruik er een Nederlands woord voor, we
hebben geprobeerd dat in het Nederlands te verwoorden en algemener te
maken en het denken wat we erover hadden dat sluit helemaal aan bij het
denken zoals door de vertegenwoordiger van Leiden naar voren is gebracht
en ik zou die gedachten gaarne ondersteunen.
Straatman St.Michielsgestel.
Voorzitter wij hebben met onze motie 240 kamercentrale Den Bosch
getracht aan te duiden dat de 1Yz miljoen verkeersdeelnemers die in de file
zitten dus 1Yz miljoen kiezers dwars zijn van de raad pricing. Ik denk dat
wij allemaal gebaat zijn bij herstel van onze wegennet het is goed voor de
economie het is goed voor de werkgelegenheid en dan kan raad pricing
uiteindelijk wegblijven. Ik moet U zeggen met alle moties die hier
ingediend zijn is over het concept verkiezingsprogramma van de
Provinciale Staten wijst raad pricing af.
Mevrouw Bierman.
Voorzitter ik proef dat we het eens zijn over een aantal hoofdpunten van
het beleid zoals we het hier in het programma en ook in de
amendementen verwoord zien namelijk dat het verstandig is om een
genuanceerd twee sporen beleid in te zetten. Zowel een versterking van
het openbaar vervoer als het opheffen van knelpunten voor het
autoverkeer. Dat is een. In de tweede plaats zie je ook in de
amendementen een pleidooi voor als je iets moet doen aan de kosten van
het autovervoer zoek het dan in de variabele kosten. Dat is een pakket wat
in feite geldt voor het hele land. De commissie hecht eraan en dat heeft
geleidt tot het voorstel met betrekking raad pricing dat we ook kunnen
beschikken in de toekomst over een instrument wat we heel specifiek
regionaal eventueel zelfs lokaal kunnen inzetten als dat absoluut
onvermijdelijk blijkt. Als er een situatie van voortdurende enorme
congestie ontstaat ondanks het feit dat er adequate openbaarvervoers
voorzieningen zijn ondanks het feit dat evidente knelpunten zijn opgeheven
kan het zijn dat je behoefte hebt aan een heel specifiek instrument dat je
gericht kunt inzetten. Ik heb horen zeggen het is maar een van de vele
instrumenten. Ik heb in de verschillende amendementen geen alternatief
voor een dergelijk specifiek instrument aangetroffen en degene die zeggen
er kleven ook wel bezwaren aan dit instrument van raad pricing hebben
ongetwijfeld gelijk niettemin zul je behoefte hebben aan een specifiek
regionaal inzetbaar instrument en daar hebben wij geen alternatief voor
gevonden. De commissie acht raad pricing een voorbeeld van een dergelijk
instrument en dus de moeite waard om op te nemen in het programma.
Dat is in feite de argumentatie.
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Voorzitter.
Dank U wel ik denk dat dat al een hele boel heeft verhelderd. Dan nu
tweede termijn.
Poortman.
Ik wil het betoog van mevrouw Bierman van harte ondersteunen ze heeft
helemaal gelijk en ik wil er nog iets aan toevoegen aan diegene die denken
dat raad pricing op gespannen voet staat met de VVD beginselen.
Congestie en filevorming is vervuilend en we hebben altijd aangekondigd
de vervuiler dient te betalen voor de vervuiling die hij veroorzaakt en
daarom past het volkomen in de liberalebeginselen om ... zoals door
mevrouw Bierman verwoord in te voeren.
Voorzitter ik zou een paar korte opmerkingen over Bierman willen maken.
In de eerste plaats wil ik herhalen dat geenszins vaststaat dat raad pricing
een instrument is dat ook het doel zal realiseren wat daarmee wordt
beoogt.
Ik ben geen bedrijfseconoom maar ik heb mij laten vertellen dat het
economisch begrip elasticiteit in het openbaar vervoer dat dat heel dicht
bij de nul licht dat is een prijsinstrument dat nauwelijks werkt of je moet
het wel grof gaan doen en ik denk op zich dat wij als VVD best
voorstander kunnen zijn van een soort hoe heet dat beginsel, de kosten
naar de baten.. dat je dus gaat variabaliseren maar dan moet je in ieder
geval de vaste lasten van het autoverkeer aanzienlijk goedkoper maken
dan moet je bij voorkeur de motorrijtuigenbelasting en de
verbruiksbelasting bij de aanschaf van de auto zodanig naar omlaag
brengen dat het voor de autorijder ook bijzonder aantrekkelijk wordt om
aan die overstap naar de trein of de bus te maken. Wat ons bezwaar met
name is is dat het gewoon een toevoeging is van een extra
fiscaalinstrument waarvan je nog maar moet afwachten waar het geld blijft.
Wij vrezen dat het weer terecht komt in de algemene middelen en dat
gebeurd met zoveel gelden die door de automobilist worden opgebracht.
Heer de Graaff, Delft.
Een korte opmerking. Ik geef de commissie wel in overweging de vraag in
hoeverre als je aan raad pricing begint er niet zo gauw sprake zal zijn van
een afwentel mechanisme van diegene die werken op hun werkgever en
daarmee in de prijzen van producten terwijl diegene die niet meer kunnen
werken niet meer aan het arbeidsproces deelnemen dat niet kunnen en dus
extra gepakt worden door raad pricing.
Voorzitter er is net in de discussie een aspect toegevoegd aan de discussie
die we voerde namelijk dat de vervuiler zou moeten betalen dat op zich
een goed liberaal uitgangspunt ook ten aanzien van autogebruik ik denk
alleen dat je deze zaken technisch moet oplossen. In de autotechniek is het
heel wel mogelijk om toe te gaan naar schonere motoren. We werken al
met catarisatoren dus om simpel te zeggen dat mensen die in de file staan
vervuilen gaat mij wat te ver. Leg prioriteit bij technische oplossing
hiervan. Ik denk ook dat je dat in deze discussie moet betrekken en niet
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het feit dat simpelweg door congestie vervuiling ontstaat mensen daarmee
ook moeten belasten.
Voorzitter.
tweede termijn vanuit de commissie.
Mevrouw Bierman.
Ja voorzitter ik heb gisteravond uit de mond van de heer Huber
opgetekend wij moeten iets doen aan een uit de hand gelopen systeem
zonder dat er iets veranderd. Welnu op het gebied van die
verkeerscangesties tref je dergelijke uit de hand gelopen systemen aan en
het is moeilijk om dan op een gegeven moment de stap te zetten te willen
zetten of te willen verkennen die een drastische verandering met zich mee
kan brengen. Vanaf de tafel werd daarnet de opmerking gemaakt in feite
ben je met een dergelijk systeem bezig om een prijs te vragen voor een
bijzonder soort schaarste. In bepaalde regio's met name in de
grootstedelijk gebied is er sprake van schaarste waarvoor je een prijs moet
betalen als je daar per auto gebruik van wilt maken dat is in feite wat hier
aan de orde is. De heer Huber is nog voorgesteld om het voorstel iet wat
te nuanceren ik denk dat dat alleen zou kunnen als je, of voor de
commissie aanvaardbaar zou kunnen zijn, wanneer niet expliciet het
instrument van raad pricing wordt genoemd maar wel expliciet de
bereidheid om instrumenten in overweging te nemen die specifiek
regionale congestieproblemen oplossen. Want dat is wezenlijk iets anders
dan al het andere wat we ter sprake hebben gebracht. En dan is de
discussie open of het een tolsysteem of een wachtkamersysteem, het laatste
wat we gezien hebben of een raad pricing systeem zou kunnen zijn. Voor
mij is, laat dat duidelijk zijn, is het voorstel van de commissie raad pricing
vast te houden de eerste voorkeur mocht dat onoverkomelijke weerstanden
stuiten dan denk ik dat een tweede genuanceerde optie van belang is voor
het door de partij te ontwikkelen beleid voor de komende jaren.
Voorzitter.
Dat is nu precies wat wij in 252 tot uitdrukking hebben willen brengen
mevrouw Bierman.
- Ja maar U zegt daar nog wat anders.
Heer Luteijn.
Ja maar nu wil ik even duidelijkheid hebben betekend dat dat de
commissie gehoord deze discussie, zegt met amendement 252 zouden wij
uit de voeten kunnen daar worden de instrumenten in feite nog wat open
gelaten. Maar dat zou voor de commissie aanvaardbaar zijn.
- Nee in 252 staat de auto kan pas extra belast worden voor het gebruik
voor de weg in deze regio's als het openbaarvervoer een goed alternatief
is. Dat staat in feite al in het programma het is dus wat bezijden de
discussie althans de discussie de argumentatie die door de commissie op dit
punt gehanteerd is.
- Ik begrijp het zo dat de commissie zegt 252 zou voor ons heel duidelijk
next best zijn we hechten er eigenlijk wel aan om als het kan de zin zoals
die daar staat te laten staan, dus laten we dat dan eerst maar uitmaken,
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zou die zin vervallen dan zou de commissie willen spreken over 252.
Begrijp ik dat goed.
- In de oorspronkelijke tekst wordt ook als voorwaarde gesteld dat er eerst
sprake moet zijn van een goed alternatief. Dan zul je nog maar in een
beperkt aantal gevallen willen overgaan tot de inzet van een bijzonder
middel. Nou daar kunnen specifieke redenen voor zijn, nou die optie zou
de commissie zeker open willen houden.
- oke dat is duidelijk.
Heer de Grave.
Nou voorzitter de kern van de discussie, als ik het goed beluister, is dat en
daar ben ik erg blij om, ook het congres zegt, ja die congestieproblematiek,
los even van de milieuparagraaf waar we het nu over hebben, die
congestieproblematiek die dreigt een van de belangrijkste economische
slagaders van dit land, namelijk transport, te bedreigen. Op het moment
dat de mainports de haven van Rotterdam, Schiphol niet meer goed
bereikbaar zijn als de transportsector die van wezens belang is voor onze
economie, ik wijs ook op het amendement Nederland distributieland niet
meer optimaal functioneert dan hebben we met elkaar een geweldig
probleem. Nou weten we natuurlijk dondersgoed hoe we dat probleem
willen aanpakken. Op de eerste plaats door een optimale verbetering van
het openbaarvervoer daar zijn we het over eens. Maar we weten allemaal
en de commissie heeft daar uitvoerig over gesproken aan de hand van
stapels rapporten dat de autonome ontwikkeling van de automobiliteit
zodanig is dat je er alleen met investeren in infrastructuur en verbetering
van het openbaarvervoer alleen niet kan komen en nou is inderdaad de
term raad pricing gebruikt om aan te geven dat wij voor een evenwichtig
beleid ook naar dat element willen kijken en niet zeggen ja dat is allemaal
vervelend daar beginnen we allemaal niet aan. Er zou misschien een
oplossing zijn om te zeggen die lijn van redeneren kunnen we
ondersteunen dat we de term raad pricing alleen dan niet gebruiken maar
wel een formulering hanteren waarin we zeggen het prijsmechanisme,
liberaalbeginsel bij uitstek, prijsmechanisme wil de VVD inzetten in een
evenwichtig beleid gericht op het in de hand houden van de ontwikkeling
van de automobiliteit. Zou dat een formulering zijn waarbij we elkaar
zouden kunnen vinden.
Voorzitter.
Het is een interessante gedachte. Heer Mackay.
Voorzitter even de orde. U legt net een relatie met 252 maar dat is toch
een iets andere zaak als wij beogen als kamercentrale Leiden met onze
amendementen. Wij zijn bereid die in te trekken ten gunste van 242 want
daar staat namens de partijcommissie Verkeer en Waterstaat ondersteund
door de kamercentrale Utrecht nota bene daarin kunnen wij ons als
kamercentrale Leiden volledig in vinden. Dus wij trekken onze
amendementen in ten gunste van 242 en ik denk dat dat een afgewogen
verhaal is en ik denk dat het goed is om dat ook in elk geval in stemming
te brengen naast wat Den Haag beoogt want dat zijn toch twee wat andere
zaken.
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Voorzitter.
Ja op zich zelf hebt U daar gelijk in maar we zitten natuurlijk wel met het
punt dat we in deze vergadering iets moeten zeggen en ook iets moeten
besluiten over het punt dat de aandacht van zeer vele heeft getrokken
namelijk de raad pricing, daar heb ik het gevoel dat daar nu een
compromis
- nee nee dat is precies nou de essentie die ik betoog want die raad pricing
komen in die regels, die worden vervangen door de tekst van Verkeer en
Waterstaat.
- Er zou voor mijn gevoel dan wel de term prijsmechanisme ergens moeten
vallen.
Voorzitter het is interessant om het betoog van de heer de Grave te horen
in dit verband helemaal als je het betoog hoort wat hij gisteren hield in het
kader van de arbeidsvoorziening waarin hij zei we moeten geen specifieke
gevallen noemen in dit programma omdat dat in dit kader te specifiek is.
We hebben het toen gehad over een bepaalde doelgroep van ouderen
moesten we vooral niet opnemen in het verkiezingsprogramma te specifiek
en ik denk dat het hier ook veel te specifiek het onderwerp
prijsmechanisme of raad pricing dat is gewoon een Nederlandse vertaling
van een Engels woord dat je dat nu op gaat nemen. Ik denk dat je dat
gewoon er buiten moet laten en..
- als ik het nou goed begrijp bestaat er in deze vergadering een vrij ruime
overeenstemming over het feit dat we eerst een heleboel andere dingen
moeten doen dat staat ook feitelijk in het programma, openbaarvervoer
infrastructuur en dat er een moment kan komen dat je ook via het
prijsmechanisme het gebruik van de weg moet beïnvloeden. Daar gaat nu
denk ik de overeenstemming over en nu het woord aan de heer Luteijn.
- nee prijsmechanisme is gewoon de letterlijke vertaling van het woord
raad pricing of zie ik dat nu verkeert.
- nee absoluut denk ik niet, maar mag ik voorzitter mag ik proberen een
voorstel te doen om uit deze discussie te komen want ik denk dat wij best
tot een gezamenlijke conclusie kunnen komen. U hebt gezien dat wij 242
niet hebben ontraden als commissie maar in ons concept hebben gezegd
wij verschuiven het naar de beleidsnotitie de discussie. Voorts hebben we
252 van de zijde van Den Haag, die is inderdaad iets anders in die zin dat
daar maar in een andere verwoording zodat het in ieder geval volstrekt
duidelijk is dat het woord raad pricing niet aan de orde is verwoord dat je
wel in de toekomst aanvullend op het beleid ten aanzien van het openbaar
vervoer wat kunt gaan doen aan het beperken van het autovervoer. Mijn
voorstel zou zijn om 252 en 242 te combineren en die zijn denk ik voor de
commissie acceptabel. Voorzitter mijn voorstel zou zijn om als commissie
te constateren we accepteren 242 wij accepteren 252 en dat zullen we dus
in elkaar moeten schuiven die twee teksten en dat is denk ik heel
verantwoord mogelijk en dan hebben we het raad pricing eruit.
Voorzitter.
Er ligt in ieder geval een nieuwe gedachte op tafel en ik neem aan dat de
vergadering daar nog een paar dingen over wil zeggen.
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Voorzitter ik begrijp van de heer Luteijn dus dat bij de acceptatie van 242
dat dat onmiddellijk lijdt tot tekstwijziging in het verkiezingsprogramma.
- Ja ja uiteraard.
Voorzitter,ik denk dat wij 271 graag inruilen tegen de veel betere en veel
betere uitgangspunten van de partijcommissie Verkeer en Waterstaat 242.
Ik wijs er met name op dat pagina 52 daar inderdaad onder het derde
puntje staat raad pricing is eruit gelaten; dat is een twijfelachtige oplossing,
die het zeker niet verdient om bij uitstek genoemd te worden en ik denk
dat we elkaar daarin compleet kunnen vinden. Ik ben het helemaal met de
voorzitter van de commissie eens.
Heer Luteijn.
Ik denk dat wij willen voorkomen om te gaan stemmen over raad pricing
terwijl we het natuurlijk over de kern van het beleid zijn we het eens en
dat zou denk ik verkeerde suggesties wekken vandaar de handreiking van
de commissie.
- maar dat betekend wel dat als U het hele amendement overneemt dat
het woord raad pricing niet genoemd wordt.
- juist, dat is juist.
Voorzitter.
Goed dan zijn we een heel eind. Ik wil graag nog eventjes vanuit de zaal
een paar mensen het woord geven die het hebben gevraagd en dan de
commissie en dan gaan we het afronden.
Voorzitter. Weterings kamercentrale Dordrecht. Wij kunnen ons vinden
denk ik in de tekst van 242 maar niet in de tekst toevoeging dan
vervolgens 252 van de kamercentrale Den Haag. Ik denk dat de
argumenten van de heer Huber elkaar ook tegenspreken. Hij zegt terecht
van het concept verkiezingsprogramma gaat het eerste uit van verbetering
van het openbaarvervoer en dan pas kan er iets anders gebeuren hij zegt
dan ook die verbetering van het openbaarvervoer zal de komende 4 jaar
niet plaatsvinden, nou dat denk ik ook en dan kun je vervolgens ook niet
zeggen dan is het onnodig om op te nemen dat je voor de verdere
toekomst als dat al aan de orde komt vervolgens de auto extra gaat
belasten in de randstad. Die toevoeging van 252 is wat ons betreft toch het
zelfde als de vorm van raad pricing of wat dan ook en daar zijn we tegen
dus we zouden 252 in stemming willen hebben.
Voorzitter, wij accepteren het compromis van de heer Luteijn gaarne 242
en 252. Wij wijzen erop dat het toch een discussie zal zijn in de komende
kabinetsperiode om die auto extra te belasten ook voor dat het
openbaarvervoer is verbeterd en ik stel het wel op prijs dat de VVD daar
dan nu een plan voor trekt.
Kamercentrale Leiden, wij zijn indiener geweest van motie 249. Wat mij
betreft ben ik bereid hem weg te laten gaan ten opzichte van 242 maar
niet met 252 erbij waar we het net over gehad hebben.
- Dank U zeer.
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Voorzitter.
Daar gaan we apart over stemmen. Ja.
Straatman, wij volgen de heer Luteijn ten aanzien van 242 en ten aanzien
van road pricing van 240 willen we ons dus terugtrekken.
- Dank U zeer.
Mevrouw Bierman.
Ik kan ermee leven. Wat van belang is is dat we helderheid hebben over
het punt van het niet noemen van road pricing accoord, daar kan de
commissie zich in vinden mits op enige manier in die nieuwe redactie die
dan in belangrijke mate rekening zou houden met 242 met het element
van prijsmechanisme.
Voorzitter.
Dank U zeer. Ik zou het gehoord de discussie in de vergadering U het
volgende willen voorstellen. Ik heb het gevoel dat vrij brede
overeenstemming is met betrekking tot amendement 242. De commissie
heeft voorgesteld 242 en 252 te combineren maar er zijn een aantal
sprekers geweest die dat niet zo'n gelukkig gedachte vonden die wel voor
242 maar niet voor 252 waren. Mijn voorstel zou zijn om te constateren
dat we het met 242 in ieder geval eens zijn en om over 252 afzonderlijk te
stemmen. Kunt U zich daarin vinden, dan is 242 overgenomen en gaan we
nu stemmen over 252. Dat amendement hebt U allemaal voor U, U weet
dus of U er voor of er tegen bent mag ik U vragen, de commissie raad dat
dus aan, ja dat hebt U goed begrepen. Mag ik vragen de oranje kaarten
voor 252, even duidelijk laten zien zodat het stembureau het duidelijk
oranje voor ogen heeft, ja heeft het stembureau dat gezien, de
oranjekaarten tegen 252 a.u.b.
- Ik denk dat het duidelijk is voorzitter.
wit voor 252, wit tegen 252, lichtblauw voor 252 en de lichtblauwe tegen
252. Ik heb de indruk, - grote meerderheid tegen voorzitter, die indruk had
ik ook, dank U wel mevrouw.
Voorzitter mag ik daar ook aan toevoegen dat ook de extra belasting van
de auto dus hiermee niet in beeld is dus ook worden als prijsmechanisme
niet in het verkiezingsprogramma kunnen verschijnen.
Voorzitter.
242 is duidelijk 252 is verworpen daar zijn we het over eens dat zal nu op
een nette manier even redactioneel even goed worden opgeschreven voor
het verkiezingsprogramma worden opgenomen. Ja, maar uitgaande van de
tekst van 242.
- maar dat is wel een toezegging van de commissie die we krijgen dat we
dus niet straks in het verkiezingsprogramma het woord prijsmechanisme
zien.
- Geen misverstand er staat wel in de tekst van de partijcommissie van
Verkeer en Waterstaat voorts is het van belang de kosten van autogebruik
zoveel mogelijk variabel, dus evenredig aan het weggebruik, te maken. Ik
bedoel we moeten elkaar niet wijs maken dat er dan geen stuiver meer
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kan gebeuren op dat punt, er staat bovendien ook met alle respect zeer
raar standpunt.
- nee dat is niet het zelfde, we hebben het over road pricing we zeggen de
auto wordt niet extra belast dus we geven niet de commissie nu de vrijheid
om redactioneel dadelijk in het verkiezingsprogramma te vermelden dat
prijsmechanisme alsnog moet worden ingevoerd danwel moet worden
geschrapt het woord prijsmechanisme kan niet verschijnen ...
- nee daar heeft U gelijk in maar U ging wel heel erg ver door de indruk
te wekken dat er nooit meer een stuiver om de auto kan gebeuren.
-maar dat hebt U mij niet horen zeggen trouwens,
- nou dat verstond ik er even in,
- dan moet U toch eens iets aan U gehoor gaan doen.
Voorzitter,
Dan kunnen we constateren dat - selectief gehoor - de vergadering heeft
zich uitgesproken voor 242 en wordt door de commissie met zorgvuldigheid
in het programma ingepast. En dan gaan we nu eens even kijken hoever
we zijn met de amendementen. Wij waren bij
Punt 249, kamercentrale Leiden, maar die kan nu rustig
vervallen daar hebben we het voldoende over gehad.
Punt 250, kamercentrale Leiden, kan vervallen.
Punt 251, kamercentrale Leiden, dat gaat over het vrijmaken
van middelen ik denk dat amendement niet besproken is. Het wordt
overigens door de commissie ontraden. Kan de vergadering zich in
vinden.
Punt 252, kamercentrale Den Haag
Punt 253, kamercentrale Leiden
Punt 254, kamercentrale Leiden
Punt 255, kamercentrale Haarlem
Punt 256, kamercentrale Dordrecht
Punt 257, kamercentrale Den Bosch
Punt 258, kamercentrale Overijssel zijn allemaal hiermee behandeld.
Punt 259, kamercentrale Limburg, wordt ontraden en kan worden
betrokken bij de beleidsnotitie, gaat U mee accoord.
Punt 260, partijcommissie Milieuhygiëne en ik denk dat het
verstandig is dat ik daarover over de nous vote die wij hebben in
deze vergadering eerst het woord geef aan de heer Luteijn.
Ja voorzitter ik denk dat het verstandig is dat ik nog een paar
opmerkingen maak over de milieuparagraaf, ik heb dat gisteren gedaan al
bij de opening van het congres, maar ik zie ook wat gezichten die daar
gisteren niet bij aanwezig waren ik ga daar niet meer uitgebreid op in.
Maar ik heb gisteren geconstateerd dat wij op grond ook van het feit dat
de aansluiting tussen het kernprogramma en de bijliggende nota die wat
later gekomen is notitie dat daar een aantal misverstanden over zijn
ontstaan ook aansluitend bij 260 van de zijde van de partijcommissie de
motie en ook een aantal signalen die wij onder andere van bewindslieden
hebben gekregen hebben wij gemeend een aangepaste tekst te maken. Ik
moet dat zeggen met enige schroom niet omdat wij niet bereid zijn om ons
zelf te corrigeren dat hebt U vandaag en gisteren al gemerkt dat we dat
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volledig zijn maar omdat wij ons realiseren dat dat betekend dat een
aantal mensen hier op de vergadering zijn die pas hetzij vanmorgen hetzij
gisteren een nieuwe tekst hebben gezien. We hebben wel getracht de
tekstelementen die we al hadden uiteraard over te nemen en er zitten ook
een aantal elementen bij die zeker niet nieuw zijn. Ik wil U
verontschuldigen dat er een fout in de tekstverwerker is geweest zodat het
derde streepje een herhaling is van de zin daarvoor maar dat hebt U
intussen allemaal wel gevonden. Ik wou U voorstellen om die
amendementen die zijn ingediend van diverse vanuit de partij en ook van
de zijde van de partijcommissie en die als redactioneel zijn aangemerkt
door de commissie en die natuurlijk ook nu nog weer betrekking kunnen
hebben op onderdelen van de herziene tekst dat we die ook gewoon als
redactioneel houden dat we die nog verder zijn gaan doorwerken en ik
wou vervolgens U nog voorstellen ook in deze bijzondere situatie om toch
de zorgvuldigheid in acht te nemen dat in dit geval wat betreft alle andere
wijzigingen die eventueel die nog door U worden ingebracht en uiteraard
hebt U daar nog de mogelijkheid toe om nog met wijzigingsvoorstellen te
komen ook staande de vergadering gezien de nieuwe tekst, om wat betreft
de redactie daarvan, dat niet alleen als commissie te doen maar dat als
commissie te doen met samenwerking met de commissie Milieuhygiëne
zodat we op dat punt een wat breder draagvlak hebben ook nog van wat
meer deskundigen erbij, om op dat punt tot een verantwoorde tekst te
komen en de verwarring te beperken. Dus ik wou ook een beroep doen op
de commissie Milieuhygiëne om straks ten aanzien van de definitieve tekst
ook daar aan te willen meewerken om dat met ons te bekijken. Een laatste
opmerking die ik wil maken, dat gisteren is blijven liggen en misschien
kunnen we dat als eerste behandelen, gisteren is blijven liggen motie 75
van de kamercentrale Groningen die met name ook ging over een stukje
relatie natuur- landschapsbeheer en de landbouw. Wij willen U nu
voorstellen als commissie om de kern van de tekst en die moet dan iets
aangepast worden, redactioneel, maar om die kern van die tekst van motie
75 om die niet op de plaats waar die bedoeld is in de motie op te nemen
maar die als het vierde punt bij het hoofdstuk landbouw op te nemen en
als zodanig toch in de tekst mee te nemen, dat lijkt ons dus beter dan het
in die algemene gedeelte op te nemen en mijn voorstel is dus om motie 75
af te handelen met de conclusie dat de commissie die in de kern van de
tekst overneemt.
Voorzitter.
Dank U zeer. U ziet het is een beetje ingewikkeld procedureel omdat er
nu dus een nieuw voorstel ligt. Zouden we eerst dat geval van
amendement 75 kunnen bezien of de vergadering ermee accoord gaat dat
wordt behandeld zoals de heer Luteijn heeft voorgesteld dat het dus naar
het landbouw-hoofdstukje gaat. Was de vergadering ook gisteren accoord
met die motie, niet behandeld dus dan moeten we hem nog wel inhoudelijk
behandelen we kunnen hem wel verschuiven maar we moeten ook weten
of we het er ook mee eens zijn. Nu is aan de orde amendement 75. Wie
wenst daarover het woord te voeren.
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Ik heb begrepen gisteren, dat we daar volledige overeenstemming bereikt
hadden, dat die motie bij de landbouw betrokken zou worden. Dus wat de
heer Luteijn voorstelt is volledig correct.
Voorzitter.
Precies en kan de vergadering ook met die motie instemmen, ja accoord
dan is die nu aangenomen en dan gaat die nu naar het landbouwhoofdstuk
Dan is motie 75 nu niet meer blijven liggen maar behandeld.
Dan gaan we naar de milieutekst. Ik zou U het volgende willen voorstellen.
Er zijn een flink aantal moties amendementen ingediend op de hele
milieuparagraaf en zijn er naar mijn gevoel een aantal, ik zou de indieners
willen vragen om even te kijken of zij het met mij eens zijn, die nu in de
nieuwe tekst zodanig zijn verwerkt dat de bedoeling van die amenderende
moties is overgenomen als U dat met mij eens bent dan kunnen die moties
dus verder vervallen voor de nieuw ingediende tekst. Dat betreft dan;
Punt 270, kamercentrale Utrecht, die is naar mijn gevoel
verwerkt in de eerste 4/5 regels van de nieuwe tekst waar het gaat
over de kringlopen, ik zie een paar schuddende hoofden achter de
microfoon.
Als U het met die constatering niet eens bent dan moeten we
gewoon motie 270 in behandeling houden.
Ik zou, gezien het feit dat die pas gisteravond voor de meeste is uitgereikt,
zou ik willen voorstellen een algemene beschouwing eerst over dit voorstel
herziening milieuparagraaf met elkaar te discussiëren. Ik heb dan ook
begrepen dat er zo dadelijk een aantal tekstvoorstellen komen. Alvorens
die tekstvoorstellen zo dadelijk hier zullen worden besproken heb ik zelf
toch de behoefte om een paar opmerkingen te maken bij het onderdeel
uitbreiding van Bos- natuurgebieden wat op de achterzijde ....
Voorzitter.
Maar zou U het erg vinden om U even te houden aan de orde van de
vergadering. Ik was U aan het voorleggen om een aantal ingediende moties
te beschouwen als verwerkt in de tekst en ik kijk even naar de indieners
van die moties en niet naar andere, want zij zijn de enige die de moties
kunnen intrekken. Als zij mijn gevoelen niet delen dat hun moties zijn
overgenomen in de tekst moeten ze gewoon in behandeling blijven. Mijn
voorstel is om te constateren dat motie 270 is verwerkt in de tekst.
Indieners zijn daarmee accoord.
Voorzitter.
Graatsma kamercentrale Overijssel.
- U was indiener, indiener van motie 270, nee 267, ja maar daar had ik het
niet over ik had het over 270, even met elkaar bij de les blijven. 270 is
verwerkt dunkt mij en die was ingediend door kamercentrale Utrecht en ik
zie niet dat de kamercentrale Utrecht het er niet mee eens is dat wij dat
zo beschouwen. Dan zijn er een aantal andere moties,
- voorzitter waarom nou niet toch even een kleine algemene beschouwing.
- wacht U nou even meneer Vrijlandt U krijgt zo het woord.
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Punt
Punt
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264, kamercentrale Den Bosch.
266, kamercentrale Limburg.
267, kamercentrale Overijssel.
268, kamercentrale Flevoland, dat zijn allemaal moties die
gaan over het verzuringspunt en die hadden allemaal de strekking
dat eenzijdig de schuld voor de verzuring werd gelegd bij de mest.
Mijn gevoel is dat door het 4e streepje dat daar staat die tekst is
verbreed en dat daarmee de angel gehaald is uit datgene waartegen
die 4 moties zich richten. Bent U het daarmee eens dan kunnen we
ook die moties nu ....

Ik kan het ermee eens zijn voorzitter als dus de mestproblematiek
volkomen dus geschrapt wordt. Het is zo'n beladen onderwerp en ik kom
uit Overijssel en daar is een hele hoop landbouw en om dan exemplaries
alleen de mestproblematiek als oorzaak van de vervuiling van het
grondwater te noemen ik dacht dat U daarmee de boeren als katten in de
gordijnen jaagt.
Voorzitter.
U wilt dus Uw motie 267 laten staan omdat U niet tevreden bent met de
ver-breding die in de tekst is opgenomen maar omdat U het mestprobleem
er gewoon uit wilt hebben. Ja dat is duidelijk dan laten we 267 dus staan.
Dan Punt 290, kamercentrale Rotterdam.
Punt 292, kamercentrale Overijssel, die gaan over natuurgebieden daarvan
hebben wij het gevoel dat die zijn overgenomen in het eerste streepje op
de achterzijde van het voorstel daar wordt over uitbreiding van
natuurgebieden gesproken, daar kunt U zich in vinden. Het betekend dus
als we het over deze tekst eens zijn dat we die niet meer in behandeling
nemen.
Heer Leijten, Commissie Landbouw en Visserij.
Voorzitter ik sluit mij ook aan bij de vorige spreker maar daarnaast van
wat U nu noemt de achterzijde van de nieuwe tekst herziening
milieuparagraaf uitbreiding Bos- en Natuurgebieden, daar komt het
onderwerp aan de orde. Over de tekst zelve inhoudelijk daar valt nog wel
het een en ander over te zeggen.
- ja natuurlijk, nee het gaat er nu alleen om dat we die moties niet hoeven
te behandelen omdat we een tekst hebben. Het zelfde geldt dacht ik voor
Punt 282, kamercentrale Limburg.
Punt 288, partijcommissie Milieuhygiëne.
Punt 289, kamercentrale Overijssel, met de onderste regels van
het nieuwe tekst voorstel.
Accoord, dan doen we dat zo en dan geef ik nu de gelegenheid voor een
aantal algemene beschouwingen. Ik vraag U wel om het kort te houden
want we hebben nog een heleboel onderwerpen te behandelen en we
moeten de tekst toch ook nog stuk voor stuk door want U kunt op elk
onderdeel kunt U als U dat wilt tekstwijzigingen indienen. Even in het
algemeen.
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Heer Damen, afdeling Leersum.
Ik heb namelijk een, voordat er dus inderdaad dadelijk een aantal
tekstvoorstellen komen, ook volgens het mededelen van de heer Leijten,
heb ik toch de behoefte om de volgende reactie bij het onderdeel
uitbreiding bos- en natuurgebieden gevestigden natuurbeschermers
organisatie en de betrokkenheid van de particulier. Daarbij het volgende in
het kort memoreren. Als we praten voorzitter over uitbreiding van bossen
en natuurgebieden dan vind ik ook dat wij als liberalen daar ook wel de
consequenties duidelijk moeten maken en ook de consequenties daarvan
moeten aanvaarden. Dan moeten we ook duidelijkheid geven bij
uitbreiding van bos- en natuurgebieden ten aanzien van de gevolgen voor
het landbouwbeleid. We praten dan over uitbreiding van natuurterreinen
over landbouwgronden. Ten tweede is het zo is het landbouwkundig wel
verantwoord daar we er in Nederland naar streven naar extensivering van
onze landbouwproductie en dit betekend dat we daarvoor extra
landbouwgrond nodig hebben willen we ook ons bruto nationaalproduct in
stand houden. Zijn meneer de voorzitter de financiële consequenties wel
bekend zijn die ook doorberekend. Als we praten over 100.000 ha
landbouwgrond á f.30 of 40.000,-- per ha een makkelijke rekensom geeft
aan dat we hier praten over een bedrag van 3 tot 5 miljard gulden. We
zullen ons meneer de voorzitter meer moeten richten op het agrarisch
natuurbeheer in eigendom bij particulieren. En dan wat er staat dat
particulieren eigenaren en gebruikers meer betrokken moeten worden, is
voor mij te vaag te onduidelijk en laat nog te veel aan wensen over. Ik wil
dan ook voorstellen om een aantal zaken toe te voegen cq te wijzigen daar
waar staat de gevestigde organisatie de huidige organisaties te noemen en
daaraan toe te voegen dat er ook ruimte moet zijn voor andere
organisaties en zoveel mogelijk particulieren eigenaren en gebruikers met
een volwaardige financiële beloning. Gelijkstelling aan de andere
organisaties aan andere natuurbeschermende organisaties minder aankoop
maar meer richten op het beheer dus wij moeten als liberalen oppassen
voor versocialisering van ons natuurbeleid.
Tot slot meneer de voorzitter alternatief financieringsplan terwille van het
duurzaam natuurbeheer is het echter wenselijk dat we ons richten op een
minder overheicts opslokkend alternatief of te wel we moeten ons meer
richten op ontwikkeling en beheer van natuur en bos door particulieren
waarbij functiebeloning en natuurproductie betaling kernbegrippen zijn in
ons programma. Minimalisatie van de kosten en maximalisatie van de inzet
van particulieren. Ik wou het hierbij laten. (applaus).
Voorzitter.
Dank U zeer. Mag ik vragen om wanneer U uit de vergadering
amendementen wilt indienen op de nu nieuw voorliggende tekst U hebt
daar alle vrijheid voor natuurlijk dat is duidelijk. Om die dan straks in te
brengen Leersum heeft dat nu gedaan bij die alinea, om die straks in te
brengen als we het even regel voor regel of alinea voor alinea bespreken
dat is het meest praktische en zou U dan willen proberen om
amendementen heel kort te willen formuleren want we praten nog steeds
over het verkiezingsprogramma dat we met zijn allen proberen kort te
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houden dus ook amendementen moeten wel aan die eis van kortheid
voldoen. Het woord is aan
de heer Mackay.
Voorzitter juist op dat punt, kijk het is een belangrijk onderwerp maar het
lijkt mijns insziens wel nu tot een complete verwarring. We hebben niet zo
lang geleden een nieuwe tekstvoorstel gekregen vanuit de kamercentrale
Leiden kunnen wij ons in grote lijnen in dat voorstel vinden. Maar we
vinden het hier en daar te uitgebreid, we praten over en beknopt
programma en ik vind dat we daaraan moeten vasthouden dus wij willen
een aantal passages schrappen die te specifiek zijn en daarnaast hebben
we inhoudelijke bezwaren over de passage belasting en kosten die volgens
mij een beetje uit het verband dreigen te raken. Maar mijn procedurele
bezwaar is dat we kunnen beter over een uur alle schriftelijke
amenderingsvoorstellen bij U indienen dan kan de commissie daar naar
kijken en dan met een aangepast voorstel komen en dat we daar verder
over praten want als we van iedereen moeten horen van dit en dat moet
geschrapt worden dan komen we er niet uit en dan weten we niet wat we
ervan vinden als we straks naar huis gaan. Dus het voorstel procedureel
komt erop neer dat alle kamercentrales schriftelijk de voorstellen indienen
de commissie kijkt ernaar en na de pauze komt men met een eventueel
gewijzigd voorstel naar de vergadering toe.
Mag ik misschien om wille inderdaad van de tijd want U hebt al gemerkt
dat ik ook met enige schrome zit vandaar dat ik ook al naar de commissie
Milieuhygiëne heb gekeken omdat ik al vermoede dat inderdaad
amenderingen van die tekst natuurlijk verwarring kunnen geven. Ik zou mij
kunnen vinden dat wij nu naar een algemene ronde waarin iemand
misschien al wil aangeven wat hij zou willen indienen en ik zou U willen
vragen beperk U zelf dat we vervolgens de gelegenheid geven aan de
kamercentrales om inderdaad een tekstwijziging een motie bij ons in te
dienen dan kunnen we gewoon verder gaan met de rest van het
programma denk ik en dan schuiven we dus de definitieve afhandeling van
het stuk milieuhygiëne tot een later hoofdstuk zodat we dat correct kunnen
afhandelen en dan kunt U die tekst, dat moet wel mogelijk zijn, kunt U
daar ook op het scherm lezen wanneer die aan de orde komt dan weet U
ook precies waar U over praat. Ik wil dat graag van Mackay overnemen.
Dank U wel, dat de kamercentrale Leiden zijn een aantal redactionele
bezwaren dat zullen we dus amenderen en we hebben een belangrijk
inhoudelijk bezwaar dat gaat over de laatste passage rondom de kosten en
de fiscalelasten en die moeten meer in grote verbanden worden gebracht
maar we komen daar met concrete voorstellen zodat U die kunt
beoordelen.
Voorzitter.
Accoord zo dadelijk gaan we het even per alinea behandelen en kunnen
de amendementen worden aangekondigd en dan vervolgen we vervolgens
de procedure zoals zo juist afgesproken. De heer Vrijlandt staat al een
hele tijd achter de microfoon.
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Voorzitter dit voorstel dat we nu gisteravond gekregen hebben is een
aftreksel van het voorstel van de heren Nijpels, Winsemius en Ginjaar.
Wat de heren zelf hebben voorgesteld is veel duidelijker en krachtiger er
staan cijfers in. Ik heb dat kunnen vinden in Trouw van 7 januari 1994 dat
heb ik hier bij me dat wil ik U straks graag geven en omdat het duidelijk is
omdat er cijfers in staan zou ik er voor willen pleiten dat dit overgenomen
wordt. Mijn voorganger heeft net gezegd die milieuparagraaf die zou
eigenlijk doorgerekend moeten worden ben ik helemaal met hem eens
door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Verder
staat daar dat het 25% op de energie moet bespaard worden .....
- voorzitter graag even interruptie
- nee wacht U even
dat is tot het jaar 2000 25% nu staat in dat voorstel wat we hier voor ogen
hebben helemaal geen getal. Ik vind dat de VVD duidelijk moet zijn ze
moet getallen noemen. Voorts staat er ook nog genoemd ook moet het
natuuroppervlak in Nederland uiterlijk in het jaar 2010 met 2000 vierkante
kilometer worden uitgebreid en dan verder ook nog. De argumentatie is
omdat net zo te laten zijn als 30 jaar geleden en tenslotte en dat is mijn
laatste zin. Uitbreiding van de fysieke infrastructuur zoals wegen en
spoorwegen mag volgens de drie oud bewindslieden niet ten koste van het
milieu en de natuur. Ik pleit daarvoor.
Voorzitter.
Ik dank U zeer daar kunt U een amendement op indienen volgens de
procedure die we net hebben afgesproken.
Meneer Poortman.
Ja voorzitter ik heb in mijn linkerhand op het ogenblik het persbericht wat
door de drie oud bewindslieden is uitgegeven en waar de heer Vrijlandt
het ook over heeft. Eerlijk gezegd vind ik de afzwakking door de
partijcommissie schadelijk. Eerlijk gezegd geloof ik dat wij met ons
programma niet dat wij onze kleinkinderen niet onder ogen kunnen komen
over enige tientallen jaren als we het zo afzwakken. Ik geloof zelfs dat het
oorspronkelijk door de drie oud ministers ingediende voorstel nog niet ver
genoeg gaat om inderdaad die 21e eeuw halverwege en laat staan de 22e
eeuw te halen. En ik wil U dan ook verzoeken om de oorspronkelijke tekst
zoals die is ingediend door de heren Nijpels, Winsemius en Ginjaar ook
hier publiekelijk te verspreiden of althans te projecteren zodat die ook ter
discussie kan staan.
Dank U wel heer Poortman ik denk dat we een verstandige procedure
moeten volgen er is een nieuwe tekst daarmee treedt in werking dat alle
afdelingen en kamercentrales nieuwe amendementen daarop kunnen
indienen daar is net een procedurevoorstel daaromtrent gedaan hoe we dat
gaan doen. Dus ik zou U willen vragen als U vindt dat welke tekst waar U
hem ook vandaan haalt U hoeft niet te zeggen dat U hem van iemand
anders of van drie oud bewindslieden geleend heeft, U mag hem ook zelf
bedenken, als U vindt dat U een tekst wilt indienen als amendement op dit
nieuwe voorstel dan schrijft U op namens welke kamercentrale of
eventueel namens welke afdeling U dat doet U moet natuurlijk wel
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gedelegeerde zijn van de desbetreffende afdeling en dan wordt dat in
behandeling genomen.
Meneer de Wolf.
Voorzitter ik ben geschrokken van de invloed die blijkbaar het feit dat je
eens bestuurslid geweest bent namens de VVD kan hebben op de
procedures in de vaststelling van ons verkiezingsprogramma. Na die
inleiding wil ik wat algemene opmerkingen maken over wat voor ons is
gelegd. Dat gaat, dat zijn de intenties van het verhaal voor mijn gevoel,
over de beperking van de CO 2 uitstoot waarin als ik het goed begrijp
gesuggereerd wordt dat onze partij wil dat boven wat in het NEP 2
nagestreefd wordt er nog meer aan wordt gedaan en dan heb ik er toch
een hele ernstige behoefte aan dat diegene die dat willen toch op zijn
minst eens indiceren wat voor een consequenties dat zou hebben voor de
Nederlandse maatschappij. Het lijkt mij volslagen onzinnig om zo iets te
willen als je dat alleen op nederlandsniveau moet doen en die beperking
staat er niet bij. Als ik denk aan CO 2 uitstoot dan moeten we in de eerste
plaats denken voorzitter aan beperking op het gebruik van fossiele
brandstoffen bij voorbeeld van steenkool waarvan dan volgens de ingeniale
wel geweldige voorraden moeten zijn maar daar gaat het helemaal niet
om. Het gaat erom dat de uitstoot van CO 2 uit fossiele brandstoffen
moeten beperken en dan moet je eraan denken wat voor een alternatieven
er dan zijn. Kernenergie, ja daar moeten we eigenlijk niet over praten,
energie van de zon, windenergie, zonnecellen beide hele duren
alternatieven. Energie uit landbouwproducten een heel voor de hand
liggende die niet genoemd wordt. Die heeft immers tot consequentie dat er
veel meer landbouwgrond nodig is dan we op het ogenblik beschikbaar
hebben en dat schijnt niet aantrekkelijk te zijn om welke reden dan ook
maar dat moeten we heel goed in het achterhoofd houden voorzitter.
Voorzitter dan over die CO 2 dan over het punt dat er zondermeer staat
de VVD is voor uitbreiding van natuurgebieden en bos. Voorzitter het lijkt
mij heel belangrijk dat we eens kijken wat voor een consequenties dat zal
hebben. Ook daar, en daar is net al op aangedrongen om daar ook nog
cijfers te noemen in de geest die bij voorbeeld de voorzitter van de
natuurmonumenten heeft gelanceerd, zouden we wel eens willen weten wat
het kost en wat we denken ermee te doen. In de eerste plaats denk ik dat
het ongelooflijk onverstandig zou zijn om in een land dat zich genoodzaakt
ziet te bezuinigen op allerlei essentiële voorzieningen zoals
gezondheidszorg en veiligheid. In de orde van miljarden te gaan besteden
om de hoeveel moerassen en wildernis te gaan uitbreiden. Ik refereer
voorzitter aan een recentelijke publicatie van het World watsch Instituut
dat stelt dat zeer binnenkort de beschikbare landbouwgrond op deze
wereld niet meer zal kunnen voorzien in de behoefte aan voedsel van de
groeiende wereldbevolking. Ik refereer aan een opmerking van iemand
anders in deze vergadering die al zij is er wel rekening gehouden met de
noodzaak dat .......van de landbouw als gevolg van de in Nederland
geldende en nog komende milieu-eisen. Een heel ander ding voorzitter is
dat hier zonder meer gesteld wordt dat wij als wij nieuwe natuurgebieden
gaan aankopen grond aankopen van boeren en daar dus zoals U zegt een
wildernis van maken dat we die wildernis beschikbaar stellen aan
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bestaande natuurbeschermingsorganisaties en andere. Voorzitter zijn wij
ons wel bewust dat wij op deze manier met gemeenschapsgeld een
geweldig stuk groot grondbezit creëren en daarmee een geweldige macht in
handen van organisaties met toch wel zeer eenzijdige doelstelling. Ik denk
dat dat uit democratisch oogpunt verwerpelijk is en daar moeten we toch
eens heel goed over nadenken.
- Kunt U afronden meneer de Wolf.
- Ja daar ben ik druk mee bezig meneer de voorzitter. Tenslotte wil ik
zeggen voorzitter en wat dat heb ik bewondering voor de zeer
vooruitziende blik die de heer van Aardenne wel eens gedemonstreerd
heeft en ook de heer Ginjaar namelijk die milieugronden van Nederland
kun je waarschijnlijk in het buitenland veel effectiever besteden als het
gaat om bevordering van natuur dan kunnen we voor dezelfde gulden
buiten Nederland veel en veel meer bereiken dan hier. De paragraaf die er
nu staat lijkt mij zeker voor het plattelandsgedeelte van Nederland
absoluut onverkoopbaar. En als het dan gaat om het betrekken van de
commissie Milieuhygiëne bij de juiste formulering van wat er tenslotte uit
moet komen voorzitter zou ik zeggen betrek dan a.u.b. ook de commissie
landbouw erbij want wij praten wel over de grond van de landbouwers.
Electoraal voorzitter zijn de velden witte oogst het platteland begint door
te krijgen wat het CDA allemaal verkeerd gedaan heeft als wij wat
positiever zijn en daar is alle reden voor richting platteland zijn de velden
voor de VVD witte oogst.
-Groen.
Voorzitter.
Dank U zeer ik zou U het volgende orde voorstel willen doen dames en
heren we hebben nu en dat was ook de bedoeling van dit gedeelte van de
discussie de zaak van een aantal kanten belicht de een wil de ene kant op
en de andere wil de andere kant op en dat is ook heel goed in een partij
als de onze, maar we moeten wel tot besluitvorming komen. De heer
Luteijn heeft voorgesteld, laat iedereen nu die tenminste daartoe
gerechtigd is, zijn amendement op schrift stellen. Wij kunnen die
amendementen waarschijnlijk met een beetje goede wil nog geprojecteerd
krijgen althans de hoofdlijnen daaruit. Doet U het kort, mag ik U gewoon
voor de praktijk van de vergadering vragen of het lukt om die
amendementen het is nu half 12 om die amendementen rond 12 uur op
papier te hebben. Ik denk dat het U allemaal helder voor ogen staat en
dat het op zich zelf niet zo weinig moeite moet kosten om een tekst te
leveren die kort en bondig aangeeft waar het om gaat. Is daar vanuit de
vergadering een probleem om een tekst voor 12 uur in te leveren bij het
secretariaat dan kunnen ze even worden gesorteerd even op alinea
volgorde worden gelegd want we moeten natuurlijk ook proberen dat dan
ordelijk te behandelen en dan komen we op een later tijdstip in de
vergadering daarop terug. Kan de vergadering zich in dat orde voorstel
vinden.
Heus Den Haag.
Meneer de voorzitter eens met Uw voorstel. Wij hebben een vraag wat U
bij het tweede streepje bedoeld met benodigde infrastructuur en afzet dat
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is ons niet duidelijk en we zullen waarschijnlijk ook nog met een ander
amendement komen bij een ander punt. Maar eens met Uw voorstel.
De Vrey van de Milieucommissie. Wij liepen net zoals iedereen aan tegen
het probleem dat herziening van teksten veel omvattender is dan alleen
maar een paar moties indienen en dat is de reden dat wij die motie 260
hebben ingediend. Wij steunen ook het idee dat iedereen nu de
gelegenheid te geven om dat rustig op papier te zetten omdat verbaal in
de vergadering over kleine wijzigingen of grote wijzigingen in teksten
praten niet werkt en we zullen gaarne meewerken om dat tot een
constructieve oplossing te brengen.
Heer Winsemius.
Dank meneer de voorzitter. Allereerst mijn dank ik denk ook namens
Leendert Ginjaar en Ed Nijpels voor het feit dat het mogelijk is in de
partij langs een heel ander kanaal ook als lid bepaalde ideeën naarvoren te
brengen. Wij kunnen ons denk ik in hele belangrijke mate vinden in de
tekst zoals die er nu ligt die op bepaalde punt best wat concreter willen
stellen of aanspitsen. Het is een enorme vooruitgang die denk ik beter past
in de traditie die de VVD op dat milieubeleid heeft en laat ik zeggen daar
zouden we een heel end mee kunnen leven. We zullen graag aan de
discussie zo meteen deelnemen maar dank voor de wijze waarop de
programmacommissie het heeft opgepakt.
Voorzitter.
Dank U zeer. Dan stel ik vast dat er gelegenheid is tot 12 uur
amendementen op de nieuwe tekst in te leveren bij Petra Beiersbergen die
zit denk ik buiten, ja accoord, daarna wordt dat technisch zoveel mogelijk
verwerkt zodat we vast om dit stukje tekst erbij op te nemen.
Mevrouw van Leeuwen.
Ja meneer de voorzitter de commissie heeft zich daar natuurlijk mee bezig
gehouden hoe je dat soort ontwikkelingen verder zou kunnen
bewerkstelligen het is aan de orde, kiest er nadrukkelijk voor omdat niet in
het kernprogramma op te nemen zij meent dat daar duidelijk uit afgeleid
kan worden dat we dat bedoelen. Ik kan mij voorstellen dat we bij de
invulling van het beleidsprogramma nog eens naar de tekst kijken of het er
daar ook uitkomt dat zou ik U willen adviseren. Ja accoord.
Voorzitter.
Vergadering accoord, ja. Heer Talsma en ik wil de vergadering erop wijzen
dat 296 en merkwaardig genoeg 388 dat is een heel eind verderop
practisch identiek zijn.
Voorzitter wat ik zou willen zeggen heeft inderdaad op beide betrekking.
De Financieel Economische Commissie heeft voorgesteld om de zin over
de huursubsidie iets te wijzigen namelijk individuele huursubsidie wordt
een onderdeel van de bijzonder bijstand en dus beperkt tot degenen die
deze ondersteuning echt nodig hebben, dat zegt de commissie ook, en dan
een marktconform huurbeleid kan bovendien de doorstroming bevorderen.
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Het gaat om twee punten wij hebben al lange tijd bepleit en het heeft
onlangs al in een verkiezingsprogramma van ons gestaan dat wij op de
duur de verschillende maatregelen om te komen tot verzorging van
diegene die sociale bijstand werkelijk nodig hebben ook te concentreren op
een plek met name bij de organen van de sociale bijstand en delen
misschien ook bij fiscale kanten. De commissie heeft dit niet willen
overnemen, wij betreuren dat zeer, de redenen worden niet opgegeven.
Wij zijn van mening dat juist nu in de huidige tijd de verzorgingsstaat in
zijn algemeenheid aan herziening niet alleen toe is maar zelfs bezig is het
ook goed is om die individuele huursubsidie die ten onrechte als een stuk
volkshuisvesting wordt beschouwd maar eigenlijk is een sociale maatregel
om die daar dan ook te concentreren. Wij zouden dat dus sterk willen
bepleiten. En ik wijs er nog op voorzitter, ik zei het net al, het heeft in het
voorlaatste verkiezingsprogramma duidelijk gestaan de individuele
huursubsidie geleidelijk afschaffen waar zich bij dat laatste sociaal
moeilijke of onaanvaardbare gevolgen zouden voordoen dient deze
subsidie tot onderdeel gemaakt te worden van de systematiek van de
bijstandswet en op grond hiervan is zowel in de Tweede Kamer het is
onlangs nog door de heer Lauxstermann bepleit, die verschuiving naar de
fiscaal sociale sfeer en door mij in de eerste kamer enkele malen dit
bepleit wij worden dus een beetje in de steek gelaten als we het nu anders
zouden doen. Vandaar dat ik de commissie met nadruk verzoek dit alsnog
te willen ondersteunen althans vergadering verzoek om hiervoor te
stemmen.
Mevrouw van Leeuwen.
Ja meneer de voorzitter er valt niet te ontkennen dat binnen de partij al
heel lang en duidelijk is dat huursubsidie naar het minimum dient te
worden teruggebracht en zelfs de discussie om dat in fiscale sfeer dan wel
in de bijstand-sfeer te brengen. De commissie heeft overigens mede op
advies van de commissie Bouwen en Wonen op dit onderwerp daar goed
over nagedacht en zich bezien. U heeft gisteren aangenomen dat subsidies
in stand moeten blijven op een aantal plaatsen omdat er anders een
verschuiving zou komen naar andere portefeuilles. We hebben het moment
niet daar geacht op dit moment om het instrument huursubsidie wat in de
afgelopen jaren tot ons genoegen goed gesaneerd is, om dat nu daar weg
te halen omdat je dan geen zicht meer hebt op de afbouw van dat
instrument en op de feitelijke situatie en wij staan voor ons daar nu niet
over uit te spreken het nu te handhaven maar in ons partijgedachte verder
mee te nemen om toch wel tot die afbouw te komen en daarom ontraden
we ook het amendement van de partijcommissie Financiële en
Economische Zaken.
Heer Talsma, in tweede termijn kort.
Voorzitter ja tot mijn spijt heeft het mij niet overtuigd of we nou precies
weten hoeveel we nou bezuinigen dat zullen we aan het einde van de rit
wel zien het is bovendien niet de hoofdzaak dat wij zorgen dat onze sociale
voorzieningen statistisch kunnen worden gevolgd. Het kernpunt is dat alle
subsidies aan individuele personen, ik heb het niet over instellingen of
goede doelen, behoren in de sociale sector thuis en in onze herziening van
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de totale bijstandstructuur behoort dus die individuele huursubsidie daar
ook.
De heer de Grave.
Voorzitter even een opmerking vanuit de financiële techniek. Waar het
hier om gaat is een samenhangend geheel. De lijn van de commissie is dat
wij voorstander zijn, het congres heeft het overgenomen, in het belang van
de werkgelegenheid van toch zeer ingrijpende maatregelen in de structuur
van de stelsel van sociale zekerheid dat is een. Het betekend dat in die
sfeer van die individuele huursubsidie, wij hebben gezegd ja nou moet je
dus wel erg oppassen, dat je niet maatregel op maatregel stapelt ook al
omdat wij voorstellen om in de sfeer van woningbouw objectsubsidies ook
een aantal stevige maatregelen te nemen die hebben ook weer gevolgen
voor een stijging van de huurprijs. Dat zijn dus de maatregelen die we
willen nemen dan is dat instrument van die individuele huursubsidie zowel
vanuit Volkshuisvestingsoogpunt sterk van belang als uit de sfeer van je
moet oppassen dat je niet een cumulatie van maatregelen krijgt want dan
krijgen we inderdaad een sociaalbeleid wat niet langer verantwoord is. Nou
is de gedachten van de heer Talsma om het onder te brengen in de
bijzondere bijstand best een aardige misschien dat je op termijn er best
naar over zou kunnen gaan maar juist omdat de verschillen per gemeenten
op dat punt heel groot kunnen zijn de huren verschillen ook heel fors,
hebben we gemeend daar nou even een pas op de plaats te moeten maken
omdat je dan het risico loopt van cumulatie dat instrument uitdrukkelijk
overeind houden om te zorgen dat mensen in ieder geval miet op dat punt
door de woonlasten in grote problemen gaan komen, dus ik denk dat het
meer een kwestie van temporisering en vasering gelet op de andere
maatregel die we voorstellen dan dat we nou ten principale zeggen nooit
en te nimmer kan gesproken worden over het ja in een voegen van een
instrument. Maar als je het nu zou doen zou dat geweldig veel onzekerheid
oproepen en vrezen wij ook met de cijfers in de hand van het Planbureau
dat het tot te grote effecten kan leiden bij de mensen met de laagste
inkomens en dat zijn we als partij toch niet met elkaar van mening.
Voorzitter.
Mag ik voorstellen dat wij nu gaan stemmen over ..
- voorzitter mag ik hier nog even op reageren ..
- het is wel de 3e ronde meneer Talsma
- nee het is de 2e ronde 2e persoon van achter de tafel en daar is het pas
de 2e ronde voor.
Ik ben er niet van overtuigd en het is ook geen opeenstapeling van
voorzieningen het is juist een integratie van alle sociale voorzieningen op
een adres. Ik wijs erop dat vandaag aan de dag al heel veel huurproblemen
bij de sociale diensten komen mensen met huurachterstanden en het is dus
een instantie die dat het beste kan bekijken en dat we daar gelijdelijk naar
toe moeten groeien vind ik toch een beetje een zot argument als de heer
de Grave mij dit wil vergeven, het heeft levensgroot gestaan in ons
verkiezingsprogramma 4 jaar geleden en het is de vorige keer iets
gewijzigd maar op dit punt niet dus wij hebben niks nieuws in de verre
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toekomst we hebben iets al enige jaren wat we zo in het programma
hebben staan.
Voorzitter.
Dank U zeer. We gaan nu stemmen aan de orde is amendement 296 en
daarmee meteen 388 dat daarmee dan kan vervallen. Wie is oranje
kaarten voor 296, nog steeds oranje kaarten voor, want ik zie nog steeds
oranje kaarten opstijgen, voor 296, dat heeft het stembureau kunnen zien,
oranje tegen 296, wit voor, wit tegen, lichtblauw voor, lichtblauw tegen.
- meerderheid is voor voorzitter.
Voorstel is aangenomen dus amendement 296 is aanvaard.
Punt
Punt
Punt
Punt

297, kamercentrale Friesland, redactioneel
298, kamercentrale Leiden, is ontraden.
299, kamercentrale Amsterdam, is ontraden.
300, kamercentrale Den Bosch, kan worden samengevoegd met
304 en afgesproken is om 304 te behandelen.

Voorzitter. Over 299 ik lees het anders dan U heeft uitgelegd. Het wordt
betrokken bij de beleidsnota dus het komt wat ons betreft volgende maand
weer aan de orde, ja prima.
Punt 302, kamercentrale Leiden,
Punt 304, kamercentrale Leiden, horen bij elkaar. Eerst 304 dat is
het meestvergaande voorstel. Dus daar zijn wij nu het gaat over de
afschaffing van het huurwaardeforfait.
Han Hoogendoorn, Wassenaar. Ik denk dat dit nu juist een punt is waar
de VVD kan scoren en wat ze jaren heeft laten liggen waardoor ook een
hele hoop duidelijkheid komt tussen andere partijen en de VVD. Het
overdrachtsbelastingpunt om de mobiliteit terug te brengen is gesneuveld
met dit punt zou je dan weer kunnen scoren door hier eens wat aan te
doen en duidelijkheid te geven naar de kiezer. Bovendien elke gulden die
in eigen woningbezit wordt gestoken is een stuk werkgelegenheid.
Doorstroming wordt ook gestimuleerd. Dat zijn allemaal zaken die van
belang zijn om hier dan met nadruk te zeggen weg met het
huurwaardeforfait. Bovendien het eigen woningbezit is nog vrij laag in
Nederland dus een calculerende burger zoals wij alle Nederlanders zijn ziet
toch nog mogelijkheden om in een huursector te zitten terwijl dan
zogenaamd die koopsector zo goedkoop is wat in sommige discussies wordt
gezegd. Ik pleit met de afdeling en de kamercentrale voor het afschaffen.
Heer de Grave.
Voorzitter ik ben zelf eigen woningbezitter en ik begrijp dus de gevoelens
in het congres uitstekend op dit punt maar ik moet het congres met de
grootst mogelijke klem erop wijzen dat ook de Tweede Kamer-fractie dit
voorstel nooit heeft gedaan en waarom niet omdat er in de fiscale
systematiek een onlosmakelijke koppeling zit tussen de aftrekbaarheid van
de hypotheekrente en het feit dat je in de systematiek alleen maar rente
kunt aftrekken als ook een bron van inkomen is.
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Als je het huurwaardeforfait schrapt zet je de sluizen wagenwijd open voor
het beperken van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Dat is ook de
reden geweest waarom de Tweede Kamer-fractie van de VVD dat voorstel
nooit heeft gedaan. Wat wij zeggen is de maatregelen die het kabinet heeft
genomen de afgelopen jaren om eigenlijk het huurwaardeforfait te
verhogen om eigenlijk in de zin zonder dat dat op goede gronden is
gebeurd dat willen we corrigeren maar ik wil U in de grootst mogelijke
nadruk afraden om het huurwaardeforfait te schrappen, los nog even van
het feit dat het gat van 2 miljard gulden in het financiële paragraaf zou
schieten maar dat vind ik nog minder belangrijk dan het gigantische risico
dat we lopen met zo'n standpunt om iets wat heel belangrijk en wezenlijk
is voor de stabiliteit van de eigen woningmarkt, namelijk de aftrekbaarheid
integraal van de rente, om die sluis open te zetten.
Nou ik vind het jammer het argument van het gat wat geschoten wordt. Ik
denk dat er genoeg creativiteit is om dat weer te dichten en als niet roker
wil ik dan best een sigaar uit eigen door hebben. Dank U wel.
Voorzitter, gehoord hebbende het weerwoord van de heer de Grave en het
risico financieel dat genomen kan worden zal de kamercentrale ook dit
amendement ontraden.
Voorzitter.
Het voorstel is door de commissie ontraden wenst U stemming, nee
kunnen we vaststellen dat de meerderheid van het voorstel...
- ik wil het wel in stemming brengen.
- U wilt stemming, dan krijgt U stemming. Wie is voor amendement 304,
oranje voor, oranje tegen, wit voor, wit tegen, lichtblauw voor, lichtblauw
tegen.
- ruime meerderheid tegen voorzitter.
Voorstel is verworpen. Dan gaan we naar de amendementen
Punt 301, partijcommissie Wonen en Bouwen,
Punt 302, kamercentrale Leiden,
Punt 303, kamercentrale Limburg, die allemaal gaan over
verlaging van het huurwaardeforfait, dat wil zeggen terugdringen
van de verhogingen die zijn geweest. Het voorstel is om 302 daarvan
te bespreken en de andere voorstellen daarin te vervatten.
Verhoging van het huurwaardeforfait door de huidige regering dient
te worden teruggedraaid en het advies is dat de commissie zich nog
beraad, maar dat is natuurlijk niet meer actueel de commissie heeft
zich daarover beraden en zal U nu mededelen wat zij vindt.
Heer de Grave.
In de lijn en ik denk dat dat ook heel verstandig is dat de lijn volgen die
ook zowel de tweede als de Eerste Kamer-fractie op dit punt hebben
ingenomen dat betekend dat zij voorstander zijn zoals er ook staat om het
niveau van het huurwaardeforfait vast te stellen op basis van de
uitgangspunten die daarvoor feitelijk gelden de feitelijke ontwikkeling die
heeft plaatsgevonden voor de verschillende elementen rond het
huurwaardeforfait die daarvoor gelden en dat heeft de commissie ook
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beoogt in haar programma op te nemen, helemaal in overeenstemming
met de gevoelens van de vertegenwoordigers in Tweede- en Eerste Kamer
en ik denk dat we het daarover eens moeten zijn. Nou ter vermijding van
een eindeloze discussie hoe je dat percentage nou precies moet vaststellen
en berekenen maken we in ieder geval duidelijk dat we de voorgestelde
verhoging willen schrappen dat is ook in de financiële paragraaf
opgenomen want die zaten in de meerjarencijfers en dat als uitgangspunt
te nemen.
Voorzitter.
Vergadering accoord, mooi dan zijn we nu aan het eind van dat hoofdstuk
gekomen en komen we komen we bij het hoofdstuk investeren in de mens
en dat begint bij
Punt 305, kamercentrale Den Helder, wordt ontraden en
doorgeschoven naar de beleidsnotitie.
Dan wordt het een beetje ingewikkeld want dan hebben we de
amendementen
Punt 306, die samenhangen met 325 en 326.
Voorzitter U gaat iets te snel voorbij aan, als U het goed vind, aan
amendement 305.
- nou als U daar het woord over wil voeren dan hebt u nu het woord.
- Er staat ontraden eventueel betrekken bij de beleidsnota.
- Nee U moet dat even voor de vergissing, ontraden betekent in dit geval
hier niet in opnemen maar U kunt ook dat ontraden doorstrepen. Wij
beraden ons uiteraard erover wat we ertegen zullen zeggen in het kader
van de discussie met de beleidsnota, zo moet U het zien hoor, het is geen
oordeel van de commissie.
- Ik wil het graag zo zien en dan denk ik toch dat er 3 punten staan die
van wezenlijk belang zijn om het wat aan te scherpen wat staat over
investeren van de mens.
- Maar kunt U zich erin vinden meneer Voskuilen, dat het bij de
beleidsnotitie aan de orde komt, dat is het voorstel van de commissie.
-Als u zegt dat die beleidsnota even zwaar is en even belangrijk, dat is
gisteren gezegd, dan het kernprogramma dan ben ik ermee accoord maar
dan heb ik er nog mijn twijfels over.
-U kunt accoord gaan dank U zeer.
Heer Dijkstra.
Ik verzoek de kamercentrale Den Helder wel de motie nader toe te lichten
want zoals die er nu staat is hij volstrekt onduidelijk voor welke groep
Nederlanders of niet Nederlanders hij zou moeten gelden.
Nou dat wil ik graag toelichten. Er moet een wettelijke regeling komen
voor basis en speciaal onderwijs dat geldt voor Nederlanders, de gehele
motie heeft betrekking op Nederlanders. De interurn-wet speciaalonderwijs
voortgezet onderwijs neemt af die houdt op 1 augustus, U weet
staatssecretaris Ginjaar-Maas heeft daar heel veel aan gedaan om dat
speciale onderwijs te beperken en zou nu opgenomen moeten worden in
de wet primaire onderwijs. Twee onderwijs in eigen taal en cultuur vind
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plaats buiten de wettelijke schooltijden om achterstanden te vermijden,
nou ik denk dat dat ook wel heel duidelijk is. En de laatste dat wil ik wel
even toelichten is VBO het oude LBO het Lagere Beroeps Onderwijs dat
staat enorm onder druk en we hebben in de partij nogal eens een discussie
gehad dat we bang waren dat het Gymnasium zou verdwijnen als er brede
scholengemeenschappen zouden ontstaan. Nou in dit kader is die heel
voorzichtig gesteld het is een van de middelen om beroepsonderwijs te
versterken. Dus het is van belang in Nederland dat we onderhand nog
beroepsmensen loodgieters, monteurs enz. overhouden en een van de
middelen daarvoor is het beroepsonderwijs het voorbereidend
beroepsonderwijs te betrekken bij brede scholengemeenschappen. Ik denk
dat de heer Dijkstra er mee kan leven zo.
Voorzitter.
Dan gaan we nu naar
Punt 306, vervallen.
Punt 325, kamercentrale Den Haag
Punt 326, kamercentrale Overijssel, bij de amendementenbeurs
hebben we afgesproken dat we 325 als de te bespreken motie
zouden beschouwen dus ik verzoek U om even door te bladeren en
amendement 325 van de kamercentrale Den Haag. Daarvan wordt
overigens gezegd door de commissie dat het redactioneel is en dat
er dus gekeken zal worden om dat op te nemen in de tekst. Sorry
wordt overgenomen. Accoord daarmee dan is 306 en 326 ook
behandeld dan komen wij bij
Punt 307, partijcommissie Sociale Zaken, daar wenst U het
woord over te voeren. Het advies van de commissie is ontraden.
Hans Vrind, partijcommissie Sociale Zaken.
Nee het advies van de commissie is betrekken bij discussie over
beleidsnotitie en de reden dat wij deze tekst juist hebben aangegeven is dat
we vinden dat in het kernprogramma een heel nadrukkelijke stelling moet
staan over laat ik zeggen de om- her en bijscholing voor groepen die in
een achterstand zitten. We vinden dat het sociale gezicht in de
kernprogramma wat moet worden opgeheveld en dat U dus deze passage
in het kernprogramma moet opnemen en dat U het niet moet
doorschuiven naar de beleidsnotitie.
Heer Dijkstra.
Commissie kan zich zoals ook blijkt uit het advies vinden in deze suggestie
alleen voor het beleidsprogramma vinden wij deze tekst te uitgebreid. Ik
zou misschien en ik kijk even naar de commissie-elementen uit dit
gedeelten wel over kunnen nemen in de kern-notitie maar het zeg maar
even de groffe tekst toch integreren in de beleidsnotitie.
-We kunnen ons vinden als U kernwoorden uit deze tekst overneemt in
het kernprogramma. Dank U wel. Dan trekken we dus nu deze motie in
na deze toezegging.
Voozitter.
Accoord. Dan zijn we bij
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Punt 308, kamercentrale Leiden, wordt voorgesteld om die te
betrekken bij de beleidsnotitie.
Daar wilt U het woord over voeren.
Diederik van Schaik, kamercentrale Leiden. Wij vroegen ons af waarom de
VVD over dit onderwerp wat zo belangrijk is voor concurrentiekracht van
het bedrijfsleven, waarvan we allemaal weten dat het heel slecht gaat, die
zo belangrijk is voor de keuze vrijheid en de ontplooiing van jonge mensen
waarom de VVD zich niet heeft uitgesproken om dit op te nemen in het
kernprogramma.
Heer Dijkstra.
Twee opmerkingen. Het punt staat als 512 exact zo opgenomen in de
beleidsnotitie. Bij punt 5.13 moet ik wijzen dat er een typenotitie staat er
staat VWO en HBO en daar is ook bedoeld en daar is ook bedoeld WO
en HBO dus er niet sprake van VWO in deze. Het is niet een punt waar
we ons nadrukkelijk naar het totale kiezersvolk in onderscheiden hoewel
het wel belangrijk is omdat het in algemene zin niet naar een bepaalde
groep spreekt hebben wij gedacht dat in de beleidsnotitie moest en niet in
het kernprogramma.
Voorzitter.
Dank U zeer, accoord. Dan gaan wij naar
Punt 309, kamercentrale Leiden, redactioneel.
Punt 310, kamercentrale Leiden, wordt ontraden eventueel
betrekken bij de beleidsnotitie.
Ik stond er bij 308 al maar,
-toe maar.
Ik wilde U toch nog eens vragen van juist zo'n duidelijke keuze waarover
we degelijk verschil van mening bestaat is het niet goed dat de VVD zich
juist op een punt van onderwijs zo nadrukkelijk even uitspreekt en zeker
wanneer U zegt van we onderscheiden ons niet in Uw veronderstelling van
het is niet zo'n .... Het is denk ik goed dat de VVD duidelijk aangeeft welk
belang wij hechten aan deze twee soorten onderwijs en daarom zou ik U
willen vragen waarom moet zoiets dan naar de beleidsnotitie dit is toch
een van de duidelijke keuzes die de VVD maakt.
Ik denk dat we dus inhoudelijk wel eens zijn maar dat het eigenlijk gaat
over de vraag waar wordt het opgenomen,
-ja het belang van de zaak daar gaat het om,
nou de heer Dijkstra heeft gezegd wat de commissie daarvan vindt ik denk
dat het verstandig is dat de vergadering zich daar dan over uitspreekt.
Voorzitter ik wil er wel aan toevoegen dat ik er op zich geen bezwaar
tegen heb om deze zin mee te nemen in het programma hoor, als de
vergadering dat vindt dan wil ik dat best gaan doen.
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- zullen we dat dan maar even vragen aan de vergadering. Er wordt
voorgesteld om dit alsnog in de tekst van het verkiezingsprogramma op te
nemen en de commissie had dat niet zelf bedacht maar maakt daar geen
uitdrukkelijk bezwaar tegen begrijp ik, wie is voor de suggestie om het in
het verkiezingsprogramma op te nemen. Oranje voor, oranje tegen, wit
voor, wit tegen, blauw voor, blauw tegen, Aangenomen, dus het komt in
het verkiezingsprogramma te staan. Dan gaan we naar
Punt 309, kamercentrale Leiden, daar is van gezegd redactioneel.
Punt 310, kamercentrale Leiden, naar de beleidsnotitie.
Punt 311, kamercentrale Haarlem, wordt voorgesteld eventueel
een passage op te nemen in de beleidsnotitie. Daar kunt U zich in
vinden.
Punt 312, kamercentrale Overijssel, redactioneel.
Punt 313, kamercentrale Leiden, redactioneel.
Punt 314, kamercentrale Leiden, wordt doorgeschoven naar de
beleidsnotitie.
Punt 315, kamercentrale Den Bosch, redactioneel.
Punt 316, kamercentrale Den Haag, redactioneel en wordt
overgenomen.
Punt 317, kamercentrale Dordrecht, gaat naar de
beleidsnotitie.
Punt 318, kamercentrale Den Bosch, wordt ontraden.
Punt 319, kamercentrale overijssel, ontraden.
Tot zover dat en dan komt er weer een hele boel wat bij elkaar hoort en
dat gaat over de studiefinanciering.
Punt 320, kamercentrale Tilburg,
Punt 321, kamercentrale Overijssel,
Punt 322, kamercentrale Leiden,
Punt 323, kamercentrale Rotterdam,
Punt 324, kamercentrale Leiden,
Punt 327, kamercentrale Den Bosch,
Punt 333, kamercentrale Leiden, en die overlappen elkaar en we hebben
geconstateerd dat we er waarschijnlijk met zijn allen tot heldere
besluitvorming komen als wij behandelen 320, 324 en 327. Wanneer U vind
dat het bij een ander punt moet dan vind ik dat ook best maar ik denk dat
we de vergadering goed doen om ons daar aan te houden. Dus aan de
orde is nu eerst punt 320, waar het gaat over de prestatiebeurs.
Voorzitter, Rotterdam zou toch 323 ook wel in de discussie willen
betrekken.
Vindt U het goed dat we eerst met deze en als dan 323 naar Uw gevoel
onvoldoende behandeld is brengt U het gewoon in. 320 wie wenst daarover
het woord te voeren. Niemand het is anders ingediend door de
kamercentrale Tilburg. Waar is Tilburg. Het advies van de commissie is om
dit te ontraden. Daar stemt de vergadering mee in. Ja dat is dan duidelijk
dan is dat amendement verworpen. Dan komen we bij
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Punt 324, van de kamercentrale Leiden, ook dat wordt door de
commissie ontraden, kan de vergadering mee instemmen. Komen
we bij
Punt 327,
U gaat wel heel snel voorzitter,
-ja dat is de bedoeling ook.
- Ja maar ik loop niet zo snel.
Meneer Mackay, gaat Uw gang.
Wij houden vast aan ons amendement. De tekst is helder en duidelijk denk
ik en wij willen dat gewoon hier inhoudelijk behandelen en ik stel vast die
uit Tilburg was net niet aanwezig maar dat we toch als je naar de andere
amendementen kijkt dat daar een grote mate van overeenstemming is bij
de diverse kamercentrales over de inhoud van de tekst die daar staat bij
322.
- hadden wij het nou over 324 of over 322 meneer Mackay
- het is ook 324
- ja he we hebben het nu over 324
- de kern zit hem in 324 maar wij geloven niet in
particulieren financiering dat werkt gewoon niet, dus wij handhaven ons
amendement.
- Dus het amendement van Leiden onder 324 dat blijft nu staan. Mag ik
vragen
- 322 en 324
- maar we hebben het even over 324 en dan komt daarna 322 aan de orde
accoord. Mag ik vragen aan de heer Dijkstra wat de commissie aaa1 va11
vindt.
Heer Dijkstra.
Ja meneer de voorzitter. In 324 wordt heel nadrukkelijk aandacht gevestigd
op het feit dat het om particuliere individuele leningen zal gaan.,R.<!.aL~
hebben wij geen uitspraak over gedaan dus allicht geef ik toch een korte
toelichting ook op het hele stelsel en misschien kan dat een aantal andere
amendementen ook meteen ontzenuwen. Onze indruk is dat in ieder geval
van de tempobeurs af moeten. Onze indruk is ook dat we niet te
nadrukkelijk moeten anticiperen op een basisbeurs die voor iedereen zal
gelden. In principe zal men voor zijn studie geld moeten lenen daarnaast
zullen er mogelijkheden moeten zijn en dat staat ook heel nadrukkelijk in
de tekst om op basis van prestaties voor beurzen in aanmerking te komen.
Dus het is niet zo dat wij uitsluitend individuele financiële financieringen
wensen maar we willen heel nadrukkelijk rtekening houden met de
prestaties die geleverd worden we willen ook heel nadrukkelijk dat er
rekening gehouden wordt met die studies waar op een bepaald moment de
markt schreeuwend behoefte aan heeft en waar dus ook op een bepaalde
manier beurzen ter stimulering zouden kunnen worden gegeven. Dat is
grofweg het denkbeeld van de commissie in deze.
Voorzitter.
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Dank U zeer. Nee het gaat bij 324 natuurlijk met name over de vraag van
de particulieren leningen hoe groot het gewicht daarvan mag zijn.
- maar als de heer Dijkstra zegt het staat niet in de tekst van het
kernpuntenprogramma ik bedoel wat hij zegt daar kan ik mij wel in vinden
maar het misverstand moet in elk geval niet ontstaan dat wij voor
particulieren studiefinanciering zijn: Dat dat allemaal via de banken moet
want dat werkt gewoon niet.
- dat staat er ook in het kunnen dus best leningen met overheidsgarantie
zijn,
- ja maar de suggestie individuele lening dat suggereert iets dat niet werkt
dat ....
- in de individuele lening is vermeld zodat voor iedereen die wil studeren
een studie openstaat. Dat kunnen we verduidelijken maar dan wordt het
een redactionele wijziging.
-want de tekst gaat heel duidelijk in de richting van een groter aandeel
van de particuliere leningen en daar richt het amendement van Leiden ..
- individuele leningen.
- de discussie gaat in de thermologie over het feit dat als wij praten over
een terugtredende overheid en het feit dat de overheidsuitgave naar
beneden moeten of je ook mag vragen van diegene die investeren in zich
zelf, dat zij een groot deel van de investering ook zelf betalen. Ik geef een
voorbeeld, ik heb het ook een keer gedaan in een zaal vol studenten
waarom zou een jonge ondernemer die een eigen groentewinkel of een
andere winkel start zich volledig voor zijn investering daarvoor garant
moeten stellen en waarom zou de overheid voor de volle mep de
investering in de studie moeten betalen. Maar Leiden heeft volstrekt gelijk
je moet er dus wel voor zorgen als overheid dat het ook kan het mag dus
geen drempel vormen aan het begin het moet een systeem zijn dat,
mensen die dat kunnen, aan het eind van de investering een groot deel zelf
betalen en ik heb er geen probleem mee de commissie heeft er geen
probleem mee om dat te verduidelijken dat het dus niet zo kan zijn van
zoek het maar uit of je bij de bank iets kan krijgen kun je bij de bank niets
krijgen pech gehad er moet dus wel een overheicts-systeem zijn die het
mogelijk maakt dat mensen ook inderdaad kunnen beginnen het gaat veel
meer om het systeem van het terugbetalen aan het eind.
- dat is dus de kern het gaat hier om leningen overigens en leningen wordt
je geacht terug te betalen. Precies.
- maar dat zullen we dus even verduidelijken dat daar geen misverstanden
over kunnen bestaan.
- zijn we er dan uit, dan wordt het aldus aangepast en is het amendement
van Leiden daarmee verwerkt.
Meneer de voorzitter, alle punten die daarnet werden genoemd en die van
belang zouden zijn voor de studiefinanciering die door de commissie gewild
wordt die staan samengevat in 323 misschien bespoedigt het toch de
discussie wanneer er naar dat amendement wordt gekeken.
-ja dat was ook gevraagd en ik denk gezien de snelle wijze waarop we van
320 afgekomen zijn ook terecht. Dus die is dus nu aan de orde 322 en 323
denk ik dat we die beide even bij de kop moeten hebben ik denk dat 323
het meest precies aangeeft waar het omgaat. Dus mijn voorstel zou nu zijn
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om nu eerst 232 te behandelen dan is dat aan de orde, U wilt daar het
woord over voeren.
Ja in motie 232 wordt heel duidelijk aangegeven het gaat om financiering
die gekoppeld is aan prestaties. Koppeling en prestatie is wel belangrijk
maar er moet wel gekeken worden naar de wijze waarop dat gebeurd. De
huidige tempobeurs doet dat ook maar je kunt met die tempobeurs 5 jaar
lang studiefinanciering ontvangen en toch geen studie afronden en toch
een aanzienlijke studieschuld hebben en dat voorkomt dus de
prestatiebeurs waarin de financiering gekoppeld is aan datgene wat
behaald is. Haal je precies binnen de toegstane studieduur je studie dan is
er geen enkele schuld, ben je eerder klaar dan staat daar een tegoed
tegenover heb je een aantal studiepunten over dan moet je een deel
terugbetalen. Een student wordt gestimuleerd om niet alleen snel te
studeren en niet een bepaald tempo of bepaalde studiepunten te halen
maar vooral ook om een bepaalde studie af te ronden en dat lijkt mij toch
van groot belang.
Voorzitter.
Dank U zeer dat was in ieder geval een betoog in tempo (gelach). Wie
verder over 323. Commissie.
Ja voorzitter dit is een element uit het stuk. Het element in het
verkiezingsprogramma gaat van twee delen uit dus de individuele lening
overheidsgarantie niet renteloos zoals in 323 in de toelichting staat en het
element prestatiebeurs. Wij hebben dus gemeld en we hebben net
aangegeven dat die ene zin of dat die tekst wat gewijzigd zal worden. Wij
gaan uit van twee elementen dit is èèn element voegt misschien en dat zou
in de beleidsnotitie nader uitgewerkt kunnen worden aan de inhoud van
het stuk niets toe het geeft alleen een andere omschrijving.
Voorzitter.
Wie over 323 nog meer, dan gaan we stemmen. Wie is voor 323, oranje
voor, oranje tegen, wit voor, wit tegen, blauw voor, blauw tegen.
- meerderheid voor meneer de voorzitter
- dan is amendement 323 aangenomen en dan moet ik eens even kijken
hoe dat uitwerkt op de andere amendementen die over de
studiefinanciering zijn ingediend, ik heb het gevoel
voorzitter ik heb nog een andere vraag, hoe ...... tot het aangenomen
amendement 322, want we hebben het.. ...
- nee 324 dan we hebben het nou over twee elementen gehad we hebben
het gehad de discussie over de tempobeurs en de prestatiebeurs dat is
helder door het aannemen van het amendement van de kamercentrale
Rotterdam. Maar we hebben het ook gehad over het deel wat de student
moet lenen daar hebben we een besluit over genomen via 324 maar ik
neem dus wel even aan dat Rotterdam zich dus realiseert dat het dus over
twee verschillende elementen hebben en dat dus het amendement van
Rotterdam alleen maar ziet over de tekst over de tempobeurs en niet
hiermee dat het congres heeft uitgesproken dat we dus helemaal niets
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meer doen aan het deel dat de student zelf zou moeten lenen. Dan dreigt
er een misverstand. Oke nee dat even voor alle helderheid omdat het over
alle regels gaat dit amendement.
Voorzitter.
Het is heel goed dat de heer de Grave dat nog even samenvat maar hij
slaat de spijker op de kop. Daarmee denk ik dat we de andere
amendementen daarover gehad hebben. Ik noem nog even de nummers als
U vindt dat ze onvoldoende behandeld zijn dan vraag ik U om dat te
zeggen; 321, 322, 327 en 333 ik beschouw die als behandeld. Dan gaan we
naar
Punt 328, kamercentrale Utrecht, die wordt door de commissie
ontraden.
Punt 329, kamercentrale Leiden, is redactioneel denk ik het
advies van de kamercentrale Leiden heeft hem ingetrokken. Prima.
Punt 330, partijcommissie Maatschappelijke Participatie, wordt
ontraden.
Meneer de voorzitter. Het advies van de commissie heeft ons verbaasd
kamercentrale Dordrecht, waarom er gesteld wordt dat dit te ver gaand
zou zijn. Ik vind het prima passen binnen de liberale beginselen en ook
helemaal het uitgangspunt van onze grondwet. Ik denk dat het heel goed
zou zijn als de VVD ook in een beknopt verkiezingsprogramma opneemt
wat het standpunt is van de minderheden zeker ook gelet op de opkomst
van de Centrum Partij en dies meer.
Ja maar ik denk meneer de voorzitter dat in onze structuur en ik heb al
aangegeven dat een aantal van de centraal liberale elementen ook in een
kadertje zullen worden geplaatst bij de definitieve tekst. Ik denk dat wij in
onze grondstructuur nou niet specifiek moeten gaan zeggen dat waar wij
vinden dat wij natuurlijk voor de gerechtvaardigde rechten van iedereen in
onze bevolking moeten opkomen dat we dat dan specifiek moeten
ophangen aan een aparte groepering aan minderheden. Ik denk dat dat zo
duidelijk moet zijn dat dat niet verstandig is om dat rapport op te nemen.
Ik denk dat het juist voor de presentatie in het programma heel erg van
belang is omdat het toch bij discussies over dit soort thema's als
minderheden toch op de eerste plaats in het paragraafje minderheden
gezocht gaat worden en dan is het juist goed dat het begint met zo'n
duidelijke stellingname die inderdaad volstrekt past binnen het liberale
uitga~~spunt daarmee neemt U al terug Uw advies dat het te vergaand
ZOU ZIJn.

Heer Luteijn.
Vind U het goed dat wij het als redactioneel meenemen omdat wij het,
met de strekking zijn we het wel eens natuurlijk, hetgeen alleen om de
kwestie is het verstandig om het nog eens te herhalen.
Voorzitter accoord, aldus.
122

Nee nee ik wou nog even wat zeggen. We hebben nu over 330 een besluit
genomen meneer Vrijlandt dat weet U. Ja ik stond er al eerder dan de
tweede maar ik wou toch graag nog even een opmerking maken. Het is
een algemene opmerking. Ik wou niet over de Centrum Partij praten maar
ik wil praten over professor Maltus in 1798,
- maar wilt U zich nu beperken tot de discussie die we hier nu hebben
- nee waar de nu over spreken dat moeten we in een breder kader zetten
en dat breder kader is bevolkinsgpolitiek en we moeten niet alleen over
minderheden praten wat dan ook wij moeten eindelijk eens wat gaan doen
aan de bevolkingspolitiek. We hebben gisteren eventjes geneusd aan de
kinderbijslag maar natuurlijk dit probleem is zo groot, het heeft te maken
met verkeer met de ruimtelijke ordening. Ik zou ervoor willen pleiten dat
er eindelijk eens een nota komt van de VVD over de bevolkingspolitiek en
dat dat niet actueel dat zien we dagelijks in Rotterdam Den Haag, Utrecht
en Amsterdam. Nou laat dat niet weg kom eindelijk met een nota, dat is
mijn pleidooi en dat heeft al professor Maltus dat weet U ook
- in 1798 dank U zeer, het verzoek is genoteerd en het heeft geen
betrekking op de tekst van het verkiezingsprogramma.
- dat behoort het wel te zijn he, het behoort het wel te zijn.
Meneer de voorzitter. Even naar aanleiding van amendement 330. Ciciel
van Berkesteijn, partijcommissie Maatschappelijke Participatie. Wij zijn
zeer verheugd met Uw onmiddelijke reactie dat het dus niet ontraden
wordt en te ver gaand is maar dat U dat redactioneel wilt verwoorden bij
de paragraaf minderheden want ons lijkt dat uitermate belangrijk om
expliciet naast de plichten ook de rechten te formuleren.
Ja accoord, verder over 330. Voorzitter Beukens. Ik zou het toch wel op
prijsstellen als dit allemaal in het programma wordt opgenomen. Er wordt
hier gezegd dat het eigenlijk overbodig is omdat minderheden hier niet als
zodanig genoemd moeten worden maar dat het hier gaat om rechten van
iedereen, maar ik zou zeggen, wanneer wij hier praten over het stukje dat
gaat over de hart kernstuk van de kernstaat dan gaat het hier voorzitter
om bescherming van iedereen maar dan gaat het over zaken van
grondrechten en grondrechten zijn primair uiteindelijk om minderheden te
beschermen en dan denk ik dat het goed is om aan minderheden duidelijk
te maken dat wij voor iedereen opkomen en dat wij in het bijzonder
opkomen voor mensen die in de verdrukking staan en dat wij voor
positieve actie zijn. Voorzitter ik zou ervoor pleiten dat dit inderdaad in
het programma gewoon wordt opgenomen zodat minderheden weten waar
ze direct aan toe zijn met ons.
Ik dacht dat het in grote lijnen door de commissie ook zo was toegezegd.
Punt 331, kamercentrale Gelderland, wordt ontraden.
Punt 332, kamercentrale Den Haag, redactioneel.
Punt 333, kamercentrale Leiden hebben we gehad.
Punt 334, kamercentrale Dordrecht, wordt overgenomen.
Punt 335, partijcommissie Sociale Zaken, is redactioneel.
Punt 336, kamercentrale Limburg, gaat naar de beleidsnotitie.
Punt 337, partijcommissie Sociale Zaken, wordt ontraden.
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Punt 338, partijcommissie Maatschappelijke Participatie, wordt
ook ontraden.
Mevrouw van Berkesteijn. Het gaat hier over de verduidelijking van de
term "nieuwkomer". De bedoeling is dat het inburgeringscontract alleen is
voor diegene die hier echt blijven, bij een nieuwkomer zou je kunnen
zeggen dat al diegene die op beslissing over hun status wachten dat die
ook een inburgeringscontract zouden kunnen krijgen en dat kan natuurlijk
niet. Dus ik zou willen suggereren wilt U naar het begrip "nieuwkomer"
kijken.
Ik denk dat dat redactioneel punt is daar kan door de commissie nog even
naar worden gekeken, ja dan hebben we
Punt 339, kamercentrale Gelderland, die wordt ontraden.
Punt 340, kamercentrale Tilburg, die wordt ontraden, neen
voorzitter die wordt overgenomen.
Over 340 even een opmerking. 340 staat in de tekst dat die moet worden
overgenomen. Ik zou de vergadering willen adviseren om een redactioneel
na de term "veiligheid" te gaan kijken. Zoals het hier staat ben ik het met
de indiener van het amendement eens dat het tot verkeerde ideeën kan
leiden toch denk ik dat veiligheid in algemene zin een andere omschrijving
moet krijgen in de tekst maar dat er wel iets van komt te staan.
Ja accoord. Dan waren wij bij
Punt 341, kamercentrale Leiden, die wordt ontraden.
Punt 342, kamercentrale Dordrecht, wordt redactioneel, oh neem
me niet kwalijk.
Kuchelein afdeling Oegstgeest. Wij zijn van mening dat de VVD in hun
programma geen dingen moet gaan zeggen die niet uitvoerbaar zijn. Wij
stellen dat er een aantal gedragsbepalingen zijn die zich keren tegen het
beperken van de migratie waarop gedoeld wordt is met name
gezinshereniging dat is het grootste aandeel in de migratie en
gedragsbepalingen staan daar in de weg omdat te beperken. De boodschap
die de VVD wil geven staat al in de volgende zin die begint met beperken
en ik verwacht eigenlijk dat de commissie net zoals ze gedaan heeft bij de
discussie over het afschaffen van het minimumloon waar ook
gedragsbepalingen zich tegen keerde. Op dat punt heeft de commissie
motie 111 /112 ook overgenomen ik verwacht ook dat ze op dit punt dat
ook overnemen en deze zin schrappen.
Voorzitter het schrappen van de zin gaat me wat ver ik zou wel de
suggestie toe willen voegen dat het binnen de gedragsbepalingen aan de
tekst toevoegen.
Voorzitter.
Ja dat is een hele mooie toevoeging dan zijn we het daar denk ik over
eens. Dan gaan we naar
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Punt 342, kamercentrale Dordrecht, advies is redactioneel
verklaren en wel overnemen.
Punt 343, kamercentrale Leiden, wordt ontraden.
Voorzitter ik wilde iets zeggen over 343. Indiener van 343. Van
Hogendoorn afdeling Wassenaar. De reden daartoe is dat de huidige tekst
niet beter is U heeft het over toelating en U heeft het over voorwaarden
maar je moet gaan kijken ook naar toegang he diegene die hier niet
toegelaten worden die hebben wel toegang zowel tot Europa als in
Nederland en het duurt soms jaren voordat ze te horen krijgen dat ze geen
toelating hebben. Daarom is mijns insziens mijn tekst beter dan die door
de commissie voorgesteld hieraan deze tekst toe te voegen. Dus bij de
huidige tekst deze in toevoegen; er dienen maatregelen genomen te
worden teneinde de aanzuigende werking van Nederland op economische
asielzoekers te verkleinen en de uitstroom van de afgewezen asielzoekers
te vergroten. Daar zijn een aantal preventieve maatregelen voor te
bedenken. Ik heb daar enige toelichting over gegeven en ik wil U
uitdrukkelijk zeggen dat juist doordat nu deze maatregel niet genomen
worden er 300 tot 500 asielzoekers per dag komen de aantallen die U in
de kranten leest zijn niet juist dat zijn alleen de getelde asielzoekers. De
asielzoekers die geregistreerd kunnen worden door WVC en Justitie en de
niet getelde asielzoekers die zitten allemaal te wachten op een plaatsje
zodat er aan de lopende band meer asielzoekerscentra worden ingericht.
Maar dit benadeeld alleen dat echte vluchtelingen kunnen komen. Ik werk
voor echte vluchtelingen en ik weet dat hij mij de grootste moeite kost om
ex gevangen uit kampen in Joegoslavië om die toegang tot Nederland te
laten krijgen want die kunnen niet wegkomen als ze niet toegelaten
worden met een uitnodiging dus het feit dat er hier zoveel economische
asielzoekers komen heeft tot gevolg dat de echte vluchtelingen niet
geholpen kunnen worden vandaar dat ik uitdrukkelijk stemming vraag over
mijn motie.
Korte reactie. Als in de tekst staat dat het uitgangspunt blijft dat politieke
vluchtelingen in aanmerking komen voor de vluchtelingen status en
economische vluchtelingen geen
vreemd verhaal in het stuk.
Voorzitter.
Ja wie in tweede termijn. U als indiener.
Voorzitter in tweede termijn. Ik wil nog eens wijzen op het feit dat het
verschil tussen toegang en toelating dat het hier in deze tekst niet naar
voren komt. Dus iedereen heel de wereld praat over toelating over
samenwerking in Europa over Chenge we hebben prachtige aceoorden nou
de landen werken totaal niet samen beslist niet en ook al is die toelating in
Europees verband dan ook op die manier geregeld dat bepaalde mensen
teruggestuurd worden ze zitten hier soms van 3 maanden tot 5 jaar en na 5
jaar kan die toelating niet meer geweigerd worden. U moet echt begrijpen
dat de echte vluchtelingen benadeeld worden door deze wijze van opvang.
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Voorzitter ik handhaaf mijn motie en ik handhaaf mijn vraag om
stemming.
Ja voorzitter mevrouw Hogendoorn weet waar ze over praat als
medewerkster van het Rode Kruis vanuit de Sociale commissie van de
VVD willen wij graag deze motie ondersteunen.
Mijn naam is Harmsen afdeling Dieren en omstreken en ook wij zouden
de motie van Wassenaar willen ondersteunen en Uw tekst willen vervangen
voor de tekst die door Wassenaar is aangeleverd.
Voorzitter.
Het gaat dus om een vervanging van de tekst en niet tegen heer Dijkstra
de huidige tekst laten staan en een tekst erbij.
-het gaat niet om een vervanging van de tekst het gaat om een toevoeging
van de tekst om een verduidelijking van de tekst te geven want de kiezer
in Nederland,
ja, ja U heeft gelijk
-die wil weten hoe denkt de VVD over asielzoekers en dat kunnen ze niet
met deze tekst zien, echt niet het is een heel verhullend verhaal je moet
duidelijkheid geven dat wil de kiezer.
- de commissie nog en dan gaan we stemmen.
Nee, ruggespraak hier geeft aan, ik ben het in feite met U eens en ik had
uit Uw opmerking begrepen dat U bedoelde aan de tekst toe te voegen
dat vond ik het redactioneel een beetje vreemde situatie. Als de gevoelen
hier is dat die als vervanger moet dienen, wat mij betreft goed. (applaus)
Voorzitter.
Dan kan het door de commissie worden overgenomen. Prima.
Voorzitter, ook namens de kamercentrale Leiden, overigens de
kamercentrale Leiden steunt in deze Wassenaar, het gaat echt om een
toevoeging waardoor de hele context wordt verbeterd en verduidelijkt.
Voorzitter.
Mogen wij constateren dat de vergadering en de commissie het met elkaar
eens zijn dat de gedachten die door de kamercentrale Leiden is ingebracht
in de tekst wordt verwerkt en dat even gekeken wordt dat er geen
tegenstrijdige teksten komen te staan.
- dan wil ik dus duidelijk dat ook het begrip asielzoekers economische
asielzoekers in die tekst opgenomen wordt.
- ja dat is toegezegd
- dan ben ik er mee accoord.
- hartelijk dank.
Dan gaan we nu met Uw goedvinden naar
Punt 344, kamercentrale Den Haag, redactioneel overgenomen.
Punt 345, kamercentrale Leiden, wordt ontraden.
Punt 346, kamercentrale Den Bosch, wordt ontraden.
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Voorzitter mijn naam is Boerman, kamercentrale Den Bosch. Het
amendement 346 gaat over het geven van intercultureel onderwijs op
scholen. Het doel van dit amendement is om voor de diverse groepen in
onze samenleving dat wil zeggen de nieuwe mensen die in ons land zijn
komen leven versus de mensen die in het land al leven wederzijds begrip
te kweken. Wij denken dat gezien het toenemend racisme in het land het
noodzakelijk is om al op jonge leeftijd en dus op schoolleeftijd bij elkaar in
ieder geval begrip te kweken voor de verschillen in cultuur en dat beoogt
dit amendement. Ik weet niet waarom de commissie dit ontraden heeft ik
zou graag een toelichting van de commissie willen hebben en ik kan me
voorstellen dat de commissie het niet in het kernprogramma wil hebben
maar wel in de beleidsnotitie. Ook dat zou wat ons betreft tot instemming
kunnen rekenen, dus graag Uw toelichting.
Heer Poortman.
Mag ik mij daarbij als docent en opvoeder aansluiten. Ik ben leraar
aardrijkskunde en voortdurend bezig om dit te doen en ik vind dat het niet
zou misstaan als dit in ons programma of de beleidsnotitie werd vermeld.
Heer Dijkstra.
Dan wil ik graag van het congres een uitspraak over de motie 305 door
Den Helder ingediend waar heel nadrukkelijk is aangegeven dat het
allemaal in eigen tijd moet gebeuren dus buiten de wettelijke schooltijden
daar is zonet denk ik niet op gereageerd dus daar is instemming aan
gegeven en hier wordt heel nadrukkelijk gesproken over een intercultureel
onderwijs als onderdeel van het normale lesprogramma. Wat mij betreft
verhouden deze twee moties zich niet met elkaar.
Voorzitter, mag ik daar even op reageren. Het gaat hier om twee
verschillende dingen. In de motie 305 gaat het om eigen taal en cultuur
voor diegene die nieuw zijn in onze samenleving en die nog iets van hun
eigen cultuur thuis willen weten. In de motie die de kamercentrale Den
Bosch heeft ingediend gaat het nadrukkelijk om wederzijds elkaar laten
weten wat de cultuur van elkaar is, dus ook voor de nederlandse leerlingen
begrip voor de buitenlanders en voor de buitenlandse leerlingen begrip
voor de Nederlandse cultuur want we praten op dit moment al veellangs
elkaar heen en dat willen we voorkomen met deze vorm van onderwijs.
- Prima ik wil het best opnemen in de beleidsnota.
-Ja dan is dat ook toegezegd, accoord dank U zeer dan gaan we naar
Punt 347, kamercentale Den Bosch, redactioneel.
Punt 348, kamercentrale Leiden, redactioneel.
En dan hebben we opnieuw een hoofdstuk van het verkiezingsprogramma
vastgesteld en dan komen wij bij het hoofdstuk Mondiale welvaart, vrede
en veiligheid.
Punt 349, kamercentrale Leiden, is ontraden.
Punt 350, kamercentrale Den Haag, is door de commissie
overgenomen.
Punt 351, kamercentrale Tilburg, is door de commissie, ....
- het gaat iets te snel voorzitter,
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-neemt U mij niet kwalijk, waar bent U, oh daar ja ik zie U,
Amendement 349. In het kader van het europese beleid tegenwoordig
wordt alles gezamenlijk gedaan lijkt het ons als afdeling Katwijk behorende
tot de kamercentrale Leiden, zeer verstandig om ook Europa bij het
buitenlands beleid te betrekken.
-Dank U zeer, wie van de commissie heer Voorhoeve.
Het is een sympathieke gedachten maar het is hier niet helemaal op de
juiste plaats. Er is over Europa een aparte paragraaf gewijd en de
openingszin van dit hoofdstukje is: Het buitenlands beleid voorgestaan
door de VVD, dient de waarden en belangen van Nederland en daar zit
dus ook het Nederlandse Europabeleid in. Maar het gaat dus niet over de
waarde en belangen van Nederland en Europa. We hebben het niet over
de waarden en belangen van Griekenland dit is het Nederlands
buitenlandbeleid.
- ja is dit overtuigend, dank U zeer dan gaan we naar
Punt 351, kamercentrale Tilburg, is redactioneel.
Punt 352, kamercentrale Tilburg, wordt ontraden.
Punt 353, kamercentrale Gelderland, wordt ontraden.
Punt 354, kamercentrale Limburg, wordt ontraden.
Punt 355, kamercentrale Dordrecht, wordt door de commissie als
redactioneel beschouwd en overgenomen.
Punt 356, kamercentrale Den Bosch, wordt ontraden.
Punt 357, kamercentrale Leiden, wordt ontraden.
Punt 358, kamercentrale Dordrecht, wordt ook ontraden.
Punt 359, kamercentrale Tilburg, wordt door de commissie
overgenomen.
Voorzitter U gaat weer veel te snel, ik wou wat zeggen over 357.
- nou dan doen we dat.
Het wordt ontraden, de commissie zegt het werkt verwarrend, ik begrijp
dat niet. Een verdere toelichting mijnerzijds is dat wij van mening zijn dat
een Europese defensiepolitiek in het kader van de NAVO en de WEU
niet tot stand komt en dat er wellicht iets anders moet gebeuren. Kan
misschien de commissie haar ontrading misschien wat nader toelichten.
Heer Voorhoeve.
De commissie heeft niets tegen het binnen de NAVO kader verder
versterkend van de samenwerking van Europese NAVO-leden op
defensiegebied maar ik geloof dat deze zinsnede hier verwarring zou
kunnen wekken door de vage betekenis van het woord. Daarnaast
oriënteert de VVD zich op een Europese defensiepolitiek alsof men op
twee paarden tegelijkertijd dezelfde race wil lopen. Voor zover U meer
aandacht voor veiligheidssamenwerking in Europees kader wenst wordt
daar door de commissie al aan tegemoet gekomen door te adviseren
amendement 359 over te nemen wat tot een invoeging van de organisaties
de EG en de WEU luidt. Dus mijn advies aan U is om even te wachten tot
359 is aangenomen.
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Laten we op verzoek van de indiener 357 even bungelen en doen dat terug
naar 359.
- ik wou wat zeggen over 359 nu.
Kamercentrale Leiden heeft zelf 360 ingediend, ik denk dat dat de juiste is
omdat de EEG zelf geen organisatie is die zich met veiligheid bezighoudt.
Heer Voorhoeve.
Voorzitter de EG wordt hier toch genoemd omdat de gemeenschap of de
Europese Unie je kan nog steeds niet helemaal aan die term wennen, een
aantal zogenaamde Europa aceoorden heeft afgesloten met centraal en
oost-europese landen. Daarin is voorzien onder andere wat dan genoemd
wordt een politieke dialoog, een dialoog die niet alleen gaat over het weer
maar uiteraard ook over essentiële belang die West- en Oost-europa
gemeen hebben en in die dialoog komen ook veiligheidsaspecten aan de
orde dus in zekere zin denk ik doet U er goed aan om 359 toch als een
belangrijke tegemoetkoming in Uw richting te zien. De WEU wordt extra
genoemd en terecht het ding bestaat het functioneert maar ook de EG
heeft een aantal veiligheidspolitieke aspecten en die worden hier dus ook
genoemd.
- ja overtuigend, accoord. Dan is 357 ook meteen van tafel denk ik en dan
gaan we naar
Punt 360, kamercentrale Leiden, is overgenomen.
Punt 361, kamercentrale Limburg, is ontraden.
Punt 362, kamercentrale Limburg, is overgenomen dat wil zeggen
als redactioneel overgenomen.
Punt 363, kamercentrale Den Haag, is ontraden.
Punt 364, partijcommissie Defensie, ..... .
Voorzitter de Graaff, Defensiecommissie. Het gaat over de dienstplicht en
meer in het bijzonder de opkomstplicht en zoals U weet heeft de VVD
een beleid ontwikkeld zowel programmatisch als praktisch dat we zeggen
de opkomstplicht afschaffen mits aan een aantal voorwaarden is voldaan,
de internationale ontwikkeling de vulling enz. enz. en het zou jammer zijn
denk ik als dat mits in het programma zou ontbreken. Daarom zou ik als
voorzitter van de Defensiecommissie toch willen aanbevelen 363 over te
nemen zij het dat het geen vervanging is van de zin die er nu staat maar
een toevoeging zou zijn aan de zin die er nu staat. Wij gaan er dus van uit
de opkomstplicht wordt afgeschaft maar wij houden de mogelijkheid open
indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven die opkomstplicht
weer effectief te maken. Dat heeft dan ook gelijk consequenties denk ik
voor amendement 368 omdat je daar ook moet toevoegen dat de middelen
om die opkomstplicht dan weer actief te maken ook aanwezig moeten zijn.
Nog een laatste opmerking. 369 gaat over de dienstplicht en dat gaat
natuurlijk veel verder we praten nog steeds alleen over de opkomstplicht
dus ik zou U willen aanbevelen om die 363 en 368 over te nemen als
toevoeging op de huidige tekst.
- Dank U zeer maar U hebt op zich zelf gelijk als U zegt 369 een
verregaand amendement is en voor de orde van de vergadering is het
wellicht verstandig om 369 eerst in bespreking te hebben stel dat dat wordt
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aangenomen dan hoeft een aantal amendementen niet in bespreking te
komen misschien is het goed om dat eerst even te doen. 369.
Voorzitter ik denk dat dat een misverstand is 369 is niet verdergaand. 369
geeft alleen maar een ondersteuning van datgene wat er op dit moment al
gebeurt namelijk het vastleggen dat de dienstplicht als zodanig
gehandhaafd moet worden. De opkomstplicht is daarbij een uitvoering van
de dienstplicht. Het gaat er dus om om bij de grondwetswijziging te
voorkomen dat de dienstplicht ook wordt opgeheven.
- U hebt gelijk dus we houden ons nu bij 363. Er is een duidelijk pleidooi
gedaan door de voorzitter van de defensiecommissie om het over te nemen
daar komen nog een paar pleidooien achteraan, gaat Uw gang.
Mijn naam is Veldmeijer uit Baarn. Ik wil toch een dringend verzoek doen
om inderdaad de dienstplicht in zijn geheel af te schaffen het is namelijk in
strijd met de universele rechten van de mens het is in strijd met gelijke
rechten. In feite komt in Nederland heeft maar 20% van de nederlanders
zijn dienstplicht vervult en dat betekend een zware belasting voor degene
die hun dienstplicht moeten vervullen die hebben een jaar meer dan een
jaar hun carrierre moeten onderbreken daarvoor of op moeten schorten
dat is een gigantische financiele last als je kijkt wat je dat aan
inkomstenderving kost en bovendien we spreken overal over gelijke
rechten en hoe kan het dan zijn dat we zo'n zware last verplicht opleggen
op een groep Nederlanders.
Ik denk dat dus dienstplicht gewoon in strijd is met liberale gedachtengoed
van vrijheid om je eigen leven in te richten zoals je zelf wilt.
Meneer Huber.
Meneer de voorzitter ik denk dat de dienstplicht niet in strijd is met de
universele rechten van de mens en zelfs is toegelaten op grond van ILO
verdragen dus dat probleem lijkt mij niet hier aanwezig. Voor wat betreft
amendement 363 van Den Haag sluiten we ons graag aan bij het voorstel
van de defensiecommissie om het niet als schrapping maar als toevoeging
te doen redactioneel dan wel in die zin dat we zeggen dat afschaffing van
de opkomstplicht dient echter afhankelijk te zijn want je moet wel de
verbindende factor tot stand brengen. Ik zou erop willen wijzen dat wat wij
voorstellen nauwkeurig aansluit bij het gevoede beleid van de kamerfractie
zodat er sprake is van consistentie en dat sinds het programma geschreven
is en de partij ingestuurd is er in de wereld wel iets is veranderd. Ik hoef
alleen maar te verwijzen naar de resultaten van de verkiezingen in
Rusland. Het komt ons voor dat wij ons wel moeten indekken dat we een
adequate defensie houden ook voor omstandigheden die we misschien iets
minder prettig vinden en dat er dus omstandigheden kunnen zijn waarbij
de krijgsmacht niet gevuld kan worden met vrijwilligers omdat er
onvoldoende van zijn of dat de krijgsmacht toch wat groter moet zijn dan
dat we nu denken omdat de internationale ontwikkelingen niet toestaan
dat we het zo drastisch verlagen als we allemaal hopen. Alles bij elkaar op
deze wijze hebben we het principe van afschaffing van de opkomstplicht
wel gedekt maar houden we de slag om de arm als de internationale
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situatie ons noopt de krijgsmacht groter te houden dan anders het geval
kan zijn.
- Dank U zeer. (applaus).
- Heer Voorhoeve, ik sluit mij graag aan bij het pleidooi van de heer
Huber.
- Dan moeten we kijken wat we doen met 363 begrijp ik, die wordt
overgenomen prima.
Meneer de voorzitter mag ik toch nog even reageren. Ik wil men noemt nu
allerlei regels ik wil even dat we gewoon eens even nadenken wat
dienstplicht in een democratie inhoudt. Dat betekend dat we een kleine
groep mensen een verplichting opleggen een niet algemeen geldende
verplichting en dat is denk ik een stuk besef dat ik wil meedragen het is
ook, ik snap ook gewoon niet hoe het mogelijk is dat we een kleine groep
mensen opzadelen met het probleem waar we allemaal mee zitten, de
veiligheid is voor ons allemaal daar moeten we dus allemaal in bijdrage.
Het is nu zo dat het afgewenteld wordt op nog geen 20% van de
Nederlanders en dat is denk ik een principieel onrechtvaardig iets en ik
denk dat dat niet kan.
- maar ik heb het gevoel dat U nu spreekt over het amendement 369
- ja het kan ook zo wie zo, er kan dus ook geen mits of maar aan de
opkomstplicht of dienstplicht want dienstplicht hoort gewoon in de
democratie niet thuis omdat het in strijd is met de principe van
gelijkwaardigheid. Als dienstplicht algemeen geldend is en ook
daadwerkelijk in de operationele zin voor iedereen daadwerkelijk
opgeroepen wordt oke dan is het een algemeen geldende wetgeving maar
nu wordt het een kleine groep een vrij willekeurige kleine groep met de
verdediging van ons land en ik denk dat dat niet kan.
- ik begrijp Uw betoog maar ik weet niet wat ik er op dit moment in de
vergadering mee moet want ik heb het niet aan de orde.
V oorzitter.
Mag ik constateren dat de vergadering accoord gaat met amendement 363,
het is door de commissie overgenomen. De vergadering gaat er ook mee
accoord. Dank U zeer. Ik werk het nu maar even in volgorde af want
anders vergeten we het misschien iets.
Punt
Punt
Punt
Punt

364,
365,
366,
367,

partijcommissie Defensie, is redactioneel en overgenomen.
kamercentrale Leiden, is redactioneel.
partijcommissie Defensie, is redactioneel en overgenomen.
partijcommissie Defensie, wordt overgenomen.

En dan komen we weer bij een tweetal amendementen die horen bij het
punt war we het net over hadden, dat zijn 368 en 369 beide worden door
de commissie ontraden.
Voorzitter ik neem aan dat gezien de samenhang met 363 de commissie
ook bereid zal zijn 368 over te nemen gelden namelijk exact dezelfde
argumenten.
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- Dat klopt meneer Voorhoeve. Die bereidheid is er bij mij wel maar we
moeten met deze zinsnede niet de suggestie wekken dat we de richting van
het beleid weer helemaal zouden willen veranderen he dit zijn voorzichtige
formuleringen die worden toegevoegd aan de bestaande tekst maar de
richting is dat we toch geleidelijk naar een beroepsleger toegaan
- maar ook in die zin dat we niet allerlei faciliteiten wegdoen op een
moment dat wellicht we later daarop terug zouden moeten komen. Als U
dat redactioneel wat aangepast kan meenemen in de zin zoals de voorzitter
van de Defensiecommissie bedoelde zijn wij tevreden.
- precies geen dingen weg doen die we nog nodig zouden kunnen hebben.
Voorzitter even een reactie op de spreker uit Baarn. Met alle respect voor
zijn betoog hij heeft het over individuele rechten van de mens hij heeft het
over de positie van de liberale daarin
- sorry hoor dat ik ingrijp maar daar hebben we het even niet over, ik
begrijp dat U daarover wilt discussiëren maar het is op dit moment even
niet aan de orde we zijn bij 368 ik begrijp dat dat wordt overgenomen, de
vergadering kan zich daarin vinden. Dan gaan we nu naar 369 daar hoort
u bij.
Accoord dank U wel. Voorzitter ik zou over 368 nog iets willen zeggen U
bent weer iets te snel.
- we hebben wel een besluit inmiddels
- ja een besluit maar volgens mij is het besluit niet helemaal goed
gedefinieerd. Zoals de discussie ging is dus duidelijk, dacht ik de bedoeling,
om de zinsnede die de kamercentrale Den Haag bij 368 voorstelt om die
in positieve zin mee te nemen dus toe te voegen en het amendement van
kamercentrale Den Haag zoals het eigenlijk luidde was: wijzigen in. En ik
ben er voor en ik heb begrepen dat de commissie maar dat wil ik even
bevestigd krijgen van U, dat de commissie dat zou toevoegen, dus die
zinsnede niet zou vervangen maar de zinsnede van Den Haag zou
toevoegen heb ik dat goed begrepen. Dan ben ik tevreden.
En dan mag ik nu reageren op het betoog van de spreker uit Baarn.
Overigens met respect inderdaad kort, hij spreekt over de individuele
rechten van de mens de positie van de Liberale daarin. Ik denk dat onze
vaderlandse geschiedenis ontwikkelingen recent in Joegoslavië en in
Koeweit hebben geleerd dat wil je uberhaupt spreken over de rechten van
de mens en die ook handhaven een goed defensiesysteem en dus ook een
vorm van dienstplicht of opkomstplicht een absolute voorwaarde is om de
rechten van de mens ook te kunnen handhaven. (applaus).
Heer Boerman, voorzitter als indiener van de motie 369 namens de
kamercentrale Den Bosch. Wij hebben in deze motie willen uitdrukken dat
de ontwikkelingen zoals die nu worden voorgestaan op landelijk niveau
niet te ver moeten gaan en gelukkig wordt er hier in de zaal al reactie
gegeven die ongetwijfeld ook op landelijk niveau gaat komen namelijk de
discussie of de dienstplicht niet moet worden opgeheven. Wij stellen U
voor mede gezien de ontwikkelingen die in Europa plaatsvinden mede
gezien het feit dat in de Sovjet Unie duidelijk is geworden in welke enorm
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korte tijd internationale politieke ontwikkelingen kunnen veranderen om in
ieder geval ter verdediging van onze vrede en veiligheid de dienstplicht te
handhaven,. niet de opkomstplicht maar de dienstplicht als basispunt in de
grondwet te handhaven en om die discussie te voorkomen ook op landelijk
niveau om het standpunt van onze partij daarin duidelijk te maken is deze
motie ingediend. Dank u wel voorzitter.
Heer Voorhoeve.
Ik zou U toch krachtig willen ontraden dit amendement aan te nemen
omdat dan toch verwarring wordt gewekt. Het beleid is ingezet naar
omvorming van de krijgsmacht naar een beroepsleger met de twee
amendementen die juist zijn overgenomen door de commissie is de nodige
flexibiliteit nog eens extra benadrukt als nu ook nog een amendement
wordt aangenomen waarin staat dat de dienstplicht niet mag worden
opgeheven dan zijn we weer terug bij af en dan hebben we dus een
discussie eigenlijk voor niks gevoerd de afgelopen jaren. Ik geloof dat dit
echt niet moet worden gedaan dit amendement want daarmee wordt de
suggestie gewekt dat de VVD tegen een beroepsleger kiest.
Den Bosch, ja voorzitter het is inderdaad de vraag en ik denk dat het hier
een principiële vraag is of de VVD ervoor kiest om onder alle
omstandigheden en dat laatste gaat het om onder alle omstandigheden
kiest voor een beroepsleger. In het geval er in Oost Europa in een snel
tempo weer andere ontwikkelingen plaatsvinden en de zaak dus
teruggedraaid wordt dat kan in 6 maanden zoals we hebben geleerd dan
komen we in grote problemen om dan alsnog ons land te verdedigen en ik
denk dat in die zin in de grondwet in ieder geval gehandhaafd moet zijn
dat er een dienstplicht is dat die niet wordt uitgevoerd en daarmee de
opkomstplicht wordt afgeschaft is volkomen terecht.
Voorzitter, ik wil het betoog van de heer Voorhoeve zeer ondersteunen.
Het gaat niet om de dienstplicht het gaat om de opkomstplicht en dat
houdt in impliciet al in dat er dus dienstplicht is en ik denk dat we die hele
dienstplichtzaak niet meer in het programma ter discussie moeten stellen
we praten louter en alleen over de opkomstplicht. En ik ondersteun
derhalve volledig het betoog van de heer Voorhoeve dat het uitermate
verwarrend zou zijn als we nu en over dienstplicht en over opkomstplicht
zouden praten.
Ja meneer de voorzitter ik wil dan toch nogmaals verzoeken om eens een
keertje gewoon na te denken over het verdelen van lasten. Ik heb er net
ook nog eventjes met mensen gesproken dat is ook in de argumentatie van
de VVD ook naar voren gekomen dat het juist niet zo kan zijn dat je juist
een kleine groep opzadelt met de problemen van de veiligheid van het
land. Dat moeten we met zijn allen dragen. Nu is het zelfs zo dat de
financiële last door de dienstplichtige ook gedragen wordt. Als je de
dienstplichtige wat in feite heel fatsoenlijk zou zijn hun schade die ze door
1Y2 jaar dienstplicht vervullen in de maatschappelijk verkeer zou vergoeden
dan zou dienstplicht vele vele malen duurder zijn als een beroepsleger en
het zou wel eens een keertje goed zijn om inderdaad nu eens te werken
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aan een vergoeding van de dienstplichtige voor de schade die zij leiden
doordat zij 1Y2 jaar niet deel kunnen nemen aan het maatschappelijk
verkeer dat betekend 1Yz jaar korter kan werken en met alle gevolgen van
dien.
Voorzitter.
Ik heb het gevoel dat nu de discussie duidelijk is en dat we kunnen
stemmen over 369 wordt door de commissie uitdrukkelijk ontraden, wie is
voor amendement 369. oranje voor, oranje tegen, wit voor, wit tegen,
blauw voor, blauw tegen, ik meen van hieruit te zien dat het met grote
meerderheid is afgewezen. Dan gaan wij naar
Punt 370, kamercentrale Rotterdam, wordt redactioneel
verklaard en overgenomen.
Punt 371, kamercentrale Leiden, redactioneel.
Punt 372, kamercentrale Overijssel, redactioneel.
Punt 373, partijcommissie Commissie Financiële en Economische
Zaken, redactioneel.
Punt 374, kamercentrale Haarlem, redactioneel.
Afdeling Haarlem, van Pruisen, ik zou toch graag willen dat deze motie in
stemming zou worden gebracht want ik vind het een essentiële toevoeging
dat er niet alleen subsidiestromen richting Oost Europa gaan maar dat ook
het handelsbeleid geliberaliseerd zal worden.
Heer Voorhoeve.
Ja dat zijn wij ook van mening en daarom geloof ik dat het helemaal niet
gek zou zijn als 374 zou worden overgenomen.
- commissie neemt het over vergadering accoord, aldus besloten.
Punt 375, partijcommissie Financiële en Economische Zaken
wordt ontraden
- pardon voorzitter voor 375 geldt het zelfde als voor 374. Zelfde
onderwerp en beide kunnen in een verandering worden opgenomen.
-ja U hebt gelijk
- dus die kan ook worden overgenomen.
Punt 376, kamercentrale Dordrecht, wordt ontraden.
Daar is Dordrecht. Voorzitter ik neem aan dat de commissie in ieder geval
overneemt hetgeen hij bij het andere amendement heeft gezegd dat het
dan in ieder geval redactioneel is dat we niet moeten praten over migratie
maar helderheid moet verschaffen. Zoals de tekst nu is zou het ook
betekenen dat we hulp verlenen aan landen bij voorbeeld binnen Afrika
waar veel migratie plaatsvindt.
Commissie, ja dat is juist.
Voorzitter. Ja, 376 wordt overgenomen.
Punt 377, kamercentrale Dordrecht, kan redactioneel worden
verwerkt.
Punt 378, kamercentrale Overijssel, redactioneel.
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en nou kijk ik even naar 379 op mijn lijstje ook ontraden maar die heeft
een samenhang met 374 en 375 dus ik weet niet of de commissie daar nu
een ander standpunt over inneemt.
Als 379 iets wordt gewijzigd en die opmerkingen over regelingen met
betrekking tot visa en andere grensbelemmeringen eruit worden gehaald
want dat slaat niet zozeer denk ik op de porté van de zin en ik denk dat
het vooral moet gaan om het bevorderen van het Oast-Eeuropese
bedrijfsleven. Ik geloof namelijk niet dat het nodig is om hier in het
programma iets te zeggen over het versoepelen van de regeling met
betrekking tot visa en andere grensbelemmeringen het gaat hier om de
andere gedachten die in dit amendement staat.
- kan de vergadering daarmee instemmen. oke dames en heren nu hebben
we even een lastig punt dus ik zou U willen vragen om vooral te blijven
zitten als ik de vergadering een heel kort ogenblik schors want wij zitten
met het punt dat we even moeten kijken hoever we zijn met het verwerken
van de milieu-amendementen. Ik begrijp van de commissie dat de
amendementen op papier staan dat de commissie daar intussen ook naar
gekeken heeft maar de vraag is of de leden in de vergadering ook over dat
document beschikken dat is natuurlijk wel handig
Kan Frank de Grave even boven komen. Gaan we even met wat anders
door.
We denken dat het verstandig is om U niet in de problemen te brengen
dat wij nu eerst doorgaan met het volgende hoofdstuk, het financiële
hoofdstuk en dat we daarna het milieu gaan doen. Het financiële
hoofdstuk zal mevrouw van Leeuwen weer doen.
Voorzitter even voor de orde. We hebben een procedure afspraak over
milieu gemaakt en het sluitstuk van dat ordevoorstel komt erop neer dat
wij een gewijzigd voorstel van de commissie krijgen en dat gaan we na de
pauze behandelen zodat we het in de pauze even kunnen bekijken. Ja dat
hebben we met elkaar afgesproken.
- Ik zou dat graag willen, ons voorstel zou zijn om we hebben een voorstel
U krijgt geen gewijzigd voorstel uiteraard van de commissie er zijn een
aantal amendementen op ingediend als we die nu gaan vermenigvuldigen
en gaan verspreiden wordt het denkelijk moeilijk. Ons voorstel zou zijn om
die amendementen te projecteren daar en over die amendementen zullen
wij ons oordeel geven als commissie en dan kunt U Uw oordeel er over
geven. Ik zeg dat ook een beetje omdat ik weet dat zeer velen in de zaal
en buiten de zaal ook gevraagd hebben probeer toch niet zeg maar alleen
toch dat ene punt nog na de pauze te gaan behandelen want dan is er
denk ik een beperkte belangstelling voor. Dus ik zou er een grote voorkeur
aan hebben om zo enigszins mogelijk,
- voor milieu heeft iedereen belangstelling.
- nou ik constateer toch dat die signalen zijn gekomen dat als het mogelijk
is om bij voorbeeld met de lunch om 2 uur dit af te handelen en natuurlijk
niet over 5 minuten want ik moet de tijd ervoor hebben dat men de
voorkeur zou hebben om dat dan eerst te doen.
- nee ik vind het een risicovol pad. maar goed.
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- We gaan nu eerst in ieder geval met de financiën beginnen en we zien
wat er technisch mogelijk is want daar hangt het ook vanaf.
Voorzitter een puntje van orde. Over dit onderwerp. Ik zou toch graag de
stukken schriftelijk toegezonden willen krijgen zodat ik er met mijn
delegatie nog over kan praten.
- Ja toegezonden is misschien een beetje omslachtig maar uitgereikt. We
zullen zien intussen wat technisch mogelijk is en de partijvoorzitter gaat nu
verder met het volgende hoofdstuk en milieu blijft op de agenda.
Hartelijk dank heer Steenmeijer voor het overnemen van deze ochtend.
Wij gaan door met de bijlage financiële aspecten ben bij
Punt 380, kamercentrale Dordrecht, wordt ontraden.
Voorzitter gisteren-avond hebben wij 92 ingetrokken en heb ik
aangekondigd dat ik daar bij regel 680 op terug zou komen dat is nu, toen
was het argument van de commissie wij zijn tegen automatische indexaties,
dat zijn wij ook in Dordrecht, maar wij hebben ook gezegd je moet ook
niet uitsluiten dat indexaties weer mogelijk zijn als de economische groei
dat mogelijk maakt. Dat is de strekking van ons amendement en ik denk
dat het goed is ook gelet op de besluiten die al genomen zijn over de
uitkeringen dat we in ieder geval de mogelijkheid van indexatie als de
economische groei dat toelaat meenemen in het verkiezingsprogramma.
Heer de Grave.
Ja voorzitter volgens mij is hier sprake van een misverstand. Want waar wij
het over hebben gehad is het volgende. Wij hebben het gehad over nieuwe
gevallen daarvoor gaat het nieuwe systeem gelden inclusief de 60% norm
zoals het congres heeft besloten. Hier hebben we het over bestaande
gevallen. Voor bestaande gevallen stellen we geen verlaging voor daar
zeggen we de bevriezingslijn zoals ook het kabinet dat de afgelopen twee
jaar heeft gedaan. Ik heb verder gezegd dat er sprake zou moeten zijn van
een evenwichtig inkomensbeleid dat houdt dus in dat als je dat niveau
eenmaal hebt bereikt zoals het congres eenmaal heeft besloten dat er
sprake kan zijn van aanpassingen. Ja je kunt het indexatie noemen als het
maar geen automatische is dan is er dus sprake van een verantwoord
inkomensbeleid inclusief aanpassingen. De kern is geen indexering voor
bestaande uitkeringen tegenover nieuwe gevallen anders zouden we dus in
die sfeer helemaal niks gebeuren. Dus ik denk eigenlijk dat we het
helemaal niet oneens zijn we moeten het even loskoppelen van het
systeemdiscussie wat er de komende jaren gaat gebeuren. Het is dus niet
zo dat er nooit en te nimmer meer een stuiver erbij willen doen voor
uitkeringen, dat zou idioot zijn dat is ook helemaal niet het standpunt van
de commissie.
Voorzitter dan is er inderdaad nu sprake van verwarring want volgens mij
zegt de heer de Grave nu dus iets strijdig met datgene wat er staat
- nee lees het nou, er staat geen indexering van bestaande uitkeringen.
Ik leg U uit wat ik daarmee bedoel
- en U zegt daarbij dat dat niet voor altijd geldt,
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- nee natuurlijk niet
- nou laat dat dan opnemen dat is dan in ieder geval een verduidelijking.
- dat is toch, met alle respect, iets ongelooflijks overbodigs zeggen. De
discussie die we hebben gevoerd is wat doen we met bestaande uitkeringen
daar gaan we dus niet op korte dat doen we met de nieuwe gevallen daar
gaan we naar een ander systeem een lagere uitkeringsniveau voor
alleenstaande. De bestaande uitkeringen respecteren we daarvan zeggen
we de bevriezingslijn dat is het uitgangspunt. Vervolgens ga je een
inkomensbeleid met elkaar afspreken en voeren voor de komende jaren
maar dat is gewoon nominale aanpassingen een rol kunnen gaan spelen,
maar je moet systeemdiscussies niet verwarren met ontwikkelingen van
niveaus dat zou toch idioot zijn dat we zeggen dat we over 20 jaar mag er
nooit meer een gulden bij aanpassingen aan inflatie kunnen daarbij aan de
orde komen. Maar voor bestaande gevallen niet de komende 4 jaar.
Voorzitter deze toelichting kan dus niet altijd gegeven worden en ik zou
toch willen verzoeken om redactioneel te kijken naar een tekst die dan
aansluit op wat de heer de Grave nu zegt.
Ja dat zullen we proberen maar soms zijn dingen ingewikkeld.
Voorzitter.
Punt 381, kamercentrale Leiden, wordt ontraden.
Voorzitter. Ja inderdaad amendement 381. Het lijkt ons bijzonder
onrechtvaardig voor diegene die reeds afhankelijk zijn van een uitkering als
die indexering daarvan wordt stopgezet. Degene die al een uitkering
genieten als je dat zo mag noemen die kunnen zich niet meer
bijverzekeren dus zitten nu op hun maximum en dat lijkt ons bijzonder
onrechtvaardig dus wij willen dan ook graag dit amendement handhaven
en in stemming brengen.
Heer de Grave.
Ja voorzitter die discussie hebben we natuurlijk uitvoerig gevoerd toen we
het hadden over het kernpunt van vindt het congres dat in het belang van
de werkgelegenheid deze keuze moet worden gemaakt. En nogmaals zelfs
dit kabinet van PvdN CDA heeft de afgelopen twee jaar de uitkeringen
bevroren en vervolgens het element lastenverlaging gebruikt om de
koopkracht zoveel mogelijk op peil te houden. Die lijn trekken we voor de
bestaande gevallen door, het zou zeer zeer ongeloofwaardig zijn over
volstrekt de hele basis onder het programma wegslaan als dit amendement
zal worden aangenomen en ik kan me ook niet voorstellen dat de
kamercentrale dat echt wil. Bestaande gevallen worden bevroren zoals we
het nu al doen en we gebruiken de lastenverlaging om de koopkracht
zoveel mogelijk op peil te houden om daarmee een systeem te bereiken
waardoor je naar de werkgelegenheid fors kan groeien vanuit de
kernstelling het beste sociale beleid is niet zorgen dat mensen een
uitkering hebben maar dat mensen weer een baan krijgen.

137

Accoord. Als wij daar zeker van kunnen zijn dan trekken wij het
amendement in.
Punt 382, kamercentrale Dordrecht wordt ontraden.
Dordrecht. Amendement 217 dat is door de commissie redactioneel
verklaard en daar hebben wij voorgesteld om juist te gaan spreken over
meer dienstverlening door de overheid. Helemaal aansluitend op het
betoog van de heer de Grave daarnet het gaat om meer banen en het gaat
niet om het terugdringen van inactieven. Het kopje inactieven zou dan ook
gewijzigd worden in de hoofdtekst vandaar dat wij met het voorstel zijn
gekomen ook om hier in de samenvatting heel nadrukkelijk te spreken
over meer dienst verlening door de Overheid dan praten we met name
over meer dienstverlening als dat ten goede komt aan de veiligheid van de
burgers.
Frank.
Positief redactioneel. Ik kan mijn enthousiasme bedwingen voorzitter maar
aan de andere kant ik heb er toch niet erg overwegende bezwaren tegen.
Punt 383, kamercentrale Dordrecht, wordt ontraden.
Punt 384, kamercentrale Dordrecht, ontraden.
Heer Vrijlandt 384. Bent U van Dordrecht, nee ik ben van Hilversum dat
weet U heel goed. Ik ben het er helemaal mee eens en hier staat als
argumentatie dat die kinderbijslag is uit de tijd. Nou U heeft mijn verhaal
helaas niet gehoord over de bevolkingsproblematiek in Nederland, meneer
professor Maltes enz. Wij moeten nu eindelijk eens een keer bij de tijd
staan,
- oke U steunt Dordrecht.
- ik steun Dordrecht en ik zou graag de argumentatie van de commissie
willen horen waarom zo'n agrarisch voorstel gehandhaafd moet worden.
Frank.
Voorzitter laten we even wel wezen kinderbijslag is een instrument in
Nederland wat al heellang bestaat en wat inderdaad in de sfeer van
gezinnen met kinderen buitengemeen belangrijk is. En nu moet U als U
zich zorgen maakt over het sociale gezicht van de VVD even voor U zelf
een rekensom maken wat dit betekend de ingrepen die we met zijn allen
willen verdedigen in de sfeer van de sociale zekerheid in het belang van de
werkgelegenheid en eventjes op een achternamiddag de kinderbijslag
afschaffen. De commissie stelt voor een ander systeem. Luteijn heeft al
aangegeven dat wij een deel van de opbrengst van de kinderbijslag willen
gebruiken van algehele lastenverlaging, we nemen ook het amendement
van Den Haag over op dat punt, maar hier nou eventjes rauwelings de
hele kinderbijslag schrappen dat is argument dat is achterhaald dat lijkt mij
wel een erg grote ingreep en de effecten daarvan in de sfeer van mensen
met lage inkomens en kinderen zijn desastreus. En ik vind niet dat dat op
deze wijze moet gebeuren dat lijkt me ook een trendbreuk met talloze
eerdere verkiezingsprogramma's van de VVD die de commissie nu bepaald
met de grootst mogelijk klem wil afraden. Ter vermijding van misverstand
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er zal ook per saldo minder aan kinderbijslag worden uitgegeven omdat
dus een deel van de afschaffing van de opbrengst voor andere doelen
willen gebruiken dan in de sfeer van de kinderbijslag. Maar afschaffen is
sociaal volstrekt onverantwoord.
- oke wordt ontraden. (applaus)
Voorzitter nog even een antwoord hierop we kennen meneer de Grave dat
die krachtige woorden kan gebruiken hij zit natuurlijk vaak op het raadhuis
maar gaat U echt. eens een keer de bevolking in gaat u eens naar een
supermarkt gaat U eens kijken waar dat geld blijft. Het probleem is echt
zo wij staan voor een catastrofe wat betreft de ruimtelijke ordening, milieu
en al die dingen meer
- oke meneer Vrijland het is duidelijk.
Wilt U over 384 nog iets zeggen Dordrecht. Ja voorzitter U ging ook wat
snel over 383 heen en de heer de Grave geeft denk ik terecht aan dat dat
met betrekking tot het sociale gezicht van de VVD heel belangrijk is de
kinderbijslag dat zou inderdaad niet op een achternamiddag afgeschaft
moeten worden dat is ook niet de bedoeling geweest van Dordrecht daar is
een hele discussie over geweest dat kunt U ook afleiden uit het feit dat er
twee amendementen zijn. 384 willen we nu intrekken maar we zouden toch
graag nog een discussie over 383 willen hebben en wat dan de argumenten
zijn van de commissie om dat te ontraden. Dat gaat iets verder dan de
stelselwijziging wat de commissie heeft voorgesteld maar het beperkt met
name de kinderbijslag voor grote gezinnen voorzover die er nu nog
bijkomen.
Voorzitter.
384 is ingetrokken Frank over 383. Nou ja dat gaat ons gewoon een slag te
ver. Met name zeg ik kijk we zijn het op zich met elkaar eens dat in die
sfeer van de kinderbijslag als je het ook hebt over overheidsuitgaven dat je
ook daar maatregelen moet nemen. Die stellen we dus ook aan U voor
inclusief het feit dat we een deel van die opbrengst dus ook in de sfeer van
algehele lastenverlaging willen gebruiken. Maar je hebt natuurlijk ook
gewoon te maken met grote gezinnen als je daar nu in een klap van zegt
vanaf het vierde kind weg ermee dat is een ongelooflijk rauwelingse
ingreep dat kun je gewoon niet zo rauwelings doen dat lijdt echt tot
effecten die je gewoon niet kunt maken. Je zult het geleidelijk aan moeten
doen. Dit is nou een stap die we met elkaar zetten waarmee we ook
inderdaad in de richting van die discussie van die kinderbijslag werken. De
commissie denkt dat daar nou echt een grens moet worden getrokken, het
gaat al honderd miljoenen guldens op dat punt en om daar nou in een
klap bij te zeggen de valbijl valt bij het vierde kind ja dat is een ingreep in
een systeem dat je niet op die manier rauwelings kunt doen. Dus laten we
ons nou echt beperken tot datgene wat de commissie aan U heeft
voorgesteld dat is al een ingreep we gaan die kant op maar je moet er wel
heel zorgvuldig mee omgaan en ook oppassen dat je niet teveel ingrepen
tegelijk op elkaar stapelt. Die ingreep in de sociale zekerheid is al een
ongelooflijke forse die steunen we ook met zijn allen laat ons nou niet nog
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een forse ingreep opzadelen want dan krijg je echt het probleem dat de
zaak over de dijk spoelt.
Voorzitter.
De commissie handhaaft het advies ontraden bij 383, wil Dordrecht
stemming,
- ja en ik wil graag nog een tweede termijn op dat punt voorzitter. Ik denk
dat ik nu een verhaal zou kunnen gaan houden over structuur en over
tarieven we stellen heel nadrukkelijk voor om dat in de nieuwe gevallen te
doen in dezelfde thermologie als de heer de Grave heel de tijd ook naar
andere amendementen van beschouwd en overigens wij hebben niet
voorgesteld om het sociale zekerheidstelsel met die 10% te verlagen daar
had Dordrecht ook die andere amendementen heel nadrukkelijk voor, dus
in die zin als U zegt het komt bij elkaar
- de vergadering was wel accoord
- de vergadering is daar in meerderheid mee accoord gegaan voorzitter dat
klopt maar we willen toch graag een stemming op dit punt.
Voorzitter.
Oke de commissie ontraad 383 gaan wij stemmen. Stembureau klaar.
Vraag is dus of U zich voor als U voor zegt dan bent U voor het voorstel
van de kamercentrale Dordrecht in 383 vermeldt. Ik ga met oranje
beginnen. Oranje voor, oranje tegen, wit voor, wit tegen, blauw voor, blauw
tegen. Meerderheid tegen.
Punt 385, kamercentrale Den Haag, overnemen met de kanttekening
voorzover het betreft voor een algemene lastenverlichting.
Inclusief het woord gedeeltelijk maar dat heb ik net al gezegd in mijn
commentaar.
Punt 386, partijcommissie Financiële en Economische Zaken,
wordt ontraden.
Even duidelijkheid over hoe 385 nu komt te luiden wenst de opbrengst niet
te bestemmen voor een verhoging van de kinderbijslag maar voor een
algemene lastenverlichting. Juist, is dat nu de tekst
- met het woord ervoor "gedeeltelijk"
- en gedeeltelijk slaat terug op de motie die net aangenomen is. In dat
geval heeft de Financiciële Economische Commissie geen behoefte om 386
verder door te zetten.
Voorzitter. Dank U. dan ga ik naar
Punt 387, partijcommissie: Commissie Financiële Economische
Zaken, wordt ontraden.
Punt 388, Partijcommissie: Commissie Financiële Economische
Zaken, wordt ontraden,
Heer Talsma, namens de Financiële Economische Commissie. Mevrouw de
voorzitter Uw plaatsvervanger heeft bij punt 296 wat identiek was ook dit
punt meegenomen en daar is stemming over geweest en het is
aangenomen.
Ja dat klopt.
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Meneer Talsma even ter vermijding van elk misverstand want ik ben daar
ook over aangeschoten U en ik zijn het wel over een ding eens het is een
structuur verandering en geen bezuiningingsmaatregel.
Ons belang in het geding is en of het nou het Midden- of Oost- Europa
noemt kan mij niet schelen maar het moet duidelijk zijn dat dat daar ook
onder valt.
Heer Voorhoeve.
Daar blijkt een misverstand in het spel te zijn en waar de commissie
spreekt over 1Y2 % gaat het om 1Yz % zonder de definitie van
ontwikkelingssamenwerking zoals we die nu in Nederland gebruiken te
veranderen dus het gaat niet om de verdubbeling die U erin leest het gaat
om de 1% %waar al jaar en dag in Nederland consensus tussen de grote
partijen over bestaat inclusief de VVD heeft dit jaar en dag bepleit. Ten
tweede er staat niet in het programma dat de huidige rekeningen die bij
ontwikkelingssamenwerking worden neergelegd voor het helpen opvangen
van asielzoekers en vluchtelingen daar niet meer uit gefinancierd kunnen
worden. Het advies van de commissie om dus dit amendement niet aan te
nemen is gebaseerd op de vrees dat de tekst en de toelichting van het
amendement de sluizen opent om nog veel meer van die rekening te gaan
doorschuiven naar ontwikkelingssamenwerking. Er staat hier niet dat de
ontwikkelingsbegroting helemaal moet worden opgeschoond om 1Yz%
zuivere ontwikkelingshulp te krijgen want we weten dat dat financieel in de
voorziene toekomst niet mogelijk is. Bovendien de commissie spreekt zich
elders in het programma sterk uit voor hulpverlening aan midden-Europa
maar niet ten laste van de echte ontwikkelingshulp. Dus ook daar is geen
misverstand over.
Maar U heeft nog niet beantwoord het punt dat op het ogenblik niet de
volle 1Yz% uitgegeven wordt maar dat wat lager is maar dat dat best
ingevuld kan worden met de hulp voor midden- Europa of oost-Europa de
naamgeving kan me niet zoveel schelen.
De huidige ontwikkelingssamenwerking is ongeveer 1,4 % en hier spreken
we ons uit over 1,5% volgens de bestaande systematiek.
Wilde U over het zelfde onderwerp 389.
Kamercentrale Dordrecht, zou heel nadrukkelijk willen onderstrepen het
advies van de commissie om dit amendement niet over te nemen wij
denken al dat er een flink stuk bestandvervuiling in de huidige normen
voor de ontwikkelingssamenwerking is gekomen en dit zou alleen maar tot
een verregaande vervuiling en dus minder echte hulp aan de arme landen
lijden daarbij komt dat ik denk dat als wij dat nu zouden aannemen het
nog volstrekt ongewis is welke milieuhulp vervolgens ook nog op de
ontwikkelingsparagraaf wordt gezet aangezien we het hoofdstuk milieu nog
moeten behandelen en daar staan ook passages in over milieuhulp enz.
Voorzitter.
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Dank, de commissie handhaaft het advies ontraden. accoord dan gaan we
naar
Punt 390, partijcommissie Financiële Economische Zaken, wordt
ontraden.
Punt 391, kamercentrale Den Bosch, wordt ontraden.
Punt 392, partijcommissie Financiële Economische Zaken,
ontraden.
Punt 393, partijcommissie Financiële Economische Zaken, wordt
overgenomen.
Punt 394, kamercentrale Den Haag,
Heer Talsma, ben ik te snel 393 nog,
- ik heb het nog over 392. Voorzitter ik maak twee opmerkingen de eerste
over de inhoud zelf en de tweede over de financiële consequenties voor de
totale 17 miljard zaak. Er zijn twee punten, ik heb gisteren van de heer
Luteijn begrepen dat de commissie uit de tekst eigenlijk wil schrappen de
overdrachtsbelasting ik heb dat niet formeel gehoord maar dat is dan toch
een zaak die eigenlijk ook de instemming van deze vergadering moet
hebben. Onze commissie wil die handhaven en daar verder aan toevoegen
de tekst die U vind vermindering dus geen afschaffing vermindering van de
tarieven van de successiebelasting en wederinvoering van het tussentarief
voor kinderen van broers en zusters. Dus de zogenaamde neven en
nichten. En ik wil er even op wijzen zonder in details te gaan het is een
vrij ingewikkelde zaak dat sinds 1981 hoe dat precies gegaan is dat zou nog
eens goed moeten worden onderzocht een zeer belangrijke verhoging van
het totale tarief van de successierechten is toegepast van ongeveer 30% en
dat daarnaast en dat zijn van die typische dingen die gebeuren dan
tersluiks een tussen categorie wordt opgeheven namelijk de neven en
nichten van de erflater die daarmee automatisch in het tarief vervallen van
de anderen en die daardoor in het tarief van 27 tot 45% in een keer zijn
belast met liefst 41 tot 68%. En als we het nou hebben over vermogens
belasting die zo de mensen over de grens jaagt dan is dat iets wat elk jaar
voorkomt met o,8% vermogensbelasting maar als dan de betrokkene een
keer komt te overlijden dan komt daar vaak een tarief van 30/40/50% aan
te pas en dat is hetzelfde als rekent U maar uit 40/50/60 jaren
vermogensbelasting betalen. Wij achten het dus volstrekt verantwoord en
dat blijkt ook in brede kring te leven dat als wij praten over vermindering
van de vermogensbelasting of zelfs afschaffing op termijn om de menden
niet naar het buitenland te laten verhuizen dat de successiebelasting de
vermindering daarvan niet de afschaffing mee zou worden genoemd. De
opbrengst is volgens de begroting 94 1,47 miljard en de vermindering als je
terugkeert naar het vorige tarief zou je kunnen berekenen op 400 miljoen
dat is geen vreselijk groot bedrag in verhouding tot het totaal. Nu de
kwestie van de financiering mevrouw de voorzitter. We hebben gisteren
van de heer Luteijn begrepen en dat respecteren wij ten volle dat de
commissie wil proberen een gezonde financiële basis te hebben en te
houden. En dat met name de tegenvallers uit de regering Kok zal ik nu
maar zeggen van 5 miljard mede ten dele moeten worden verwerkt en dus
ook moeten leiden tot een beperking zoals door de commissie voorgesteld
met in totaal heb ik begrepen 2 miljard op dit lijstje van 17 waarmee dan
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de zaak ongeveer in evenwicht zou zijn en daarvoor zou dus die hele
overdrachtsbelasting moeten worden geschrapt en naar ik vermoed en naar
ik ook kan aflezen die voorstellen over de successiebelasting evenzeer door
de commissie niet worden aanvaard. Nou stelt de Financieel Economische
Commissie voorop dat wij een gezond financieel beleid moeten hebben
daar mag geen twijfel over zijn. Aan de andere kant moeten wij toch ook
eens even goed nadenken over de electorale gevolgen. Men zou kunnen
zeggen, ik zeg niet dat ik dat zeg, maar de pers is vindingrijk; Meneer Kok
die heeft een tegenvaller van 5 miljard en die heeft na hij pas uitvoerig in
de kranten heeft laten zetten en begratingsmeevaller van 4 miljard. Nou
zou iedereen zeggen die schrap je dan tegen elkaar weg niet aldus meneer
Kok die gaat daarmee meteen de verkiezingstournee op en heeft die 4
miljard meevallers al toegedacht aan allerlei groepen belastingebetalers op
zich zelf een voortreffelijk idee. En dan zou nog steeds die critische
krantenschrijver kunnen zeggen die 5 miljard van Kok die vangt de VVD
wel op door te gaan korten in haar eigen programmawensen en mevrouw
de voorzitter daar zou ik toch voor willen waken. We hebben nu al, ik heb
het hier voor mij, een artikel in de Telegraaf van vanochtend die naar
aanleiding van wat geen de heer Luteijn zeer voorzichtig en zeer terecht
over zei, VVD minder aandacht voor lastenverlaging. De VVD gaat in de
komende kabinetsperiode minder aandacht schenken aan lastenverlichting
verlaging van de schatkistkoorts en extra banen voor de bestrijding van de
misdaad. Ik vind dat niet een erg juiste weergave maar in onze
verkiezingsstrijd gaat het wel op deze manier en ik zou dan toch nog eens
aandacht willen vragen daar zullen we straks op komen bij amendement
397 dat de Financieel Economische Commissie heeft voorgesteld om die 17
miljard te verhogen naar 21 en dan hoeft U deze afbrekerij van ons eigen
programma niet toe te passen en dan kunnen de kosten van Kok worden
opgevangen waar het hoort in de komende kabinetsformatie. Maar
mevrouw de voorzitter ik zou kunnen respecteren als de commissie toch
niet daartoe zou kunnen komen zij willen een prima financieel beleid wat
alle toetsen ook van het Centraal Planbureau kan weerstaan, mocht de
commissie ik zeg het nu dus ik maak er geen strijdpunt van, daar beslist
niet in willen treden dan zou ik toch in elk geval willen vragen dat deze
belangrijke punten die jarenlang VVD wensen zijn geweest ergens anders
in het programma worden opgenomen. Dan niet in dit financiële plaatje
maar toch wel ergens. Wij worden toch al regelmatig als VVD links en
rechts door andere partijen ingehaald de laatste maanden laten we nou
toch onze eigen punten in elk geval ergens in het programma kunnen
terugvinden.
Meneer Huber het zelfde punt.
Ik wou het hebben over het beperkte punt wat U niet specifiek aan de
orde hebt gesteld namelijk dat de commissie heeft voorgesteld niet meer
de overdrachtsbelasting op te heffen. Ik betreur dat zeer. Ik begrijp wel
dat men iets wil maar ik zou, ik vind dit een verkeerde keuze om die
overdrachtsbelasting dan in eens op te offeren aan de problemen. We
hebben nog een hele smak algemene lasten verlichting staan we hebben
daarnet nog via het amendement van Den Haag bij de kinderbijslag aan
die algemene lastenverlichting wat toegevoegd. Ik denk dat we er goed aan
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doen de overdrachtsbelasting wel te handhaven in dit programma. Om een
aantal redenen bevordering eigen huizen bezit vanwege de
onrechtvaardigheid dat bij de huidige gestegen huizenprijzen de opbrengst
van deze belasting de pan uit rijzen want zo werkt dat nou eenmaal en
tenslotte we gaan het nog hebben over milieu maar het is een belangrijk
punt dat mensen dichter bij hun werkplek komen te wonen en een grote
belemmering daarvoor met name voor de eigen huizenbezitter is die
geweldige klap overdrachtsbelasting. Dus allerlei redenen zowel in de
liberale filosofische zin bevordering eigen huizenbezit als vanuit het milieu
zou ik zeggen laten we dit wel handhaven en dan de algemene
lastenverlichting in de sfeer van lonen en inkomstenbelasting
vennootschapsbelasting ietsje terug nemen dan zijn we tenminste van dit
vervelende punt af. (applaus).
Wilde U voordat de heer de Grave het woord krijgt nog iets over 392
zeggen.
Ik wou even reageren op de heer Huber. De overdrachtsbelasting is mijns
inziens niet aan de orde op dit moment wordt niet voorgesteld de
overdrachtsbelasting te schrappen dus blijft die gehandhaafd.
Voorzitter, zoals het nu staat in het kernpuntenprogramma met betrekking
tot die overdrachtsbelasting, daar zijn wij het mee eens. Dus wij willen het
gewoon afschaffen daar mag geen onduidelijkheid over bestaan en ik vind
dat we ook gek bezig zijn als we dat nu tussen even ik weet wat gaan
veranderen.
Voorzitter.
Nou ik denk dat, commissie we hebben het over punt 8 fiscaal beleid daar
staat het punt overdrachtsbelasting bij gisteren is daar het een en ander
door de heer Luteijn over gezegd, ik denk dat de commissie dat bij dit
punt zou moeten betrekken. Ja.
Frank.
Ja graag voorzitter dit is nou typisch zo'n discussie waar het niet gaat over
de vraag wat we willen maar de vraag over wat we op een verantwoorde
wijze kunnen en ik onderstreep wat dat betreft ook de hele genuanceerde
bijdrage die de heer Talsma heeft geleverd waar ik mij in een belangrijke
mate kan herkennen het is geen kwestie van wat willen we maar de vraag
wat kan op een verantwoordde wijze en ik vraag op dat punt namens de
commissie toch ook enige steun voor een taak van een commissie die in
Uw opdracht natuurlijk moet leveren een programma waar zo meteen het
Centraal Planbureau van zegt het zit op een verantwoorde wijze in elkaar.
Want we maken mekaar met elkaar belachelijk als dat niet zou kloppen.
Nou ligt er een probleem van 5 miljard op tafel. De commissie heeft
gepoogd op een zo evenwichtig mogelijke wijze dat probleem wat net op
ons bord is gelegd op te lossen. Dat is passen en meten geweest en daar
hebben we avonden op zitten zwoegen. Een deel om wat extra te
bezuinigen en deel door te kijken van ja de wensen die we hebben de kas
is wat krapper daar zal je dan afwegingen moeten maken. Dat is wat een
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politieke partij voortdurend moet doen keuzen maken, heeft de commissie
ook gedaan. En daarop was de conclusie dan moet inderdaad in die sfeer
van die overdrachtsbelasting daar moet een bijdrage worden geleverd om
dat probleem van 5 miljard op te lossen. Als het congres het anders wil
dan kan dat alleen maar op een verantwoordde wijze en moeten we elkaar
ook niet voor de gek houden doordat bij voorbeeld het congres zegt nou ja
in afweging dan wel die overdrachtsbelasting maar dan zal die sfeer van de
vermogensbelasting dat maar wat minder moeten. Dat zijn afwegingen die
U kunt maken maar we moeten elkaar niet voor de gek houden je kunt
een gulden maar een keer uitgeven en als er een probleem is van 5 miljard
en vertrouwd U daar de commissie een beetje in dat we dat zorgvuldig
hebben gedaan. We hebben echt alles uit de kast gehaald om zoveel
mogelijk van die fiscaleparagraaf overeind te houden. Wat ik mij zou
kunnen voorstellen in het verlengde van wat de heer Talsma zegt en dat is
op zich wel een heel aardige gedachten, dat is dat na die 5 miljard
tegenvaller we vervolgens zijn verblijd met een 4 miljard meevaller. Nou is
de problematiek op dat punt zo dat het Planbureau naar mijn mening
terecht zegt ja die 5 miljard daar hebben we mee te maken dat moet U
ook invullen ja die 4 miljard meevaller die is nu aan de orde die gaat in 94
worden besteed en dat is een programma voor de volgende periode dus
daar mag je niet mee rekenen. Nou wat ik mij zou kunnen voorstellen is
dat het congres zegt, accoord commissie we gaan ervan uit dat U dat
zorgvuldig heeft afgewogen en bekeken dat accepteren we maar we
onderstrepen de wenselijkheid en dat strijd ik geen seconden af van beide
punten overdrachtsbelasting en ook successierechten en dat hier uitspreken
dat we dat wenselijk vinden en de Kamerfractie vragen bij het debat over
de invulling van de 4 miljard meevaller voorzover dat element structureel
is nadrukkelijk om aandacht te vragen om een deel daarvan te gebruiken
voor fiscale structuur versterking in de zin van de overdrachtsbelasting en
de successierechten daar kan het gebeuren daar liggen de
afwegingsmogelijkheden ik kan er in het kader van de puur van het
planbureau niets mee tenzij het congres zegt we doen het bij de
vermogensbelasting of als het congres zegt we halen het van de algemene
lastenverlaging af want dan zeg ik U twee dingen dat scoort slecht voor
werk en dat is het primaire punt en dat wil de commissie U echt met de
grootst mogelijke kracht ontraden, wieg verkleining als middel van
werkgelegenheid dat is het kernpunt van het programma dan tasten we de
geloofwaardigheid op ons kernpunt aan. Het tweede plaats we hebben al
een fors aantal maatregelen genomen in de sfeer van inkomens we vragen
forse offers van niet werkende en werkende als je de ruimte voor
lastenverlaging beperkt betekend het dat je dat instrument om de
koopkracht nog enigszins overeind te houden ook inperkt. Nou alles
samenvattend vragen wij nadrukkelijk Uw steun voor de wijze waarop de
commissie dit zorgvuldig heeft afgewogen en doe ik U de suggestie de
Kamerfractie te vragen te onderstrepen het belang van beide punten en ze
te vragen bij het debat in het kabinet over de meevaller van 4 miljard
aandacht te vragen voor deze twee structuur elementen die een rol kunnen
spelen in de verbetering van ons fiscaal klimaat want daarover is geen
misverstand.
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Meneer Mackay.
Voorzitter de heer de Grave is wel erg lang van stof bij deze punten dus
dan ga ik een beetje om mijn tellen passen, het lijkt net of hij nu zegt dat
hij zijn eigen stuk niet op een verantwoordde manier tot stand is gekomen.
Zoals het er nu staat vinden wij het buitengewoon helder ten principale
afschaffing van vermogensbelasting en overdrachtsbelasting en dat zegt nog
niets over het moment waarop of het tempo waarin dat moet gebeuren.
Dat kan je ook gefaseerd doen. Dus al die problemen waar hij het over
heeft kun je op die manier oplossen. Ik vind dat we dat gewoon moeten
vasthouden dat punt en ook CDA denkt er ook zo over.
Ja toch wil ik deze opmerking wel maken. Wij proberen een programma te
maken waar we de kiezer geen rad voor de ogen draaien en als we zeggen
afschaffing dan moeten we dat in de komende vier jaar kunnen waarmaken
anders moeten we er een andere thermologie voor breien.
- ja maar U gaat Uw eigen stuk nou toch niet afvallen
-nee meneer Mackay mag ik U even herinneren aan datgene wat ik in het
begin van het congres heb gezegd, dat wij een gat moesten invullen en dat
een van de invullingen is dat op dat punt de overdrachtsbelasting door ons
op dit moment wordt teruggetrokken.
- maar U heeft zelf gisteren nog gezegd, en Uw geheugen is redelijk goed
dacht ik dat U die 4 miljard die meevaller nog niet eens mee hebt kunnen
nemen
- nee accoord dat kunnen wij en mogen wij niet meenemen vandaar dat wij
zeggen wij zouden er volstrekt vrede mee hebben als bij de invulling van
die 4 miljard structureel er zoveel ruimte zou komen hetzij daar al hetzij
anderszins dat we het dan kunnen meenemen.
-maar dat is gewoon angstig hazerig gedrag. U moet gewoon bij Uw eigen
standpunt blijven
- nee meneer Mackay als wij het zo neer zetten dan wordt straks de
doorberekening de VVD heeft een gat in zijn programma en dat willen we
voorkomen.
Heer Talsma.
Nog een korte reactie op wat de heer de Grave net zei. Ik zou mij kunnen
voorstellen dat we inderdaad die overdrachtsbelasting laten vallen conform
het voorstel van de commissie hoewel ik het electoraal betreur. Ik zou toch
gewoon in de consequentie graag zien dat dan die vermindering niet de
afschaffing van vermogensbelasting 400 miljoen op een jaarlijkseverhoging
van 1,2 wordt meegenomen en als U dan zegt een geleidelijke
vermindering van de vermogensbelasting dan heb ik daar geen moeite
mee. Het huidige voorstel gaat al uit het wetsvoorstel te korte van rij van 5
jaar voor de invoering, ik moet dat nog zien dat dat volgend jaar wordt
ingevoerd, dan wordt het dus vanaf nu 6 jaar dus dat gaat al over de
komende vier jaar heen ik zou U commissie toch willen vragen daar nog
eens creatief te werk te willen gaan. Maar mijn tweede opmerking ik ben
blij dat U de Tweede Kamer-fractie verzoekt dit op haar actieve agenda te
zetten maar ik heb geen antwoord op mijn verzoek om het in elk geval
inhoudelijk ook in ons kernprogramma op te nemen dat zal toch naar mijn
mening als duidelijk punt hier moeten worden geconcludeerd.
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Heer Huber.
Mevrouw de voorzitter het voorstel van de heer de Grave om het bij het
debat over de 4 miljard mee te nemen is op zich nuttig maar ik ben toch
bang dat een oppositie partij in dat debat niet echt een veer van de mond
kan blazen. Veel belangrijker is dat het meegenomen wordt structureel bij
de kabinetsformatie dan moet het wel in ons programma opgenomen zijn
zoals het in ons programma opgenomen was. Het is waar dat het natuurlijk
gefinancierd moet worden als er een keuze gemaakt moet worden dan zou
mijn keuze zijn om niet te spreken over afschaffing van de
vermogensbelasting maar geleidelijke verlaging daarvan en verder een
stukje van de algemene lastenverlichting hiervoor in te zetten hoewel ik
weet dat dat zeker werkgelegenheids effecten heeft maar daartegenover
staat dat de afschaffing van de overdrachtsbelasting ook bepaald
milieueffecten heeft in het kader van het woon- werkverkeer dat is ook
nooit weg dus ik zou echt willen pleiten voor handhaving afschaffing
overdrachtsbelasting. (applaus)
Heer de Grave.
Voorzitter ik moet U echt zeggen dat is dus absoluut niet verantwoord dat
kan de commissie ook gewoon niet voor zijn verantwoording nemen een
gat in de financiële onderbouwing. Wat wel kan er is 750 miljoen gulden
beschikbaar voor de fiscale paragraaf buiten de wiegverkleining. Dat heeft
de commissie gezegd concentreer dat nou op het thema van de
vermogensbelasting. Als het congres zegt die successierechten zoals de
heer Talsma zegt vinden we toch belangrijk daar kan het congres over
beslissen dan houdt dat dus in dat in de sfeer van de vermogensbelasting
daar een minder bedrag voor beschikbaar is dus dat het termijn van
verlaging langer wordt want we hebben ook een bepaald bedrag voor de
successierechten dat is en afweging die je kunt maken. Dan kiest het
congres ook nadrukkelijk maar om nou te zeggen van die
overdrachtsbelasting moet ook dat is echt absoluut niet verantwoord dus ik
zou willen suggereren als U zegt van wij vinden het te weinig hoewel het is
logisch om nogmaals de kamerfractie te vragen het betrekken bij de
discussie over de meevaller van 4 miljard dat kan in ieder geval om dan
inderdaad te zeggen als U van mening bent dat die elementen van die 750
miljoen niet alleen de vermogensbelasting moet regenderen maar ook
successierechten nou dat is een afweging die het congres moet maken dan
maakt U ook een keuze op een verantwoordde financiele basis.
Heer de Korte.
Voorzitter er wordt hier een beroep gedaan op de Tweede Kamer-fractie
en op de meevaller van de heer Kok. maar ik moet nog wel eens zien of
die meevaller uiteindelijk in de loop van het jaar standhoudt. Er zijn
inmiddels al weer berichten over tegenvallers bij het aardgas macro
economische tegenvallers tegenvaller bij de werkgelegeheidsontwikkeling,
ik vraag mij zeer af of hier niet en ik geloof ook dat de heer Talsma dat
zoëven ook naar voren heeft gebracht gewoon niet op vrij goedkope
manier door een aantal mensen van het kabinet respectievelijk van de
fracties van de regeringsfracties eigenlijk nu een beetje goedkoop eigenlijk
die meevaller is uit gevent. Ik vind het onverstandig en ik vind het ook niet
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verstandig dat wij nu op dit moment op dit congres als het ware ook in
onze berekening mee gaan rekenen en dus iets uit ons programma wat
voor de langere termijn een onderhandelingsopject moet zijn met andere
partijen dat wij dat nu verschuiven naar die meevaller. Ik denk dat dat niet
een juist keuze zal zijn dus ik wil eigenlijk dat voorkomen. Natuurlijk wij
zullen ons best doen dat als er iets structureels overblijft om dat zinvol te
besteden en daar zijn heel wat zinvolle mogelijkheden we moeten er erg
mee oppassen.
Ik wil nog iets zeggen over de vermogensbelasting. De heer van Reij en ik
hebben dacht ik een initiatief niet voor niks naar voren gebracht en wij
hebben gezegd in 5 jaar willen we de vermogensbelasting afgeschaft zien.
We hebben het idee dat we een eindje op weg zijn want in het CDA is
men nu ook overtuigd geraakt dat die moet worden afgeschaft niet alleen
voor de ondernemers we zijn al een eind in de goede richting maar in zijn
algemeen voor iedereen. En dat zou dus wat zonde zijn als dat nu werd
opgeofferd in de sfeer van de successiebelasting dan wordt het voor ons als
initiatiefnemers toch wat moeilijker om dat initiatief als het ware tot volle
succes te brengen dus ik hoop niet dat U ons dat wilt aandoen.
Voorzitter.
Zijn er nog mensen in tweede termijn.
Ja ik zou nog even een vraag willen stellen aan de heer de Grave naar
aanleiding van zijn financiele betoog. Aangenomen is dat de progressie in
de kinderbijslag wordt afgeschaft en dat de opbrengst niet gebruikt wordt
voor de kinderbijslag behalve voor het eerste kind. Daar komt dus een
zekere ruimte die gebruikt kan worden voor belastingverlichting ja een
eenvoudige rekensom toont dat aan en de vraag is alleen hoeveel dat
precies is dus op zijn minst zou er gepleit kunnen worden voor een
geleidelijke afschaffing van de overdrachtsbelasting. Wanneer ik het betoog
van de heer de Grave goed volg en mij aansluit bij datgene wat deze
vergadering eerder heeft aangenomen.
Dordrecht.
Voorzitter Dordrecht zou zich heel nadrukkelijk willen aansluiten bij de
pleidooien om de overdrachtsbelasting wel af te schaffen dus zoals U
gedaan op basis van de argumenten van Den Haag en Leiden. Een
element is volgens mij nog niet in discussie geweest. Heeft de commissie
ook overwogen om de taakstelling op de bezuiniging van de Rijksbegroting
te verhogen daar staat nu nog maar 2 miljard dat zou ook verhoogd
kunnen worden naar 3 miljard en dan kan er misschien werkelijk iets
veranderen in bij voorbeeld de omvang van het rijksambtenarenkorps.
Heer Talsma.
Mevrouw de voorzitter, de Financieel Economische Commissie wil gehoord
wat de heer de Grave nog eens nadrukkelijk en met zeer grote nadruk zei
dat punt van die overdrachtsbelasting dan maar accepteren en wat betreft
die successiebelasting zouden we gaarne zien dat de vergadering zich
uitsprak voor die aanneming maar gezien de opmerking van de heer de
Korte is het niet de bedoeling dat wij de indruk zouden wekken aan dat
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belangrijke wetsvoorstel van hem afbreuk te doen dus ik dring niet aan op
een stemming daarover maar ik zou nog wel en dat heb ik nog niet gehad
een duidelijke toezegging krijgen dat zowel de overdrachtsbelasting als de
verlaging van de successiebelasting zal aangeven in het programma buiten
deze financiele paragraaf dus ook buiten die 17 miljard kring uitdrukkelijk
vermeld dat niet gezegd kan worden dat de VVD die punten bij een
kabinetsinbreng of wat ook niet uitdrukkelijk op haar programma heeft
staan. (applaus).
Heer de Grave.
Voorzitter ik dank de heer Talsma met name voor zijn hele genuanceerde
bijdrage aan dit debat. Ik heb al gezegd het gaat hier niet om wat we met
zijn allen willen maar over de vraag wat we met zijn allen verantwoord
kunnen en iedereen die een keertje bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft
gedragen weet dat je voortdurend als politieke partij daarin moet afwegen.
Mijn suggestie zou concreet zijn om dus niet te wijzigen in het programma
anders dan de opmerking die de heer Luteijn heeft gemaakt maar in de
beleidsnota nadrukkelijk de wenselijkheid van beide punten te
onderstrepen op het moment dat het dus verantwoord is, want ja dit is ook
maar een moment opname zoals het planbureau uitgangspunten neemt,
stel dat er toch iets overblijft van die meevaller, hoewel de heer de Korte
er terecht op heeft gewezen laten we de beer pas, of de huid pas verkopen
als we de beer geschoten hebben maar dat zou ik kunnen onderstrepen
door in de beleidsnota zowel het punt van de overdrachtsbelasting als de
successierechten zoals door U geformuleerd als wenselijkheid opnemen,
het nu nog niet in de financiele vertaling meenemen maar wel de
wenselijkheid ervan te onderstrepen. Zou dat een oplossing kunnen zijn.
(applaus).
Voorzitter even voor de orde. Er ligt een programma voor met een tekst
afschaffing vermogensbelasting en overdrachtsbelasting daarop zijn geen
wijzigingsvoorstellen ingediend - jawel - en we kunnen niet even tussen
neus en lippen met een gewijzigd voorstel mondeling komen, dat is al een
procedureel bezwaar. Ik kan me wel vinden in een oplossing van dat we
praten over een gefaseerde of een geleidelijke afschaffing en dit is een
intentie die we uitspreken als ...van onderhandelingen met de coalitie hoe
je daar dan vervolgens invulling aangeeft maar ik vind het echt procedureel
gehannes als we nu opeens met zo'n verhaal komen als de heer de Grave
doet. Deze tekst ligt nu ter amendering voor en daar is niks mee gebeurt.
-Ja we kunnen natuurlijk heel ingewikkeld procedureel gaan doen maar
wij zitten met
- nee dit vind ik flauw het is niks ingewikkeld
- en ik kan me dit ook voorstellen maar wij zitten met een probleem dat
wij als commissie vrij kort voor dit congres een nadere invulling moeten
geven daarom heb ik bij het begin van het congres daar heel concreet
melding van gemaakt
- vandaar mijn handreiking gefaseerde afschaffing
- ik ben best, ik wil zeggen dat wij in de commissie hebben gesproken over
gefaseerde afschaffing van vermogensbelasting en van overdrachtsbelasting
wij hebben besloten om toch prioriteiten aan de overdrachtsbelasting te
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geven of vermogensbelasting omdat wij ook de tweedekamerfractie die
daar op dit moment actueel lijkt succes te halen niet in de wielen te willen
rijden waar via het woord gefaseerd daar risico's aan zouden kunnen
zitten.
- dat houdt dat woord gefaseerd toch ook in,
- naar mijn mening niet want het concrete voorstel van de Kamer-fractie is
toch heel uitdrukkelijk en weliswaar duurt het een tijdje eer het effectueel
is maar is natuurlijk toch wel uitdrukkelijk afschaffing.
Voorzitter ik heb net de heer de Korte horen pleiten voor gefaseerde
afschaffing.
-Ja maar dat kost ook geld.
- Mag ik misschien ter verheldering nog iets hieraan toevoegen. Het
initiatief van Jos v.Reij en van mij ten aanzien van de afschaffing van de
vermogensbelasting is een gefaseerde afschaffing in 5 jaar tijd. Dat wil
zeggen dat het bedrag dus in 5 jaar tijd uiteindelijk moet volgemaakt
worden. Ik heb begrepen dat sommige zeggen als het nu gaat om die
overdrachtsbelasting moet dat dan ook op een gefaseerde manier gebeuren
dat zou eventueel kunnen dan moet je alleen de fasering wat langer nemen
in verband met de financierings- moeilijkheden die U heeft. Ik zou
eigenlijk dat als suggestie willen doen. Die gefaseerde bij de
vermogensbelasting heeft een bepaald tijdsproces ik zou daar liever niet
aan willen toornen want dan krijgen van Reij en ik moeilijkheden met de
kamer in onderhandelingsproces maar U kunt het bij de
overdrachtsbelasting kunt U dat een vrij lange reeks kunt U daarvoor
kiezen zodat U toch uit Uw financieringsproblemen bent en dan kunt u
denk ik een compromis naar de vergadering sluiten
- om elk misverstand te laten bestaan wij hebben natuurlijk in onze
financiële berekeningen met die gefaseerdbeid zoals de fractie heeft
voorgesteld rekening gehouden dus dat is er in verwerkt al het is niet zo
dat daar nog wat uit te halen is. Wij hebben geprobeerd wat U nu zegt in
feite ook op een of andere manier mee te nemen door de antwoorden dat
wij naar de heer Talsma hebben gegeven dat wij degelijk naast de successiewat hij opbracht ook ten aanzien van de overdrachtsbelasting een passage
willen meenemen alleen we kunnen hem hier niet als zodanig zetten dan
moeten we er een financieel plaatje bijdoen en U weet wat het betekend
om te onderbouwen. En wij vinden ook niet dat je hier nu moet zetten dat
het pas kan ingaan bij voorbeeld na 1998 als je hier zegt handhaven
gefaseerde afbouw van de overdrachtsbelasting dan zullen wij dus de
afbouw van de vermogensbelasting verder moeten doorschuiven naar de
commissie of dan de fractie wil dat lijkt ons gevaarlijk of we moeten ergens
anders wat vinden als U zegt wij zijn ermee accoord dat daardoor het
financieringstekort o,1% hoger wordt dat risico, ja mijn gevoel is dat het
ook niet het geval is.
Voorzitter er is ook nog niet gereageerd door de commissie op de
suggestie om dan maar de bezuiniging op de rijksbegroting wat groter in te
nemen, maar in ieder geval is het zo en daar gaat het dan in het kort om,
dat nu al in de kranten staat dat de VVD dus al heeft laten vallen het
principe van het afschaffen van de overdrachtsbelasting, de heer de Korte
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heeft heel nadrukkelijk de suggestie gedaan om de tekst zo te wijzigen dat
er komt te staan een gefaseerde afbouw van beide dat lijkt mij toch zonder
meer het beste compromis als we nu al dat punt gaan inleveren dan zitten
we nu al met een probleem om de campagne in een directe lijn en volgens
een vaste stramien uit te dragen.
Heer Ressenaar.
Ja voorzitter ik heb wellicht ook een oplossing voor het probleem van de
heer Luteijn. want ik kan wel met hem meevoelen je moet natuurlijk goed
kunnen rekenen met dit soort zaken. Als ik verwijs naar amendement 397
daar wordt door de Financieel Economische Commissie voorgesteld om tot
een grotere bezuiningingsoperatie te komen en daarmee ruimte te creëren
voor een verdere verlaging van het financierings-tekort. Nu is er voor die
post subsidies dat voorstel is al afgestemd we hebben inmiddels wel die
kinderbijslag de ruimte van 1 miljard gekregen en we hebben daarin
voorgesteld - zit er al in - om de kosten op de rijksbegroting tot 3 miljard
te verhogen dat geeft 1 miljard meer ruimte. Nou ik ben graag bereidt om
de doelstelling van dit amendement wat er op oogte om het
financieringstekort verder te reduceren om dat te vervangen door het
afschaffen van de overdrachtsbelasting ik geloof dat dat een hele goede
ruil zou zijn. (applaus).
Frank.
Mevrouw de voorzitter ik moet nu echt op dit moment het congres vragen
ook op zo'n punt zich even te verplaatsen in datgene wat de commissie
nou de afgelopen maanden nauwgezet heeft gedaan en ik heb daar zelf
ook voortdurend contact over gehad met het planbureau want je moet
daar duur tot voor de laatste gulden met je water voor de dokter en ik heb
al aangegeven dat - het lijkt mij moeilijk trouwens - wij vonden die
maatregel van die overdrachtsbelasting hebben we in het programma
opgenomen er is geen verschil van mening van de wenselijkheid daarvan.
Vervolgens wordt je geconfronteerd met een gat van 5 miljard. We hebben
werkelijk alle maatregelen die ook maar enigszins en er is wat afgesteund
en gekreund door de commissie op dat punt, ook in de sfeer van
bezuinigen hebben opgenomen, op een bepaald moment is er een grens je
kunt wel bezig blijven bezuinigingen te verhogen maar we zitten al op een
bezuinigingsbedrag van 20 miljard. Veel meer dan welke andere partij dan
ook. Op een gegeven ogenblik is er een grens ook een geloofwaardige
grens waar je in kunt gaan en ik vraag het congres nadrukkelijk namens de
commissie ook op een gegeven ogenblik ook in te vertrouwen dat wij heel
nauwgezet hebben nagegaan dat het niet anders kan, dat wil je een
programma financieel rondbreien ook met een massieve inspanning in de
sfeer van de bezuinigingen om te zeggen ja dat zal toch ook in de sfeer
van de fiscale lastenverlaging zullen daar bepaalde beperkingen aan
worden gelegd dat is cruciaal ook voor je geloofwaardigheid en ik doe een
beroep op het congres ook met de discussie die ik met de heer Talsma heb
gehad om dat voorstel waar ook de heer Talsma mee kan leven over te
nemen. Helderheid over onze keuze voor de vermogensbelasting ook in de
lijn van de fractie in de sfeer van de overdrachtsbelasting en
successierechten te zeggen wij vinden dat wenselijk we nemen het op in
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het beleidsprogramma maar neemt U nou maar echt aan we hebben echt
elke mogelijkheid om het financieel te vertalen nagegaan het kan niet op
een verantwoorde wijze laat het dan niet ook eventjes zo hier beslissen dan
slaan we echt een volstrekt gat in de geloofwaardigheid van ons
programma leg dat nou neer in die beleidsprogramma en als er ruimte is
dan weten we helder als politieke partij wat we daarmee willen. En ook in
de richting van de kiezers zeg ik een ding, je kunt kiezers voor de
verkiezingen veel beloven maar wat wij hebben geprobeerd en wat Elco
heeft onderstreept je moet voor verkiezingen niet meer beloven dan je
zeker weet dat je kunt waarmaken.
Voorzitter het argument van het Centraal Planbureau gaat niet op want
dat is dan gebaseerd op de huidige gegevens en als je over faseringen
spreekt kun je daarmee rekening houden en je kan ook over de
kabinetsperiode die invulling geven dus ik ben het ook niet eens met de
heer Luteijn dat alleen voor deze kabinetsperiode kunt overzien je kunt
daar ook over heen gaan en bovendien en wie zegt dat we 4 jaar met een
nieuw kabinet te maken krijgen misschien is dat maar een jaar. Maar laten
we eens over een langer termijn denken.
Voorzitter.
Ja meneer Ressenaar en dan ga ik de discussie afronden.
Heer Ressenaar.
Ja voorzitter het is toch echt wel wat overdreven zoals de heer de Grave
zegt dat het uiterste is bereikt wat we van het land kunnen vragen. De
discussies over de subsidies hebben we gehad en zullen we niet op
terugkomen maar als de heer de Grave nu echt wil beweren dat een
bezuiniging van 2 miljard op de rijksbegroting dat dat geen 3 miljard zou
kunnen worden en dat dat een onmogelijke zaak is dan vind ik dat
werkelijk ja een ongelooflijke uitspraak.
-Noemt U dan een 1 miljard concrete maatregelen op de rijksbegroting
die zou ik dan graag van U vernemen boven die we al ingevuld hebben.
- we gaan het hier toch niet specificeren dat hebt U toch ook niet gedaan
- maar wij hebben dus wel meneer Ressenaar tot de laatste gulden bij het
planbureau moeten invullen met hele ingrijpende maatregelen in de sfeer
van afslanking van ambtenaren beperkingen van subsidies van 3 miljard en
daar zitten erbij waar een groot aantal mensen in het congres zich stevig
zullen afvragen van potverdorde dat is toch wel even hevig in de sfeer van
het bibliotheekwezen om maar wat te noemen in de sfeer van het dure
landschap. Wij hebben met zijn allen vastgesteld dat als we nog verder
gaan dan wat er allemaal al gebeurt is in de sfeer met 20 miljard er nog
eens bovenop dat we dan op een niveau gaan komen waarbij wij hele
essentiele taken van de overheid in de sfeer van zorg in de sfeer van de
bejaarden in de sfeer van de veiligheid onvermijdelijk aantasten. Het
congres heeft ons opgedragen niet te bezuinigen op zorg extra geld te
vinden voor bejaarden extra voor de veiligheid ja dan kun je op een
gegeven moment niet anders dan moeten vaststellen bij 20 miljard ligt de
grens. Hoe wenselijk we het op zich vinden en het gaat me echt te
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gemakkelijk nu even hier te zeggen er kan nog wel 1 miljard bovenop dat
is ongelooflijk nauwkeurig nagegaan.
Voorzitter.
Ik ga de discussie nu afronden. Heer Luteijn.
Ja voorzitter ik wou maar gewoon, het gaat in feite over het tweede
streepje bij 8 afschaffing vermogensbelasting en overdrachtsbelasting. Wij
constateren gezien het knelpunt dat we op dit moment hebben dat we de
keuze hebben gemaakt als commissie om het woord "overdrachtsbelasting"
te schrappen. Ik merk in feite dat wat de kamercentrale Leiden met name
de heer Mackay naar voren brengt is dat die zegt zet "geleidelijk" voor het
woord "afschaffing" en laat dan vermogensbelasting en overdrachtsbelasting
staan dat is denk ik het voorstel wat er is. Wij vinden het verstandiger om
het woord
"overdrachtsbelasting" te schrappen hier en het samen met de
successierechten in de beleidsnota op te nemen als een intentie die we
uitdrukkelijk wel hebben, dus wat dat betreft ook conform hetgeen de heer
Talsma heeft voorgesteld. Dus ons voorstel is om het woord
"overdrachtsbelasting" te schrappen maar ik denk dat dat gewoon de keuze
is die we hier als congres moeten maken en waar we over kunnen
stemmen dat lijkt me gewoon het verstandigste. En uiteraard is het zo als
je zet het woord "geleidelijk" dan wordt ons punt ten aanzien van de
vermogensbelasting iets minder sterk maar dat is wat U accepteerd heb ik
begrepen.
Voorzitter.
Oke voorstel dus concreet om te gaan stemmen
- voorzitter ik vind het echt een beetje politiek zwak dat we dat naar de
beleidsnota afschuiven
- nou daar zal het congres dan een uitspraak over moeten doen
- dat is een keuze
- ik denk dat het verstandig is om eerst te stemmen over het woord
"geleidelijk" er tussen want wij hebben als commissie voorgesteld
overdrachtsbelasting af te schaffen en in feite ligt er een motie want zo
mag ik het zien, van de zijde van heer Mackay in dit geval, van de zijde
van de kamercentrale Leiden om in plaats van het woord
"overdrachtsbelasting" te schrappen het woord "geleidelijk" ervoor te zetten
en overdachtsbelasting te laten staan. En mijn voorstel zou zijn om
daarover te stemmen over dat voorstel het woord "geleidelijk" toe te
voegen en verder de tekst te laten staan zoals die staat. En de commissie
ontraadt dat ten gunste van haar voorstel en het opnemen uiteraard wel
van overdrachtsbelasting en successierechten in de beleidsnota.
Voorzitter.
Oke dan gaan we eerst daarover stemmen en dan wordt het streepje bij 8
- voorzitter stemmingverklaring, kamercentrale Dordrecht is voor het
voorstel van Leiden.
- nou dat zien we zo wel aan de papieren zou ik zeggen, we gaan dus regel
728 voorstel is te stemmen over de volgende tekst afschaffing
vermogensbelasting en geleidelijke nee nee
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- als het congres voor Leiden stemt heeft dat tot gevolg dat er minder
beschikbaar is voor de vermogensbelasting dat is de kern want anders
schiet U een gat
- nee geen nieuw element aan de discussie toe gaan voegen,
- nee dat is het voorstel van de heer Luteijn geweest
- nee we gaan nu opnieuw de discussie doen het voorstel van de heer
Luteijn was heel helder we gaan stemmen over of er al dan niet het woord
"geleidelijk" voor afschaffing zetten dat is het voorstel van Leiden. We
geven nu aan in het verkiezingsprogramma wat we willen verderop gaan
we dan uitzoeken wat we kunnen en dat is met name in het regeeraccoord
als daar sprake van is, maar het gaat er om we zetten nu in het
verkiezingsprogramma we gaan geleidelijk ook de overdrachtsbelasting
afschaffen.
- Het voorstel is ik kan het niet anders zien is in plaats van de streepjes
zoals het nu staat zetten streepje geleidelijke afschaffing
vermogensbelasting en overdrachtsbelasting.
Voorzitter.
Ja daar gaan we over stemmen en de commissie ontraadt dat. Oke dus we
gaan stemmen, wie zegt voor te zijn die is dus voor de tekst zoals de heer
Luteijn net genoemd heeft en we gaan beginnen met oranje voor, oranje
tegen, wit voor, wit tegen, lichtblauw voor, lichtblauw tegen.
- er zijn er meer tegen voorzitter met name met wit en blauw ik denk dat
dat duidelijk is, oke dan gaan we opnieuw stemmen en tellen
Opnieuw oranje voor, oranje tegen, wit voor, wit tegen, lichtblauw voor,
lichtblauw tegen.
211 voor 169 tegen, dan is het daarmee aanvaard het voorstel. Ik wil
vernemen van de partijcommissie Financieel Economische Zaken of zij dat
begreep ik net 392 intrekken.
Ja voorzitter ik vind het nu een beetje moeilijk worden
- nou mag ik dit zeggen onze handreikingen natuurlijk ten aanzien van het
opnemen in de beleidsnota blijft voor U voorstel gewoon gehandhaafd.
-ja maar ik was er vanuit gegaan toen ik straks wat een gebaar maakte
naar de commissie dat er geen verdere wijzigingen zouden komen die de
vergadering zou accepteren die de hele overdrachtsbelasting voor 1,2
miljard daar in te betrekken dan geloof ik dat het toch niet onredelijk is
om dan ook die 400 miljoen voor die successieparagraaf eraan toe te
voegen.
Dan hebben we tenminste een duidelijkheid op het totale belastingpunt
- ja Meneer Talsma ik kan het wel begrijpen alleen we hebben natuurlijk
met de vorige stemming al geconstateerd dat het toch niet makkelijk zal
worden om ten aanzien van de afschaffing geleidelijk van de
vermogensbelasting dat via een redelijke termijn waar te maken tenzij we
wat later beginnen ten aanzien van de fasering van de overdrachtsbelasting
als we die successierechten er ook nog eens bij gaan halen ja dan wordt
het echt een beleid dat we op termijn zitten binnen de marge van 750
miljoen gulden die we hebben.
- als je over 1,2 miljard overdrachtsbelasting komt kom je ook nog wel
over 400 miljoen successierechten.
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Voorzitter even in alle redelijkheid. 750 miljoen gulden beschikbaar het
congres heeft in volle vrijheid, daar heb ik vrede mee, gezegd die is
beschikbaar voor twee doelen. Geleidelijke overdrachtsbelasting
geleidelijke vermogensbelasting daar kan ik nog chocola van maken als je
er dan nog meer onder gaat poetsen dan moet je het over 20 jaar gaan
uitsmeren dan vind ik ook dat we de kiezers, met alle respect, beduvelen.
Ik bedoel ik kan nog waarmaken dat ik zeg U heeft dan 375 miljoen voor
het ene en 375 miljoen voor het andere beschikbaar in de periode waar we
het over hebben maar als we het dan nog verder gaan laten verwateren
dan wordt het een beetje beschikbaar voor die geleidelijke afschaffing als
we er nog meer bij gaan doen wordt het wel heel erg mager en dat zou ik
toch niet echt aan het congres willen aanbevelen.
Voorzitter. Ik heb mij alleen gebaseerd op de duidelijke uitspraak van het
congres maar ik ga er geen mes voor opentrekken met de heer de Grave.
Ik vind zijn opmerkingen over 20 jaar natuurlijk volstrekt onzin dat meent
hij niet maar ik zal toch niet willen uitsluiten voorzitter dat is het
belangrijke punt, als wij aan een kabinetsformatie mee zouden doen dan
moeten alle VVD-wensen in principe op tafel kunnen komen en ik zou het
bijzonder jammer vinden als dan andere partners in dat gesprek zouden
zeggen ja maar VVD jullie hebt je beperkt tot een paar punten om alles
binnen die 17 miljard te brengen en die rest die telt niet mee. Mijn
hoofdpunt is dus dat het in zijn totaliteit een VVD wens is en dat kader,
ondanks de wat flauwe opmerkingen van de heer de Grave, zal ik niet op
een verdere stemming van ons voorstel aandringen.
Maar in dat kader is inderdaad natuurlijk op dat punt in de beleidsnotitie
zijn van evenveel waarde van evenveel positie in het kernprogramma.
Voorzitter.
Die handreiking is al gedaan dus ik neem aan dat U na deze toezegging
Uw motie 293 intrekt. Dank U. Ik stel voor om nu te gaan lunchen het is
zo langzamerhand 2 uur dan gaan we na de lunch verder. Ik vraag U om
na een half uur weer in de zaal te komen dus tot half 3 lunchpauze.
Voorzitter.
Ja Frank. Ik ga eerst de financiele stukken afmaken. Als jij met bananen
hier zou willen komen. Frans misschien kun jij hier in de buurt komen
zodat we op een moment over kunnen gaan tot het milieustuk
Oke leden van de verkiezingsprogramcommissie kunt gij aan de tafel
komen.
Punt 393 was al overgenomen en toen zijn we terug gegaan naar
392 en daar hebben we nogal wat tijd over gediscussieerd.
Punt 394, dat gaat over punt 9 beleidsintensiveringen regel 734 en
volgende.
Voordat ik de kamercentrale Den Haag dat aan de orde stel wil ik eerst
de heer de Grave iets laten zeggen. Frank.
Ja voorzitter het wordt dus 20 duizend en zoals de heer Luteijn het heeft
aangegeven en wij hebben dus het amendement 395 overgenomen en ja ik
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vraag mij eigenlijk af of wij het nu niet met elkaar eens zijn want Den
Haag hoopte het wat te verminderen en Staten- en Raadsleden nemen we
over.
Voorzitter Den Haag 394 ten gunste van 395 en 395 wordt overgenomen.
Punt 396, kamercentrale Gelderland, wordt betrokken bij de
discussie over de beleidsnotitie in februari.
Goed dan ga ik naar de globale cijferopstelling.
Punt 397, partijcommissie Financiële en Economische Zaken,
wordt ontraden.
Iemand daarover.
Heer Ressenaar.
Ja voorzitter uiteraard moet er geen misverstand zijn wij doen als partij
met dit programma aanzienlijk beter dan alle andere programma's die tot
nu toe zijn gepubliceerd daar, de heer de Grave heeft dat ook al even
gemeld, daar zitten we ver bovenuit. En toch denken we, en nu wil ik niet
terugkomen op de discussies over de subsidies en over de kinderbijslag
want die hebben we net al gehad maar dat met name bij de rijksbegroting
zeker nog wel wat meer ruimte kan worden gecreëerd en ik ben bang dat
als ik hoor wat voor een wensen er allemaal geformuleerd zijn ook tijdens
deze vergadering dat we dat ook heel hard nodig hebben. Dus ik zou U
toch willen aanraden om dit amendement maar over te nemen waarbij ik
al heb aangegeven voor de lunchpauze dat het dan niet gebruikt zou
worden om het financieringstekort verder te reduceren maar om die
wensen die er zo duidelijk in de vergadering naar voren zijn gekomen om
die te financieren.
Voorzitter.
Dank U. Voordat de heer de Grave antwoordt wil ik even zeggen dat het
nieuwe voorstel over het milieuparagraaf gecopieerd is, de amendementen,
en om de hoek uit de zaal bij de propagandastand ligt en als men daar
even naartoe loopt om een setje te pakken, nou hoop ik dat er nog iemand
in de zaal blijft. We hebben er 120 gecopieerd en de rest komt er zo aan.
Oke antwoord aan de heer Ressenaar.
Frank de Grave.
Ja mevrouw de voorzitter ik heb echt de neiging te denken .... de heer
Ressenaar we hebben de slagen met elkaar geleverd het congres heeft
gestemd en dat moet nu gewoon worden verwerkt. Dat zal gebeuren in de
cijferopstelling en dat betekend dus inderdaad dat het bedrag van 17
miljard zal worden verhoogd ook in verband met de invulling van de 5
miljard problematiek naar 19 á 20 en aan de andere kant heeft het congres
besloten en dat zullen we in de financieleparagraaf verwerken. Het lijkt mij
eigenlijk logisch om nu vast te stellen dat het congres de commissie
opdraagt datgene wat zij besloten heeft en die financiele paragraaf te
verwerken.
Voorzitter.
Accoord, dank U. Dan ga ik naar
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Punt 398, kamercentrale Friesland, wordt ontraden.Accoord dan is dat de
cijferopstelling dan wilde ik naar het kernprogramma en nou kunnen we
twee dingen doen, kernpunten, daar zijn een aantal moties op ingediend
dus we kunnen die allemaal aan de orde gaan stellen. De vergadering zou
ook de commissie kunnen machtigen om gehoord de discussie en gezien de
besluitvorming om al dat soort dingen te verwerken in de kernpunten
zodat een en ander aansluit aan de besluitvorming die gisteren en vandaag
heeft plaatsgevonden waarbij ik aanteken dat we zo direct nog praten over
het hele milieustuk dus daar komt de discussie nog over. Kan de
vergadering accoord gaan met de machtiging aan de commissie om de
besluitvorming te verwerken in de kernpunten of stelt men er prijs op het
behandelen van de moties zoals zij daarbij zijn ingediend. Accoord, dat
betreft dan de moties 399 tot en met 426 met uitzondering van de milieumoties. Ja ga Uw gang.
Hartag afdeling Brussel, kamercentrale Tilburg. Er is een opmerking die ik
wil maken ik geef dat wel mee naar aanleiding van wat U heeft gezegd het
aan de commissie. De kernpunten op het gebied van europeesbeleid gaven
in onze ogen al niet weer wat de inhoud van het stuk over Europa was en
om die reden hebben wij gesuggereerd om de eerste zin die al in het
voorstel van de commissie stond om die over te nemen. In de tekst hier
staat - welk nummer heeft U het nu over - ik heb het over 424, hier staat
dus we alles zouden willen weghalen en deze zin toevoegen het idee is
meer dat deze zin eerst moet komen en daarna de andere twee punten
anders staat er alleen maar een negatief gedeelte over het europesebeleid
en we zouden dit er aan willen toevoegen.
-Dat is een redactioneel punt.
Voorzitter.
Oke dan is aldus besloten en dan denk ik dat wij nu de behandeling van
het onderwerp milieu nog moeten hebben om helemaal klaar te komen.
Heeft iedereen intussen het stel amendementen. Waar is de heer
Steenmeijer.
en we vervolgen met het onderwerp wat we vanmorgen even hebben
onderbroken het onderwerp Milieu. Ik heb een verzoek van technische
aard aan de mensen die aan de knoppen van het licht zitten of die zo
vriendelijk zouden willen zijn om het licht een beetje te dimmen zodat de
teksten die aan de orde zijn en die verspreid zijn maar die ook op dat
scherm te zien zijn of die misschien nog iets duidelijker kunnen worden
maar ik ben er niet zo heel optimistisch over ik geloof dat eigenlijk een
beetje klein is maar we doen met zijn allen ons best om het U zo
makkelijk mogelijk te maken. U hebt inmiddels het voorstel herziening
milieuparagraaf dat was gisteren al beschikbaar of vanmorgen wanneer was
het en inmiddels hebt U hoop ik ook gekregen het overzicht van de
ingediende voorstellen op het voorstel herziening milieuparagraaf dat is
een stuk dat bestaat uit, wel geteld, uit 44 amendementen. Daarover is
inmiddels enig overleg geweest en ik denk dat het goed is dat eerst de heer
Luteijn laat vertellen hoever de stand van dat overleg is.
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Heer Luteijn.
Ja voorzitter wij constateren dat wij 44/45 amendementen hebben wij
constateerden dat er een pakketje amendementen, als ik het zo mag
zeggen is ingediend door een aantal commissies waaronder milieu,
landbouw en ruimtelijke ordening ook met samenwerking van een aantal
kamercentrales. Wij hebben alleen in de verwerking ook technisch gezien
dat we toch formeel de paragraaf zoals dat op een congres gebruikelijk is,
van het begin tot het eind moeten behandelen, zijn die verwerkt in de
volgorde en daar dus uit elkaar gehaald. Ik kan U zeggen dat de
verkiezingsprogramma-commissie dat pakketje heeft bekeken, omdat wij er
ook begrip voor hebben dat het toch in een zekere samenhang is
opgesteld, en dat het advies van de verkiezingsprogramma-commissie bij
alle onderdelen als ze straks terugkomen zal zijn overnemen. Het is goed
dat U dat op dat moment weet want ik denk dat we daarmee een heel
verstandig evenwichtig compromis hebben en wij zullen dan ook zoveel
mogelijk andere moties vragen of wel in te trekken of wel ten gunste van
dat pakket ter beschikking te stellen. Dat als een opmerking vooraf graag.
Voorzitter.
Dank U zeer verder vanuit de commissie nog. Niet ik heb nog een ander
verzoek van technische aard voor degene die het woord willen voeren er is
ons dringend gevraagd om een goeie beeldregistratie te kunnen leveren
van dit gedeelte van de vergadering dat alle leden van de vergadering die
gaan spreken zich nu naar het spreekgestoelte gaan begeven en vanaf daar
spreken dus niet meer vanuit de zaal zoals we dat de hele vergadering
gedaan hebben maar vanaf de spreekstoeL En dan denk ik dat we er
verstandig zijn met gewoon achter elkaar, ja dat is heel goed prima, ik
denk dat we maar gewoon met amendement nr. 1 beginnen en proberen
bij 44 uit te komen met Uw aller medewerking.
Punt 1, kamercentrale Utrecht, te wollig maar dat was tegen de
oude tekst, redactioneel, vergadering accoord.
Punt 2, kamercentrale Den Bosch, eens met de strekking en
verder redactioneel. Ja wordt zo mogelijk redactioneel
nog verwerkt.
Punt 3, afdeling Barendrecht, wij hebben daar geen problemen
mee maar uiteraard zal dat verzoek dan uit het hoofdbestuur
formeel doorgaan.
Dat komt dus niet als zodanig in het programma terecht.
Voorzitter, U gaat erg snel. We zitten hier nog eens even te bekijken,
Leyten is mijn naam commissie Landbouw en Visserij naar het pakket dat
wij namens een aantal partijcommissies en een aantal kamercentrales
hebben ingeleverd en dan zitten we ook te kijken of het een en ander er in
past en dan zitten we wel te kijken naar de tekst van punt 2 voorzitter.
Hoe pas je dat er in.
- nee maar we hebben ook gezegd redactioneel, daarmee houden we dus
ook de ruimte over omdat in overleg met de commissie miliehygiëne op
een verantwoordde wijze in te passen en het wordt niet exact deze tekst
dat is duidelijk.
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- uiteraard commissie Milieuhygiëne maar ook de andere betrokken
partijcommissie zou ik zeggen voorzitter. Bedankt.
Punt 4, dat is de eerste van het pakket, redactioneel maar
Ja vergadering ook.
Punt 5, kamercentrale Utrecht, wij zien dat redactioneel.

accoord.

Oudelaan, kamercentrale Utrecht. Ik heb dat ingediend omdat het niet
eerlijk is om te veronderstellen dat je niets afwentelt op het nageslacht en
ik denk dat je onder ogen moet zien dat er van alles overblijft voor het
nageslacht op dit gebied.
- nou daar zijn we het mee eens maar in die zin hebben we het ook
redactioneel verklaard omdat we toch even willen kijken of er geen
misverstanden kunnen zijn.
Voorzitter.
Ja, we zijn het inhoudelijk in ieder geval met elkaar eens en
dat is het belangrijkste.
Punt 6,kamercentrale Leiden, daar worden een aantal regels
geschrapt. Wat zegt de commissie. Dat wordt ontraden. Leiden,
accoord dan blijft het staan zoals het er staat. Er wordt niks
geschrapt dus blijft het staan, ja dan zijn we het toch met elkaar
eens.
Punt 7, afdeling Barendrecht, die willen een tekst toevoegen. De commissie
zegt hier ontraden en eventueel meenemen in de discussie over de
beleidsnota. Barendrecht, nee conform de commissie, accoord.
Punt 8, afdeling Arnhem, die wil amendement oorspronkelijke
motie 272 handhaven, wat zegt de commissie. Die gaat over
woningsanering en de doelstelling die je daarbij moet hanteren. Het
is dus wat dat betreft een geheel nieuw element in dit overzicht en
de commissie stelt voor dat mee te nemen bij de behandeling van
de beleidsnota. Beleidsnota,
we hebben er geen probleem mee hoor we zijn er in gedachten mee
eens.
Ja, accoord.
Punt 9, Centrale Oost Europa van Barendrecht. Redactioneel.
Barendrecht mee eens.
Punt 10, Is weer een onderdeel uit het pakket een aantal
woorden die worden gewisseld. Accoord.
Punt 11, kamercentrale Utrecht, wordt ontraden.
Utrecht. Ik denk dat de kern van het programma heel duidelijk moet zijn
over wat je over de bühne brengt voor het volk en CO 2 is niet iets dat
aanslaat bij de kiezer dat zegt hem niets, je moet het tienkeer uitleggen
waar je het over hebt. Ik denk dat je dat niet moet doen. Ten tweede is
het zo dat we nu gaan overbieden over het NMP 2 op dit gebied dat wordt
hier dus gesteld. Afgezien van het feit dat het NMP 2 net is verschenen,
uitverkocht is, terwijl de kamerleden er nog niet eens kennis van genomen
hebben zou ik willen voorstellen om dat stuk inderdaad te schrappen.
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- voorzitter mag ik misschien dus terwille van de tijd punt 13 van de
commissie Milieu, Landbouw en Ruimtelijke Ordening vraagt al precies
hetzelfde wat vanuit Utrecht nu ook als een van de punten wordt
opgevoerd wij willen zei het met enige aarzeling, zou men mogen zeggen
mee leven, maar wij willen dit overnemen, als we dit overnemen dan
betekend dat inderdaad dat ten opzichte van NMP+ eruit gaat en ik zou
dan willen voorstellen dat ook de kamercentrales Utrecht en Friesland
misschien daarmee kunnen leven. Utrecht accoord, ja Friesland accoord ja.
Dan worden 11 en 12 vervangen door 13 en daar is de vergadering het
over eens.
Meneer Poortman.
Ik vind het een ernstige verzwakking als we die als we die CO 2 eruit laten
hoor.
- die gaat er ook niet ook het NMP gaat eruit. Accoord.
Punt 14, van Leiden, is redactioneel. Leiden vind dat ook.
- Bij nader inzien. -Dank U zeer.
Punt 15, dat is volgens mij precies hetzelfde als we bij 13 hadden. Ja,
dus dat hebben we ook gehad.
Punt 16, daar gaat er weer een ander kwantitatief criterium komen.
Voorzitter ik ga er van uit dat gezien het besluit van het congres
ten aanzien van 13 dat 16 dat juist de andere kant op wil gaan dat
wij ontraden dat en ik zou ook willen voorstellen om dat in te
trekken want dat heeft geen zin meer denk ik. Ik denk dat de
vergadering daar ook al zijn mening over gezegd heeft.
Een korte opmerking het komt voort uit het voorstel van de drie oudministers van onze partij en ik moet het eerlijk zeggen dat ik het als een
verarming zie dat de door hen ingezette milieupolitiek, dat de huidige
partij die sporen niet verder volgt. We hebben jarenlang heeft de VVD bij
de milieupolitiek een belangrijke rol gespeeld deze drie oud-ministers
komen nu met een voorstel waarin die 25% staat en ik vind het
buitengewoon treurig als nu, om welke reden dan ook, waarschijnlijk om
electorale of korte termijn redenen dat soort zaken niet doen.
Heer Luteijn.
Voorzitter ik wilde toch op voorhand, ik zou dat straks in mijn afsluitende
toespraak ook nog kunnen doen maar dan hangt het niet meet boven de
markt.
Ik heb de indruk dat wat er op dit moment aan voorstellen ligt als we nog
verder doorgaan dat dat een programma is waar wij heel degelijk mee
naar buiten kunnen komen en wat de signalen inderdaad zijn van diegene
die het beleid gedurende 3 kabinetsperiodes in gang hebben gezet als
milieuministers zijn ook, dat zei daar heel duidelijk mee uit de voeten
kunnen en dit toch gewoon een versterking van het totale programma
vinden wat zij volstrekt verantwoord achten.
Voorzitter.
Dank U zeer het lijkt mij een zeer nuttige toevoeging.
Punt 17, kamercentrale Leiden. Ja voorzitter 17 en 18 hebben ongeveer
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dezelfde strekking deze passage heeft kennelijk tot wat
misverstanden aanleiding gegeven. Bedoeld was en dat blijft zo dat
ingezet wordt nadrukkelijk op zowel preventie als
hergebruik. Voor dat laatste heb je een infrastructuur nodig
namelijk ook om in te zamelen en je hebt afzet mogelijkheden
nodig. Nou de motie van de gezamenlijke commissies heeft die
zelfde strekking en de commissie neemt die over. Mag ik
aannemen dat 17 daarmee voldoende verwerkt is. 18 is accoord
wordt algemeen aanbevolen en ik denk dat 19 en 20 daar ook
betrekking op hebben en dat die daarmee ook zijn verwerkt. Daar
zijn we het over eens. Nee het ging over 19 en 20 is een
nieuw onderwerp.
Punt 20, daar wordt voorgesteld om een hele alinea te schrappen.
Ons voorstel was om 20 en 21 in te trekken ten gunste van 22 wat
wij voorstellen om over te nemen. Tekstueel. Ja.
Punt 22, zijn we aan toe is dat accoord voor de vergadering dank U zeer.
Punt 23, dit is het vierde streepje dat waren al die amendementen
indertijd al op ingediend dat is die verzuring het autoverkeer en
de mest enz. er is nu een tekst geleverd en Utrecht zegt dat we
het terugdringen van de vermesting nog positiever moesten
benaderen, het stond er dacht ik al positief maar ik laat het graag
aan de commissie over. De commissie neemt graag amendement
26 over, ja dat is een beetje lastig bij mij tenminste en dat zal wel
bij meerdere zijn, je moet een blaadje overslaan ja en dan komt U
bij 24, 25, enz. en dat betekend dus in feite handhaving van de
oorspronkelijke tekst met een toevoeging van bedrijven en
particulieren. Ja kunnen daarmee al die andere amendementen
worden gevangen,nee nu krijgen wij Utrecht.
Toch nog even over dat vermestingsprobleem. Het is een nogal geladen
zaak. Ik denk dat je enige liniens moet betrachten in het verwoorden van
dat stuk. Noem het dan maar iets anders.
-Nu weet ik niet wat U bedoelt.
- nou wat ik bedoel is dat het onderwerp vermesting een vrij onduidelijke
situatie is er zijn een heleboel burgers en vooral in de agrarische sector die
zich daar nogal op aangesproken voelen en ik denk dat het een zeer
geladen situatie op het ogenblik is, vandaar dat ik om een zachtere
formulering vraag.
- mag ik over het woordgebruik vermesting zullen we dat redactioneel
doen want in de geest nemen we dus aan het voorstel van de commissie
Milieu, Landbouw en Ruimtelijke Ordening daar is men het wel over eens
dan moeten we even kijken hoe we de formulering precies doen.
- als er een ander woord voor dat vervelende woord vermesting kan
worden gevonden denk ik dat het heel goed zou zijn. Mestproblematiek, zo
iets.
Voorzitter.
Maar nu even inhoudelijk. Dat was 23 U wilde het hebben over. ...
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Mijn naam is Heus uit Den Haag. Ik denk dat de tekst van 26 wat te
beperkt is want daar worden alleen de minder vervuilende bedrijven en de
particulieren aangescherpt en het gaat juist om de veel vervuilende
bedrijven, particulieren en wat dies meer zij. Nee het gaat erom wat er
staat en wat we bedoelen. Wat we bedoelen daar ben ik het ook wel mee
eens maar ik dacht dat we in Den Haag een betere keuze hadden, we
hebben gezegd dat die verzuring teruggedrongen moet worden door
aanscherping van het beleid en dat is het dan en daar vallen ook
industriële bedrijven onder daar valt alles onder en ook de verzuring dus ik
denk dat het amendement van Den Haag eigenlijk het beste weergeeft wat
er hier in de zaal leeft. Ik zou dat in die zin willen aanbevelen.
- Het amendement van Den Haag komt erop neer dat er helemaal geen
zondebokken worden aangewezen en dat U dat helemaal in het midden
laat.
- Zo mag U het ook vertalen en dat hebben we natuurlijk ook wel in
gedachten gehad maar waar het vooral om gaat is dat we de verzuring
aanpakken.
Materieel is de commissie het daar niet mee eens hoezeer we ook
proberen de bewoordingen te verzachten. De passage kent namelijk een
onderscheid in de eerste plaats minder verzuring door een aanscherping
van het beleid gericht op schoner verkeer zo U wilt in de industrie en
bijdrage particulieren en realisering van en daaraan zou je kunnen
toevoegen, het bestaande beleid gericht op terugdringing van de
mestproblematiek en daar is dus geen sprake van een aanscherping alleen
sprake van een uitvoering van figerend beleid. En daarom ontraadt de
commissie om alles op een hoop te vegen en een zinnetje te gebruiken.
- ja dat is heel goed als nadere toelichting en het zou dan inderdaad
duidelijk worden als bestaand beleid daar nog toegevoegd wordt.
Heer de Wolf.
Als U het in die zin wat verzacht dan komen we al een heel eind in de
goede richting voorzitter maar ik blijf van mening dat het toch een beetje
weer het uitpikken van een bepaalde bedrijfstak is temeer ook omdat je
het vermesting toch ook voornamelijk hebt over bedreiging van grondwater
en dat wordt in het volgende puntje ook nog eens een keer aangekaart.
Dus wat dat betreft zou ik U toch willen verzoeken om te proberen dat
redactioneel echt duidelijk te verzachten.
Voorzitter.
Ik denk dat we het inhoudelijk eens zijn dat de lijn is dat de tekst bij het
vierde gedachtenstreepje correct is dat amendement 26 dat nog iets
uitbreidt dat dat door de vergadering kan worden aanvaard en dat de
commissie verzocht wordt om nog even precies dat onderscheidt aan te
geven tussen de eerste en tweede alinea en dat iets duidelijker eruit komt,
kunnen we ons daar in vinden. Dank U zeer. Dan hebben we dat streepje
gehad dan komen we bij het 6e gedachtenstreepje. Daar hebben we
Punt 27, van Utrecht,
Punt 28, van Leiden,
Punt 29, de gezamenlijke commissies,
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Punt 30, van Barendrecht.
- Nou ik denk dat hier ook duidelijk is, andere indieners wisten dat
misschien nog niet op dat moment, maar dat 29 wij zullen overnemen en
ik denk dat daarmee 27,28 en 30 kunnen worden ingetrokken.
- Is dat het oordeel van de vergadering ook. Ik zie niemand die het er niet
mee eens is, dus laten we dat zo maar doen.
Punt 29 wordt overgenomen en de heer Poortman heeft het woord.
Een hele korte opmerking. Ik vind die aanvulling ondergronds waar het
gaat om hoogspanningsleiding en spoorlijnen in dicht bevolkte of zwaar
belaste gebieden vooral hoogspanningsleidingen beperken allerlei soorten
van grondgebruik en spoorlijnen daar weet u ook wel van dat die vrij lastig
zijn het lijkt mij een hele nuttige toevoeging.
- maar dan zeker niet in het kernprogramma ik denk dat we hem best nog
kunnen bekijken in de beleidsnota.
Dan komen we bij het 7e streepje, daar hebben we
Punt 31, van Utrecht die verzoekt ons te bezinnen en dan
moeten we weer terugslaan naar 32 waar een tekst geschrapt
wordt.
Punt 33, het gezamenlijke voorstel van de commissies
Punt 34, Barendrecht.
- Ook hier voorzitter het voorstel om de tekst van 33 over te nemen, waar
ik begrijp dat er veel overleg is en dat zou betekenen dat dan ook 31, 32
en 34 in feite daarmee behandeld zijn.
Voorzitter graag een korte opmerking over 33 wat gaat dus over snellere
uitbreiding van bos en natuurgebieden. De heer Luteijn signaleert terecht
al daar is ontzettend veel discussie over geweest. Ik zou toch nog eens heel
nadrukkelijk willen onderstrepen voorzitter dat het woord "constructieve
samenwerking" met de landbouw en ander grondbeheer dat dat nu juist de
nodige invulling gaat vergen, laten we dat goed voor ogen houden. Maar
gaje het hier verder uitwerken dan wordt de tekst te lang maar wel dat in
gedachten houden.
- Kan de vergadering zich vinden in dit amendement dit wondermooie
compromis van amendement 33. Ja prachtig.
Heer de Wolf.
Het moet duidelijk zijn voorzitter dat dit toch een heel zwaar compromis is
waarbij in de tekst zoals die er nu is erg veel opgehangen wordt aan het
woordje rekening houden met omdat hier duidelijk gekeken moet worden
onder het hoofd rekening houden met naar de maatschappelijke
consequenties van het beleid dat hier wordt voorgesteld. Het is echt
afhankelijk van de mogelijkheden die in deze maatschappij aanwezig zijn
en het te bereiken effect dat wij zeggen nou alla zo kan het zijn.
Voorzitter.
Dank U, wie verder over dit onderwerp.
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Ik zou dit willen ondersteunen. Dit is ook de reden waarom de
kamercentrale Utrecht dit heeft ingediend dit punt en je moet heel goed
oppassen dat je niet in een versneld tempo bossen gaan bouwen in
Nederland terwijl we daar onze productie om zeep helpen.
Voorzitter.
Dat is duidelijk ik denk dat ik constateer dat de compromis voor de
vergadering het is een compromis dat weten we allemaal, voor de
vergadering acceptabel is, constateer ik dat terecht. Dank U wel.
Dan komen we bij het 8e streepje dat is kamercentrale Utrecht, Friesland,
Leiden en de gezamenlijke commissie RO opnieuw en Barendrecht en nu
gaat het weer over CO 2 tenminste onder andere maar het gaat nu over de
internationale afspraken.
Voorzitter het advies van de commissie wij willen toch 35 en 36 ontraden.
Wij denken toch dat het goed is dat het er tussen is blijven staan en wij
begrijpen dat de indieners van amendement 38 dat ook vinden gezien hun
tekstuele aanpassing.
- Kunnen we ons vinden in het compromis van 38, de tekst van 38, dan is
dat amendement aangenomen en dan zijn de andere amendementen van
tafel begrijp ik. Prima. Dan komen we bij het laatste stukje van de tekst
daar hebben we eerst
Punt 40, kamercentrale Leiden, het was wel de bedoeling bij het zelfde
pakketje
- het woord dwingende betekent europese- op zijn minst
internationale afspraken en ik vind dat dit woord uit de strekking
onderschrijft en versterkt en daarom lijkt het me heel nuttig om
erin te zetten vooral ook jongere kiezers die naar die zaken kijken
zullen daar zeker opletten.
Commissie neemt dat mee en dan zijn we bij
Punt 40, kamercentrale Leiden, redactioneel.
Voorzitter soms kunnen we een discussie niet helemaal tot ons laten
doordringen er is maar wij produceerde zelf ook wat geroezemoes ons wat
ontgaan over 39 en 40 ging ook wat snel. We hebben begrip voor de wijze
nu, vele hebben er hard aan gewerkt om dit papier ons te laten
verwoorden maar nu willen we ook wel even begrijpen wat we besloten
hebben, dus als U nog even zou willen herhalen wat U in 39 en 40 gezegd
hebt,
- de commissie heeft in beide gevallen aanbevolen aan de vergadering om
dat redactioneel te verklaren en daar hebben we al een paar honderd keer
toe besloten en het besluit is dus het zelfde en er wordt gekeken of er
redactioneel iets mee gedaan kan worden.
Punt 41, Gelderland. iets vanuit de zaal. Dat hoeft het niet te betekenen
maar in dit geval zie ik de commissie knikken dus in dit geval
betekent het dat wel. Gelderland. Commissie, redactioneel.
Punt 42, is door de commissie overgenomen.
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Voorzitter nog een korte toelichting namens de drie commissies. Door het
weglaten van het woord "en natuurbelasting" betekend het wel dat voor het
woord "milieu", milieubelasting moet worden gelezen omdat dat impliciet
dan ook de natuurbelasting is.
- Ja dat wordt meegenomen, verder de vergadering accoord.
Plukkel, kamercentrale Haarlem.
Als we dit zo besluiten met elkaar dan betekent dat ook dat er een grens
gelegd wordt aan het tempo waarin bepaalde milieumaatregelen kunnen
worden doorgevoerd. Als de concurrentieverhouding dit niet mogelijk
maken dan kan dat dus niet in het gewenste tempo gebeuren ik denk dat
we dat heel duidelijk neer moeten schrijven ik vind het hier wat bedekt
staan en ik zou in het algemeen willen zeggen dat het tempo van de
realisering van het milieubeleid bepaald wordt door het economisch
draagvlak van het bedrijfsleven. Ik denk dat dat toch een heel belangrijk
punt is wat ik
graag redactioneel meegenomen zou willen hebben.
- Ik denk dat dat in een aantal van de teksten doorklinkt maar het is goed
dat de commissie daar redactioneel op let. Dank U zeer.
Punt 43, lagere overheden van Gelderland. in samenhang met 41
accoord.
Dan heb ik niks toe te voegen tenzij de vergadering ....
De vergadering kan zich daarin vinden. Gelderland en de commissie
zijn het eens. Prachtig en dan hebben we tenslotte 44 een
slotparagraaf. Dat het onze generatie veel zal kosten, nou dat
voelen we dagelijks al in onze portemonnaie zou ik zeggen, dus ik
weet niet of we dat nu nog toe moeten voegen.
Commissie. Wij zouden dat toch niet nog willen toevoegen. Ik dacht dat
het slot zoals het er was het goeie slot was.
Dank U zeer. Daarmee hebben we dit gehad. Betekend dat ook dat de
vergadering ook accoord gaat met het op deze manier gewijzigde geheel.
Ja dan (applaus). dan geef ik nu de hamer graag weer over aan de echte
voorzitter.
Voorzitter.
Dank U dan was dat punt 6 van de agenda wat we gehad hebben en dan
gaan we nu over punt 7 van de agenda en ik geef gaarne het woord aan de
heer Luteijn.
Voorzitter, U verwacht min of meer van mij dat wij na het aannemen van
het laatste amendement ik vervolgens een overzicht zou gaan geven een
conclusie gaan geven van wat wij allemaal gisteren en vandaag hebben
besproken. Dat lijkt fysiek wat onmogelijk tenzij ik van te voren al alles
zou hebben opgeschreven wat er besloten zou worden door het congres,
dat is uiteraard niet het geval hoewel de verrassingen niet te maximaal
waren moet ik zeggen maar ik wou wat dat betreft dan ook mij beperken
tot een paar globale opmerkingen ook gezien de tijd en gezien het feit dat
U natuurlijk dat U al twee dagen tegen mijn gezicht hebt aangekeken nou
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eindelijk wel eens tegen dat gebruinde gezicht van Frits Bolkestein wil
aankijken, dus ik zal wat dat betreft kort zijn.
Met de afsluiting over deze discussie over het concept kernprogramma
Nederland moet weer aan de slag" is naar mijn overtuiging de basis gelegd
voor een aansprekend programma gericht op de toekomst. Ik denk dat we
heldere keuzes hebben gemaakt en dat we aan de andere kant de dingen
niet mooier hebben voorgesteld dan ze in de praktijk zijn en mijn gevoel is
toch hoewel we dat misschien niet ieder moment hebben verwoord dat
door zo'n programma toch behoorlijk centraal heen loopt de aandacht
voor de positie van de zelfstandige geëmancipeerde mens in onze
samenleving ook de mens met zijn eigen verantwoordelijkheid en dat we
wilden eigenlijk de laatste decennia teveel hebben toegestaan dat steeds
meer verantwoordelijkheid en taken naar de overheid zijn toegeschoven
ook waar dat niet echt nodig was waar we getracht hebben om dat terug te
draaien. Dat terug te draaien ook omdat door die ontwikkeling verstrikt
dreigde te raken in een web van gedetailleerde en regel en wetgeving en
we eigenlijk daardoor ook steeds meer inactiviteit vanuit de maatschappij
ontmoeten. En ook dat had weer tot gevolg dat de overheid in feite
onvoldoende geld en menskracht over had op die terreinen waar ook wij
als VVD vinden dat ze een centrale taak moeten uitoefenen. En daarom is
het ook logisch dat wij in ons VVD programma ons concentreren op die
zaken waar de overheid een belangrijke taak heeft en ook echt kan
bijdragen aan een betere samenleving. Werk, veiligheid en effectieve
bestuur, milieu wil ik er zeker bijnoemen na de laatste discussie zijn zeker
een viertal centrale elementen. En nogmaals ik heb al gezegd we moeten
daar bij de zaken reëel voorstellen en niet mooier dan ze zijn. Geen schijn
oplossing die feitelijk de burger en de kiezer op het verkeerde been zet.
Daarom in het kader van meer werk accepteren en ik ben blij dat het
congres dat ook gedaan heeft, een forse ingreep via invoering van het
basisstelsel in de sociale zekerheid. Daarom als we zeggen aanpak voor
criminaliteitsbestrijding, niet voor een dubbeltje op de eerste rij willen
zitten, maar echt substantieel meer geld beschikbaar blijven stellen hoe
moeilijk dat is om dat ook vrij te maken. Daarom ook niet besparen zoals
we toch nog steeds hebben gezien de laatste jaren op het punt van zorg
onderwijs en verbeteren van de infrastructuur. Feitelijk wensen we een
verschuiving van consument gerichtte overdrachtsuitgaven in de richting
van echt investeren in onze toekomst. Immers alleen als we echt investeren
in onze toekomst dan kunnen we ook de echt zwakke in onze samenleving
ook in die toekomst ook goed blijven helpen. En het is in het belang denk
ik dat de overheid daarbij het voorbeeld geeft daarom hebben we ook de
nodige aandacht in het verkiezingsprogramma maar ook de nodige discussie gehad over de verbetering van de effectieviteit van het bestuur. Ik denk
dat dat ook in een volgende regering best een centraal punt zal zijn.
Daarom ook een duidelijk beleid in het kader van de problematiek van de
vreemdelingen en vooral van de asielzoekers.
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Maximaal helpen degene die echt politiek asiel nodig hebben maar hard
tegengaan van instroom van diegene die zich voornamelijk om
economische redenen mee eten uit onze ruif hier vervoegen en vooral ook
denk ik en ik zeg dat toch maar in alle openheid, oppassen dat we de
Nederlandse burger in probleemsituaties met achterstanden of met
bepaalde behoeftes niet achterstellen in dit beleid.
Mevrouw de voorzitter ik wou aan het slot uiteraard in de eerste plaats
mijn mede leden van de commissie zeer veel dank zeggen voor alle steun
en eigenlijk het meeste werk dat zij verricht hebben, de voorzitter mag het
dan verwoorden, ik wou het congres dank zeggen voor de uitermate
constructieve en opbouwende discussie die we hebben gehad en bovenal
voor de sfeer die ik de sfeer van samendoen zonder overigens onze
verschillende meningen die we natuurlijk af en toe moeten kunnen
uitdragen te verdoezelen, maar die sfeer die ik in deze zal gisteren en
vandaag heb waargenomen. Ik vind dat een uitermate bemoedigend teken
met het oog op de komende verkiezingen en ik twijfel er niet aan dat die
sfeer in belangrijke mate mede ook veroorzaakt is door de prima zakelijke
leiding die de twee voorzitters van deze vergadering gisteren en vandaag
hebben gedaan want ik denk dat zij er toch ook aan hebben meegeholpen
met name dat we in zo'n snel tempo die hele reeks amendementen hebben
kunnen verwerken.
Daar ook zeer hartelijk dank voor. (applaus).
Dames en heren volgens de VVD moet "Nederland weer aan de slag" en
de VVD gaat uiteraard aan de slag voor een klinkende reeks prominente
verkiezingsuitslagen. Verkiezingsuitslagen die er toe moeten leiden dat wij
in de komende jaren, op naar de 2000, een prominente rol bij de
ontwikkeling van ons mooie land kunnen besteden. Dank U zeer.
(applaus).
Dank David. Dat was punt 7 van de agenda dan gaan we over naar punt 8
van de agenda de eindstemming over het kernpunten programma. Ik zou
de vergadering willen vragen om door middel van een krachtig applaus
haar accoord te geven aan dit kernprogramma. (applaus).
Dank U voordat wij overgaan naar punt 9 van de agenda Frits Bolkestein
restte mij nog een paar zaken te doen. Ik wil in de eerste plaats de
programcommissie van harte feliciteren met het aannemen van dit
kernprogramma. We hebben denk ik te mogen zeggen twee dagen achter
de rug met een hele goeie discussie in een uiterst plezierige sfeer en in een
uiterst prettige accommodatie. Het hoofdbestuur en dat is niet een frase
die ik nu uitspreek, maar we hebben hele grote waardering voor het werk
dat het programcommissie heeft gedaan en ik heb practisch alle
vergaderingen bijgewoond dus ik weet waar ik over spreek. We hebben de
commissie met een hele moeilijke opdracht aan het werk gezet ze moesten
een kort en duidelijk verkiezingsprogram maken en dat betekende dat de
commissie steeds moest kiezen we hebben dat vandaag ook een aantal
keren horen uitspreken. Zij moesten steeds bepalen wat nu de prioriteiten
zijn voor de VVD; ze moesten bepalen wat de punten waren waarbij de
kiezer
167

Het karwei voor de commissie is nog niet klaar want wij zullen in Venlo
immers nog de aanvullende beleidsnotitie met elkaar bespreken en ik dan
dat dan dan ook het moment is om definitief de eindbalans op te maken
maar ik wil nu toch al namens het Hoofdbestuur de commissie hartelijk
danken voor al het werk dat zij gedaan hebben en ik zou dat graag met
een klein bloemetje willen onderstrepen. (applaus).
Na deze zoenpartij hebben wij ook punt 8 definitief gehad en voordat ik
het woord aan Frits Bolkestein geef wil ik nog graag het stembureau
ontbinden en de leden hartelijk danken want ook dat was geen eenvoudige
taak maar U hebt daar niet voor niets gezeten hartelijk dank daarvoor en
ik wil de notulencommissie die deze vergadering straks moet nakijken als
wij het op papier hebben alvast sterkte toewensen want die hebben hun
oren in ieder geval goed open moeten houden deze dagen. (applaus). Zo
dat was dat nou en dan gaan we nu naar het moment waar we natuurlijk
met zijn allen ook op hebben zitten wachten de toespraak door onze
politiek-leider Frits Bolkestein. (applaus).
Mevrouw de voorzitter, dames en heren, we hebben dit weekeinde ons
verkiezingsprogramma vastgesteld en ik wil beginnen onze
programcommissie onder leiding van David Luteijn nogmaals heel hartelijk
te danken voor het vele werk dat zij hebben verricht. Ook een speciaal
woord van dank aan de heer de Grave die ondanks zijn nieuwe
verantwoordelijkheden toch dit weekeinde bij ons heeft kunnen zijn. De
burgemeester van Amsterdam verleend zijn medewerking aan een VVDverkiezingsprogramma wie had dat ooit kunnen vermoeden. (applaus).
Dames en heren wij staan aan de vooravond van drie belangrijke
verkiezingen en dat zal de kiezer weten ook. De gasprijs gaat tot de
verkiezingen op een laag pitje. Een groot blik politieagenten en twee
afkikkende verslaafden op een cel, dat kan nu in eens wel gebeuren. De
miljarden vallen als manna uit de hemel en iedereen krijgt binnenkort een
briefje van Wim Kok waarin staat, amice, zo zal hij schrijven, indien U in
aanmerking wilt komen een belasting teruggave gelieve dit vakje rood te
maken. (gelach en applaus). Het is de hopen dat het kabinet de
Nederlandse belastingbetaler eindelijk 2 dubbeltjes terug geeft voor elke
gulden die hij de afgelopen 4 jaar heeft moeten inleveren. Maar ik wil daar
ook nog het volgende over zeggen. De economie staat er zeer slecht voor
de bedrijven maken nauwelijks winst en de werkeloosheid loopt op met
8000 mensen per maand. Die meevallers van de heer Kok zouden dus wel
eens lelijk kunnen tegenvallen. Wij hebben geen behoefte aan
illusiepolitiek wat dit land nodig heeft is resultaat politiek. Waarom is er
zo'n onrust onder de kiezers, niet omdat er te weinig cadeautjes zijn
uitgedeeld. De werkelijke reden is dat de kiezers geen duidelijke lijn in het
regeringsbeleid kunnen ontdekken. Men mist visie men mist leiderschap.
Het Christen Democratische Electoraat was niet voorbereid op de talrijke
lastenverzwaringen die het kabinet heeft opgelegd. Het socialistische
electoraat was niet voorbereid op de bezuinigingen in de sociale zekerheid
en het gevolg was dat de meeste maatregelen halfhartig werden genomen.
Er werd constant geknaagd aan de publieke voorzieningen zonder dat er
een perspectief op een gezonde economie ontstond en zo'n beleid leidt tot
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een knagende onzekerheid bij de mensen zo'n beleid knaagt aan het
vertrouwen in de politiek. Het gaat mij er niet om dames en heren om het
falende kabinetsbeleid nog eens aan de kaak te stellen al zult U begrijpen
dat ik daar weinig moeite mee heb. Belangrijker is welke les wij eruit
kunnen trekken en die les is dat het beter is de kiezers van te voren
duidelijk te zeggen wat je van plan bent zelfs al sta je forse ingrijpende
maatregelen voor. De Nederlandse kiezer is niet gek hij begrijpt heus wel
dat niet alles bij het oude kan blijven. Toen ons verkiezingsprogramma in
september 1993 verscheen zei iedereen dat de VVD zich dreigde te
isoleren. 17 miljard gulden bezuinigen dat was toch niet meer van deze tijd.
6 maanden later is die kritiek verstomt want wij krijgen van alle kanten
gelijk. Ten eerste hebben de kroonleden van de Sociaal Economische Raad
onze analyse onderschreven dat ombuigingen van 15 tot 20 miljard nodig
zijn om de banenmachine weer op gang te krijgen. U weet dat wij tegen
verplichte advisering van de Sociaal Economische Raad zijn voor deze ene
keer willen wij daar een uitzondering voor maken.( applaus)
Ten tweede heeft de Partij van de Arbeid ons plan van inzet van enkele 10
duizenden werkelozen en arbeidsongeschikte in de sfeer van de
criminaliteitsbestrijding vrijwelletterlijk overgenomen. Over criminaliteit
gesproken, plagiaat is een strafbaar feit maar in de politiek is plagiaat het
grootste compliment dat je kunt krijgen. Dat de Partij van de Arbeid onze
ideeën overneemt neem ik ze dus absoluut niet kwalijk wat ik de Partij van
de Arbeid wel kwalijk neem is dat zij even als het CDA niet thuisgaven
toen de VVD al in 1992 bepleitte, de politiesterkte met 10.000 mannen en
vrouwen uit te breiden. In 4 jaar regeren zijn er amper 300 politieagenten
bijgekomen. En minister Hirsch Walling zegt nu meer politie op straat. Het
enige wat hij tot nu toe heeft bereikt is meer verdachten op straat. (gelach
en applaus). Verleden jaar zijn 4000 verdachten wegens cellen tekort heen
gezonden de schone beloften komen alleen in verkiezingstijd. Als er
regeert moet worden mag de politie op een houtje bijten.
Voorzitter dames en heren wij hebben overigens met grote ongerustheid
kennis genomen van de problemen die zijn gerezen rondom het
interregionale opsporingsteam en ik moet U zeggen dat wij a.s. dinsdag in
de Tweede Kamer het kabinet met zeer grote klem om zo spoedig
mogelijke opheldering van deze onaangename situatie zullen vragen.
Het derde punt dames en heren waarop wij gelijk zullen krijgen is het
ombuigingsbedrag. In kringen van het CDA wordt al gesproken over een
ombuiging van ongeveer 15 miljard gulden dus dat schiet lekker op. Ik
voorspel U dat D'66 en de Partij van de Arbeid er niet aan kunnen
ontkomen om hun ombuigingen aanzienlijk te verhogen. Dat isolement van
de VVD wordt dus nog reuze gezellig.
Dames en heren wij willen niet bezuinigen om het bezuinigen maar wie
niets wil bezuinigen kan ook niets veranderen. De VVD is niet
behoudzuchtig de VVD is mag ik zeggen, de meest veranderingsgezinde
partij in Nederland. (applaus). Een voormalig nieuw linkser Arie van der
Zwan beweert zelfs dat de VVD de meest progressieve partij van
Nederland is, wij danken hem voor dat compliment, maar dames en heren,
laten we niet overdrijven want er moet veel veranderen in Nederland. Wij
staan aan het begin van een nieuwe tijd. Zowel in binnen als in buitenland
dienen nieuwe uitdagingen zich aan. De oude tegenstellingen tussen oost
169

en west is verdwenen maar de ontwikkelingen in Rusland stellen ons niet
gerust om over het voormalige Joegoslavië maar te zwijgen. Het vredesdiffident is 3 keer uitgegeven en als leider van de Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie en als oud-minister van Defensie zeg ik U aan die
defensiebegroting mag niet worden geknibbeld en zelfs niet geknabbeld.
(applaus). Een andere uitdaging die vanuit het buitenland op ons afkomt is
die van immigratie. Ik ben ervan overtuigd dat het Nederlandse volk
bereid blijft asielzoekers op te nemen zolang de instroom te overzien valt.
We hebben een eeuwen oude traditie van gastvrijheid en tolerantie te
verdedigen en dat zullen wij blijven doen. Maar wat de mensen
zorgenbaart is dat de instroom van asielzoekers blijft toenemen en dat
politici zeggen dat er eigenlijk niets aan te doen is.
Toch kan iedereen zien dat er een grens is aan de opvangcapaciteit die wij
kunnen opbrengen. De woningen die wij kunnen bouwen en de kansen die
wij mensen kunnen bieden. Wat wij dus nodig hebben is een beleid wat de
immigratie beheersbaar maakt en dat is wat de mensen ook van de politiek
verlangen. Anton Verweij een topman van het VN-commissariaat voor
vluchtelingen heeft gezegd een echte vluchteling zal het een zorg zijn waar
hij terecht komt als hij maar veilig is. En hij pleit daarom voor opvang van
politieke vluchtelingen in de regio van herkomst gefinancierd door het
westen. En dat is naar mijn mening de kern van de oplossing voor het
asielzoekers vraagstuk. Mensen die om louter economische redenen naar
het westen willen komen worden op die manier ontmoedigd maar voor de
echte politieke vluchtelingen kunnen wij in de regio van herkomst veel
meer doen en ik ben van mening dat wij alleen op die manier wij hen de
veiligheid kunnen blijven bieden die hen toekomt. (applaus).
Dames en heren het zag er lange tijd naar uit dat de Centrum Democraten
de komende verkiezingen in de grote steden een grote winst zouden
maken maar als ik de weerzinwekkende uitspraken van Jan Maat zie en
hoor dan begin ik daar gelukkig aan te twijfelen. Zijn stuitende wartaal zal
veel mensen de ogen openen en het staat voor mij vast dat maar heel
weinig Nederlanders tot de categorie van vreemdelingen-haters behoren. Ik
ben er van overtuigd dat onze democratie sterk en gezond genoeg is om
weerstand te bieden aan Jan Rap en zijn maten (applaus) dat neemt niet
weg dat ik zin op een manier om Jan Maat in de Tweede Kamer over zijn
uitlatingen ter verantwoording te roepen.
Dames en heren wat wij moeten doen is de mensen in de grote steden en
ook daarbuiten een duidelijk perspectief bieden. Een perspectief op
maatschappelijke kansen een perspectief op een betaalde baan en een
perspectief op een houdbare sociale zekerheid. Mensen stemmen alleen
negatief als zij geen uitweg zien, laten wij hen die positieve perspectieven
bieden. Willen wij die perspectieven bieden dan moeten wij ook beseffen
dat wij binnenslands aan het beginne staan van een nieuwe tijd. De
naoorlogse verzorgingsstaat moet dringend worden gemoderniseerd. Of het
nu goed of slecht gaat met de economie het aantal inactieve neemt steeds
toe. Wij hebben nu meer dan 900.000 arbeidsongeschikte meer dan
700.000 werkeloze en meer dan 300.000 mensen in de ziektewet en hun
totale aantal is groter dan het inwonersaantal van Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht en als wij zo doorgaan dan zijn er binnen 10 jaar
meer niet werkenden dan werkenden. In een land dat door zijn energieke
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inwoners zelf op de zee is veroverd staan nu miljoenen mensen aan de
kant iedereen kan zien dat zo'n stelsel sociaal noch rechtvaardig is. Alle
deskundigen zijn het erover eens dat de werkgelegenheid alleen kan stijgen
als de loonkosten dalen en de loonkosten kunnen alleen dalen als de
socialelasten worden verlaagd, hoe krijgen wij dat voor elkaar. Om een
antwoord te vinden op deze vraag hebben wij gekeken naar een groep
burgers die veel meer aandacht verdient dan zij krijgt. Het zijn burgers die
als zij werkeloos worden geen recht hebben op de WW het zijn burgers die
als zij arbeidsongeschikt worden niet in aanmerking komen voor de WAO
want daarvoor moeten zij zich zelf bijverzekeren. Arbeidsduurverkorting
kennen zij niet vaak werken zij 60 uur of meer per week. Van de VUT
hebben zij nog nooit gehoord hun pensioen moeten zij op eigen houtje
verzorgen sommigen werken zelfs nog als zij ouder dan 70 jaar zijn. Als zij
s'avonds naar bed gaan weten zij niet wat zij de volgende dag zullen
verdienen. Hun gemiddelde jaarinkomen is boven modaal maar vele
komen nauwelijks boven het minimum uit. En U begrijpt al over welke
burgers ik spreek. Ik heb het over de zelfstandige, de warme bakker, de
garagehouder de eigenaar van de kledingzaak de hoofdagent kees en loes
die bij mij om de hoek groenten en fruit verkopen. Het zijn er 400.000 in
totaal in ons land. 400.000 hardwerkende mannen en niet te vergeten
vrouwen de emancipatie van de vrouw was immers in het kleinbedrijf al
een feit toen dolle mina in haar wieg lag te trappelen. (applaus).
Dames en heren van de zelfstandige wordt verwacht dat zij hard werken
dat zij risico nemen en dat zij zelf verantwoordelijkheid aanvaarden voor
een groot gedeelte van hun sociale zekerheid. Veel buitenstaanders vinden
dat de normaalste zaak van de wereld die denken bij ondernemers alleen
aan hoge inkomens en dikke lease-auto's. Zij vergeten de enorme
inspanning die zelfstandige ondernemers moeten leveren en het karige
uurinkomen dat vaak tegenover die prestatie staat. Zelfstandigheid en
eigen verantwoordelijkheid zijn eigenschappen zonder welke de
ondernemer het niet kan redden. Zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid vormen ook de kern van de filosofie achter onze
keuze voor een basisstelsel in de sociale zekerheid. En de noodzaak van
een basisstelsel wordt goed verwoord in een rapport uit 1984. Ik wil daar
graag een klein stukje uit voorlezen.
Ik citeer: " De huidige sociale zekerheid is zowel door zijn
complexiteit als door de grote betrokkenheid van de overheid in hoge mate
anoniem geworden. In de beleving van vele is het steeds minder een
minimum garantie voor bestaanszekerheid en steeds meer een onbeperkt
recht waarop men aanspraak kan doen gelden. De eigen
verantwoordelijkheid is verdwenen en de afwenteling wordt uitgelokt".
Tot zoverre dit rapport uit 1984 dat uitmonde in een aanbeveling tot
invoering van het basisstelsel met een basisvoorziening van 50% van het
minimumloon, dat is dus 10% lager dan in het VVD voorstel. De naam
van het rapport is dames en heren "Op een werkbare toekomst" en de
auteurs waren Jas van Kemenade. Jo Ritzeen Thijs Wöltgens. U weet dat
ik mij er soms op beroep dat de VVD in vele gevallen leidend is geweest
in de publieke discussie. Deze keer wil ik graag de eer aan de Partij van de
Arbeid gunnen het basisstelsel, wij hebben het van de Partij van de Arbeid
geleerd. (applaus). Het basisstelsel vergt meer van de eigen
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verantwoordelijkheid van de burger, de overheid beperkt zich tot een
basisuitkering; de burger is zelf verantwoordelijk voor bijverzekering van
een groter inkomensdeel. De werknemer gaat dus wat meer lijken op de
zelfstandige ondernemer waar ik net over sprak. Wij zijn ervan overtuigd
dat de werknemers van vandaag mondig genoeg zijn om die
verantwoordelijkheid aan te kunnen. Invoering van het basisstelsel zal
leiden tot een daling van de loonkosten en daar is dringend behoefte aan.
De werknemer houdt nu van elke extra verdiende gulden slechts f.0,39
over de rest gaat naar de fiscus en naar de sociale zekerheid en letwel ik
spreek nu niet over de bankdirecteur maar over het inkomen van een
bouwvakker, een politieagent of een onderwijzer. Lastenverlichting is dus
een absolute noodzaak. Niet om de zakken van de rijken te vullen maar
om de gewone werknemer het gevoel te geven dat het wat uitmaakt als hij
zich inspant, wie hard werkt moet beter worden beloond. (applaus).
Ons verkiezingsprogramma kiest voor ingrijpende hervormingen. Het is bij
mijn weten nog nooit voorgekomen dat een politieke partij in haar
verkiezingsprogramma voor zo'n gedurfde aanpak van de sociale zekerheid
heeft gepleit en ik vind ook eerlijk gezegd dat wij ook van andere partijen
dat lef mogen verwachten. Mijn collega Elco Brinkman beweert dat het
laatste woord over de WAO nog niet is gesproken. Maar wat het CDA
precies met de uitkeringen wil doen wordt uit zijn programma niet
duidelijk. Sjaak Wallage heeft over het sociale gezicht van de Partij van de
Arbeid gezegd het aantal schrammen wordt groter niet kleiner. Maar ook
de Partij van de Arbeid wil niet specifiek zijn over toekomstige
maatregelen en mijn collega Hans van Mierlo zit als een broedende kip op
zijn gouden electorale eieren. Niet storen is zijn devies. (applaus). De
publicist Pim Fortuyn heeft over deze onduidelijkheid het volgende
geschreven:
"U en ik zegt hij tegen de kiezer, gaan straks naar de stembus en
wij weten absoluut niet wat er met onze stem gebeurd. Na de
verkiezingen vinden er weer allerlei onderhandelingen plaats en
daar rolt dan iets uit waarover wij geen oordeel hebben mogen
vellen. Ons stelsel van sociale zekerheid gaat ons allen aan of wij er
nu voor moeten betalen of dat wij ervan profiteren, de democratie
schiet momenteel te kort omdat de meeste politici niet in staat
blijken onze echte keuze voor te leggen in zaken een nieuw stelsel
van sociale zekerheid."
Tot hier Pim Fortuyn en hij concludeert dat de VVD de enige partij is die
zich duidelijk opstelt door te kiezen voor een basisstelsel en zo is het op
dit moment ook. Mijn inzet tijdens de campagne wordt ook bij de andere
partijen duidelijkheid af te dwingen niet alleen omdat de kiezers recht
hebben op een eerlijk verhaal, maar ook omdat de Nederlandse politiek
zich niet opnieuw een onaangekondigde ingreep in de sociale zekerheid
kan veroorloven. Een tweede WAO-drama zal het aanzien van de politiek
onherstelbaar beschadigen zo'n drama moeten wij dus ten koste van alles
zien te vermijden.
Dames en heren wij staan op een keerpunt in de Nederlandse politiek en
de kiezers lijken dat veel beter te beseffen dan veel politici. Dat is wat de
mensen onzeker maakt. Het is de taak van de politieke partijen om
leiderschap te tonen. Wij kunnen niet volstaan met schone beloften nu en
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pijnlijke maatregelen later. Ik zeg het U nogmaals we hebben geen
behoefte aan illusiepolitiek, wat Nederland nodig heeft is resultaat politiek
en daarom roep ik op tot een constructieve en verhelderende campagne.
Laten alle partijen open kaart spelen en duidelijk zeggen wat zij de
komende 4 jaren willen doen dan komt er hopelijk een kabinet dat wel het
vertrouwen van de kiezer kan winnen en vasthouden en aan zo'n kabinet
wil de VVD deelnemen. Wij hebben nu een programma waarmee we de
kiezer recht in de ogen kunnen kijken niet alleen de komende 4 maanden
maar ook in de jaren daarna. We kunnen nu het vertrouwen van de kiezer
gaan vragen. Ik heb er vertrouwen in dat dat zal gaan lukken. Dames en
heren wat wij met dit programma willen is werk, werk, werk. Dat is ons
centrale thema. Wij zijn de lobby voor de werkelozen. Wij zijn de
kampioen voor iedereen die echt wil werken, wij stellen werk boven
inkomen en daarom pikken wij het niet dat elke maand het aantal
werkelozen met 8000 toeneemt, daarom verkiezen wij de warmte van een
betaalde baan boven de kilte van een uitkering. Daarom moeten de lasten
omlaag daarom geven wij 10 miljard gulden terug aan de mensen in het
land, daarom is onze inzet echte sociale politiek, daarom zeg ik tegen U
allen maak van de VVD een sterke tweede partij.( applaus).
Hartelijk dank Frits, met dit verhaal kunnen wij heel gerust het weekeinde
in gaan, dat gaan we ook doen nu ik ga de vergadering sluiten niet nadat
ik U allen bedankt hebt voor Uw aanwezigheid en voor Uw inbreng. De
Pers bedank ik voor hun aanwezigheid en niet te vergeten de medewerkers
van het secretariaat die hier twee dagen druk bezig zijn geweest om het
ons allemaal naar de zin te maken en ik denk dat gelukt is. Ik sluit de
vergadering en wens U allen wel thuis. (applaus).
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Aanvullende beschrijvingsbrief 91ste algemene vergadering
De 91ste algemene vergadering wordt gehouden op ~ijdag 21 en
zaterdag 22 januari 1994 op het nationaal sportcentrum
Papendal'""te Arn"fiem.- ,_
De vergadering zal beginnen op:
vrijdagmiddag 21 januari om 14.00 uur
vrijdagavond 21 januari om 19.30 uur
zaterdagochtend 22 januari om 10.00 uur
zaterdagmiddag 22 januari om 14.00 uur.
De verkorte beschrijvingsbrief voor de buitengewone algemene
vergadering (91ste AV) is gepubliceerd in Vrijheid en
Democratie (nr 1416) van 14 september 1993.

Agenda:
vrijd~gmiddag

21 januari, 14.00 uur

Opening door de voorzitter, mr E.J.J.E. van LeeuwenSchut.
2a.

Voorstel van het hoofdbestuur inzake de hoogte van de
contributie 1995 ingevolge art. 64.1 hr.
Inleiding:
In haar vergadering van 26 oktober heeft het hoofdbestuur
de voorlopige realisatie 1993 en de begroting 1994
behandeld. Geconstateerd werd dat deze begroting zonder
contributie verhoging niet sluitend is: er wordt een
tekort voorzien van fl 220.000,--. Voor 1993 dreigde ook
een exploitatietekort. Het hoofdbestuur heeft eveneens in
genoemde vergadering besloten tot een aantal
bezuinigingen om dit tekort in 1993 te voorkomen.

-

De financiële situatie is als volgt:
A.
B.
C.

Begroting 1993, vastgesteld
Geschatte realisatie per 31
naar stand van zaken per 22
Begroting 1994, vastgesteld

op 19 oktober 1992
december 1993
oktober 1993
op 22 oktober 1993

A
1993

B

c

1993

1994

Aantallen inningen

52500

54150

54000

INKOMSTEN: (x fl 1.000,)
Contributie inkomsten HB
Overige inkomsten HB

2691
473

2753
453

2709
430

1

TOTAAL

3164

3206

3139

1272
82
299
278
487
169
608
381
78
201
7
-11
7

1322
76
360
248
473
157
600
363
80
151
9
0
15

-697
3161

-728
3126

91

45

13

-45

-45

-233

Exploitatieresultaat

46

0

-220

*)- Haya van Somerenstichting
- Haya van Somerenstichting
activiteiten)
- Vereniging van Staten- en
- Organisatie Vrouwen in de

(Vorming en Scholing)
(Midden-en Oost-Europa

UITGAVEN:
Personeelskosten
1263
Reis- en verblijfskosten
65
Vergaderkosten
260
Huisvestingskosten
266
Kantoorkosten
437
Ledenadministratie
174
Exploitatiekosten V&D
600
Interne subsidies
432
Internationale samenwerking
80
Pr en voorlichting
224
9
Jongerenbeleid en SWO
21
Informatiemateriaal
Talentmanagement
11
Doorberekeningen aan
gelieerde organisaties *)
-769
3073
TOTAAL
saldo
Dotaties en reserveringen

Raadsleden
VVD

Het resultaat van deze begrotingscijfers en de noodzaak om
volgend jaar reeds in een zo vroeg mogelijk stadium te
weten van welke contributie inkomsten moet worden
uitgegaan, heeft het hoofdbestuur doen besluiten in de
91ste algemene vergadering een voorstel te brengen tot
verhoging van de contributie met ingang van 1995.
Voorstel:
Het hoofdbestuur stelt voor tot verhoging van de
verschuldigde contributie bedragen over te gaan. De
verhoging geldt voor alle contributie categorieën:
VVD CONTRIBUTIE (in guldens)
CATEGORIE
HUIDIG
aspirant en 18 t/m 23
jaar
25
24 t/rn 26 jaar
SS
27 jaar t/m 64 jaar
11S
6S jaar en ouder
SS
Gezinslid/huisgenoot
2S
2

VOORSTEL
30
60
130
60
3S

Dit zal ca de volgende inkomsten betekenen (uitgaande van
het huidig aantal leden en de huidige verdeling tussen de
verschillende categorieën):
VVD CONTRIBUTIE OPBRENGSTEN (x fl 1000,--)
CATEGORIE
Hoofdbestuur
Kamercentrales
Ondercentrales
Afdelingen
TOTAAL

HUIDIG
2709
334
131
1002
4176

VOORSTEL
3092
381
148
1143
4764

VERSCHIL
383
47
17
141
588

Toelichting:
De effecten van een gestaag dalend ledenaantal leidden in
1987 reeds tot een situatie waarin de uitgaven de inkomsten
in hoge mate overtroffen. Ferme bezuinigingen op de
centrale uitgaven waren allereerst noodzakelijk om orde op
zaken te stellen. In 1989 werd vervolgens - de contributie
was vele jaren ongewijzigd gebleven- een contributieverhoging doorgevoerd. In 1991 was opnieuw een contributie
verhoging noodzakelijk, omdat de neerwaartse lijn van de
contributie inkomsten de verhoging uit 1989 teniet had
gedaan.
Met de begroting voor 1994 stevenen we af op een flink
tekort. De nog steeds dalende contributie opbrengsten
bevinden zich wederom op het niveau van 1987. Daarbij moet
in herinnering worden gebracht dat in 1991 het contributie
aandeel voor de afdelingen met 2% werd verhoogd (en
derhalve voor het hoofdbestuur werd verminderd), in 1992 de
contributie voor jongeren tot en met 23 jaar werd verlaagd
en m.i.v. 1994 de contributie van nieuwe leden in het
eerste lidmaatschapsjaar is gehalveerd.
De exploitatiekosten stegen in de afgelopen jaren slechts
in beperkte mate, maar door de teruglopende contributie
opbrengsten nadert het exploitatiesaldo in 1994 weer de
nul-grens. In de afgelopen jaren kon nog regelmatig een
exploitatie overschot worden gerealiseerd om het
financieringstekort in te lopen. Dit is nu niet meer het
geval en dit betekent dat ook geen ruimte meer resteert
voor dotaties aan het verkiezingsfonds. Dit fonds moet na 3
verkiezingen in 1994 weer op het gewenste peil worden
gebracht. Voor een bescheiden en noodzakelijke groei van
het eigen vermogen, wat voor deze vereniging veel te laag
is, resteert dan helemaal geen ruimte meer.
Een contributie verhoging met ingang van 1995 wordt
derhalve onvermijdelijk om het in 1987 ingezette financiële
saneringsproces te kunnen voltooien en in de komende jaren
weer tot gezonde financiële verhoudingen te komen. Omdat
het begrotingstekort van 1994 ook gefinancierd dient te
worden zal bij deze contributie verhoging daarmee rekening
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dienen te worden gehouden.
Aangezien de geschetste ontwikkeling niet alleen de
financiën van het hoofdbestuur raken, maar ook in gelijke
mate de kc's, oc's en afdelingen, ligt het voor de hand dat
zij in dit voorstel meedelen en de verdeelsleutel derhalve
ongewijzigd blijft.
In dit geheel is er slechts één lichtpuntje: in 1993 is
voor het eerst sedert 10 jaar (per 1 januari 1983 : 102.888
leden) het aantal leden per saldo stabiel gebleven en dit
geeft hoop voor de toekomst.
NB1. Dit voorstel is eerder gepubliceerd in het
Thorbeckehuis Nieuws nummer 2 d.d. 17 november 1993.
NB2. Omdat dit voorstel niet in de reeds gepubliceerde
verkorte beschrijvingsbrief is opgenomen, zal de
algemene vergadering met 2/3 meerderheid van de
uitgebrachte stemmen tot behandeling van dit voorstel
dienen te besluiten (artikel 17.3 onder 2. Statuten).)
NB3. De afdelingen hebben tot en met 14 januari 1994 de
mogelijkheid wijzigingsvoorstellen bij het hoofdbestuur in
te dienen. De ingediende wijzigingsvoorstellen zullen
beschikbaar zijn bij aanvang van de vergadering en zijn
tevens opvraagbaar bij het algemeen secretariaat.
2b. Benoeming van de penningmeester.
In verband met de terugtrekking, kort voor de 46ste
jaarlijkse algemene vergadering van 14 en 15 mei 1993, van
de kandidaat voor het lid van het hoofdbestuur in de
functie van penningmeester, moet op de 91ste algemene
vergadering in de vacature van penningmeester worden
voorzien.
Ingevolge art. 14.1 konden tot 1 november 1993 kandidaten
voor deze in functie gekozen vacature worden gesteld door
zowel het hoofdbestuur als de ledenvergaderingen van
afdelingen. (zie Mededelingen van het hoofdbestuur nr. 251
en Vrijheid en Democratie nr. 1415)
Het hoofdbestuur heeft in zijn vergadering van 6 september
jl. besloten de heer ir A.J.Korff te Den Haag voor deze
vacature voor te dragen.
Korte levensbeschrijving:
naam
:ir A.J.Korff
geboren
:18 mei 1947 te Amsterdam
opleiding
:HBS-B
TH-Delft, werktuigbouwkunde
functie
:senior manager bij Leyer &
Weerstra Management Consultants
(sinds sept. 1993)
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vorige functie
diversen (o.a.)

:tot september 1993: directeur
financiën publiekrechtelijke
lichamen ministerie van Financiën
:1974-1978: lid van de gemeenteraad
van Delft
1984-heden: lid van de Financieel
Economische Commissie
1992-heden: adviseur van de
Commissie Binnenlandse Zaken

De afdelingen hebben geen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om kandidaten te stellen. Derhalve wordt de
heer Korff bij acclamatie verkozen tot penningmeester.
3. Vaststelling Verkiezingsprogramma 1994-1998.

~vrijdagavond 21 januari, 19.30 uur
4. Voortzetting van de behandeling van agendapunt 3
zaterdagochtend 22 januari, 10.00 uur
5. Voortzetting van de behandeling van agendapunt 3
zaterdagmiddag 22 januari, 14.00 uur
6. Eventueel voortzetting van de behandeling van agendapunt 3
7. Rapportage door de voorzitter van de commissie
Verkiezingsprogramma, de heer ir. D. Luteijn.
8. Eindstemming over het kernpuntenprogramma
9. Speech door de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, de
heer mr. drs. F. Bolkestein.
10. Rondvraag.
11. Sluiting door de voorzitter.
N.B.

1:

De aanvullende beleidsnotitie zal worden vastgesteld op de
92ste algemene vergadering op vrijdag 18 februari 1994 in De
Maaspoort te Venlo.
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OVERZICHT VAN DE INGEDIENDE AMENDERENDE MOTJES OP HET CONCEPTVERKIEZINGSPROGRAMMA "NEDERLAND MOET WEER AAN DE SLAG" DIE T/M
19 NOVEMBER 1993 ZIJN INGEDIEND BIJ HET ALGEMEEN SECRETARIAAT

1. Kamercentrale 's-Dertogenbosch
Betreft: algemeen
Tekst:
Werkloosheid.
Kenmerkend voor werk is dat het zorgt voor een toegevoegde
waarde. Banen scheppen valt buiten deze definitie en is dus
een ander etiket voor werkeloosheidsuitkering.
Een belangrijke voorwaarde voor de bestrijding van
werkeloosheid is het stimuleren van de vraag naar werk.
Dit kan bijv. geschieden door in die gevallen, waar een
directe relatie bestaat tussen verrichte arbeid en de
particuliere opdrachtgever (niet zijnde bedrijf), dit te
belonen door de betaalde loonsom, geheel of gedeeltelijk
fiscaal aftrekbaar te maken. Tevens wordt daarbij voorkomen
dat de formele werkeloosheid onderduikt in het informele zwart
werk circuit. Voorbeelden: reparaties aan auto's, kapper,
schilderwerk etc.
Advies:
Ontraden.
Consequenties onduidelijk, waar moet de grens worden gelegd;
beter loonkosten beperken.
2. Kamercentrale 's-Dertogenbosch
Betreft: algemeen
Tekst:
In de komende regeerperiode dient de belasting op rente van
spaartegoeden via een vastgesteld percentage, via de banken
betaald te worden.
Toelichting:
De huidige werkwijze, waarbij spaartegoeden bij het inkomen
worden geteld, geven enerzijds de belasting dienst inzage in
de rekeningen van burgers, welke op indringende wijze de
privacy schendt en anderzijds ontstaat een rechtsongelijkheid
doordat, voorzover ons bekend, degenen die geen inkomsten
belasting hoeve te betalen, van deze neuzelarij worden
gevrijwaard.
Het argument, dat bij een vast percentage de opbrengsten
minder worden, hangt enerzijds van het percentage af,
anderzijds wordt een zeer grote efficiency verkregen doordat
geen tijd wordt verspild aan het natrekken van zeer kleine
bedragen.
Advies:
Ontraden.
Betrekken bij discussie over beleidsnotitie.
3. Kamercentrale 's-Dertogenbosch
Betreft: algemeen
Tekst:
Een apart hoofdstuk in het verkiezingsprogramma op te nemen
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met als uitgangspunt, dat de zorg voor de ouderen vraagt om
een financieel plan voor langere termijn.
Toelichting:
De kwaliteit van de samenleving wordt mede bepaald door de
W1JZe waarop de samenleving omgaat met haar senioren. De zorg
voor de ouderen dient een taak te zijn van de samenleving.
Ondanks de stijgende kosten van deze zorg mogen de ouderen
geen sluitpost van de samenleving worden.
Advies:
Redactioneel.
4. Kamercentrale Den Delder
Betreft: algemeen
Tekst:
Toevoegen een agrarische paragraaf.
a.
Veranderingen in de agrarische sector, voornamelijk een
gevolg van de Europese samenwerking, de lopende GATTonderhandelingen en gewijzigde opvattingen over het
milieu, hebben - onder meer als gevolg van de noodzaak
tot grote investeringen in geld, tijd en opleidingen een langere invoeringatijd nodig dan momenteel in
Europees en mondiaal verband wordt aangekondigd;
b..
In gebieden in en in de directe omgeving van de Randstad
en ook andere stedelijke gebieden hebben agrariërs mede
een onmisbare taak voor de instandhouding van het
landschap;
c.
In het algemeen dient het uitgangspunt te zijn, dat het
agrarische bedrijfsleven een redelijke mate van vrijheid
van handelen heeft. Een middel hierbij is een redelijk
vergunningenstelsel, opgenomen in een bestemmingsplan,
dat tot een economisch verantwoorde bedrijfsvoering kan
leiden.
Toelichting:
De kamercentrale Den Helder acht het noodzakelijk dat een
agrarische paragraaf aan het programma wordt toegevoegd.
Advies:
Overnemen; 1.13; 1.14 en 1.15 uit beleidsnota.
5. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: algemeen
Tekst:
Gewogen het belang van de land- en tuinbouw zowel vanuit
sectoraal als milieu oogpunt, is de vergadering van mening dat
een paragraaf inzake dit onderwerp in het definitieve
programma dient te worden opgenomen.
Advies:
Zie advies bij amenderende motie nr. 4
6. Kamercentrale Den Haag
Betreft: algemeen
Tekst:
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overwegende dat het concept-verkiezingsprogramma zeer
compact is geformuleerd en door het prijzenswaardige
streven naar heldere bewoordingen, die geen misverstand
kunnen oproepen, algemeen ervaren wordt als "hard";
er van overtuigd dat dezelfde boodschap ook vriendelijker
gebracht kan worden, met beter electoraal resultaat;
spreekt de wens uit dat het concept-verkiezingsprogramma
nog in deze geest zal worden herschreven.
Advies:
Redactioneel

1. Partijcommissie Landbouw en Visserij
Betreft: algemeen
Tekst:
De partijcommissie: "Landbouw en Visserij" heeft op 16
november 1993 nader het onderhavige programma besproken. Ook
het lid van het
VVD-hoofdbestuur, de heer drs. P.A. van Vugt nam hieraan deel.

a.
b.

in het programma dient meer aandacht te worden besteed
aan het onderwerp landbouw; opname van een paragraaf
dienaangaande dient te worden bewerkstelligd;
idem als onder a. ten aanzien van recreatie.

Advies:
Redactioneel.
9. Kamercentrale Leiden
Betreft: algemeen
Tekst:
De kracht van het programma ligt in Z1Jn kernachtigheid; de in
het vooruitzicht gestelde nadere uitwerking dient daarom
achterwege te blijven.
De kernachtigheid is te ver doorgeschoten; bepaalde
onderwerpen die door de partijraad zijn besproken, zoals
milieuzorg, defensie en ouderenbeleid, zijn in het programma
helaas niet terug te vonden. Aan deze issues dient alsnog
aandacht te worden besteed.

Naar aanleiding daarvan leggen wij aan u het navolgende voor.
Het is bij u bekend, dat bij de VVD-ers in de agrarische
sector ontzettend veel commotie ontstond over het ontbreken
van noemenswaardige aandacht voor de land- en tuinbouw in het
concept-kernprogramma
1994-1998. Eén van de twee onderwerpen die onze waarnemend
voorzitter, de heer J. den Ouden, aansneed in zijn brief aan u
van 1 november 1993, betrof deze kwestie, die inmiddels zeer
gevoelig ligt. De inhoud van de aanvullende beleidsnota is
voor de partijcommissie "Landbouw en Visserij" aanvaardbaar,
alsmede alleszins bruikbaar voor presentatie en verdediging
van de beleidsplannen van de VVD. Het laatste geldt zeker voor
de discussies met andere politieke partijen.
De schoen wringt echter bij het aanvullende karakter van deze
beleidsnota. Het vormt, in de huidige opzet, geen geheel met
het kernprogramma. En hiermede belanden we opnieuw bij de zeer
ernstige bezwaren, dat het kernprogramma -afgezien van een
enkel woord- niet specifiek uitgaat op de agrarische sector.
Zo lang de beleidsnota aanvullend is, blijft deze politiek
grote lacune aanwezig.
Ten einde deze lacune te verhelpen doet de partijcommissie
"Landbouw en Visserij" het voorstel om het kernprogramma en de
aanvullende beleidsnota in elkaar te passen. Het wordt dan
gepresenteerd als één geheel.
Advies:
Zie advies bij amenderende motie nr. 4
8. Kamercentrale Zeeland
Betreft: algemeen
Tekst:
De ledenvergadering van de Kamercentrale Zeeland, bijeen op 10
november 1993 te Goes heeft besloten ten aanzien van het
concept-verkiezingsprogramma u het volgende voor te stellen:
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Aan het ouderenbeleid wordt ten onrechte geen aandacht
besteed.
Aan het cultuurbeleid wordt ten onrechte geen aandacht
besteed.
In het programma wordt de overheid constant op haar
functionere~ en haar verantwoordelijkheden aangesproken, maar
de burger n1et. Aan het programma dienen daarom enkele
opmerkingen te worden toegevoegd, waarin de burger wordt
duidelijk gemaakt dat van hem initiatieven en een zelfstandig
optreden wordt verwacht.
Advies:
Redactioneel.
10. Kamercentrale Leiden
Betreft: algemeen
Tekst:
W~t betreft de algemene opmerkingen Z1Jn W1J van mening dat
d1t een verkiezingsprogramma is van een politieke partij. Het
gaat om wat de overheid doet en niet om wat de burger moet
doen. Opmerkingen over de burger behoren er dan ook niet in.
Advies:
Redactioneel.
11. Kamercentrale Leiden
Betreft: algemeen
Tekst:
De tweede alinea van de amenderende moties van de
Kamercentrale Leiden (onder algemeen) wordt overgenomen met
enkele wijzigingen:
overgenomen voorzover het betrekking heeft op defensie,
waaronder het veteranenbeleid en ouderenbeleid;
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in de laatste zin van het amendement toevoegen na
"alsnog": in dit verkiezingsprogramma.
Toelichting:
Aan milieuzorg is her en der in het programma voldoende
aandacht besteed. Een veteranenbeleid is in toenemende mate in
ontwikkeling, maar wordt in ons programma gemist.
Gelet op de regels 145-150 zal nadere uitwerking op diverse
gebieden geschieden bij aparte aanvullende nota; de
kamercentrale wenst op de aangegeven gebieden in het programma
zelve meer aandacht.
Advies:
Redactioneel.
12. Kamercentrale Leiden
Betreft: algemeen
Tekst:
Overwegende dat:
de beleidsnotitie in het verlengde dient te liggen van
het kernprogramma;
het kernprogramma de aanzet moet vormen tot de
beleidsnotitie;
spreekt de vergadering uit, dat de punten 5.15 t/m 5.19
inhoudelijk onderdeel dienen uit te maken van het
kernprogramma.
Advies:
Redactioneel.
13. Kamercentrale Leiden
Betreft: algemeen
Tekst:
Overwegende dat:
de beleidsnotitie in het verlengde dient te liggen van
het kernprogramma;
het kernprogramma de aanzet moet vormen tot de
beleidsnotitie;
spreekt de vergadering uit, dat de regels 500 t/m 502 ook tot
uitdrukking gebracht moeten worden in de beleidsnotitie m.n.
op de groep hoog- en laagbegaafden.
Advies:
Redactioneel.
14. Kamercentrale Leiden
Betreft: algemeen
Tekst:
Overwegende dat:
de beleidsnotitie in het verlengde dient te liggen van
het kernprogramma;
het kernprogramma de aanzet moet vormen tot de
beleidsnotitie;
spreekt de vergadering uit, dat het cultuurbeleid inhoudelijk
onderdeel dient uit te maken van het kernprogramma.
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Advies:
Redactioneel.
15. Kamercentrale Leiden
Betreft: algemeen
Tekst:
overwegende dat een verkiezingsprogramma klaar en helder dient
te zijn en geen zinsneden mag bevatten die ambigu zijn en tot
onjuiste interpretaties kunnen leiden (zie bijv. re~el 137);
spreekt als haar mening uit:
dat het gehele kernprogramma 1994-1998 dient te worden
nagekeken en taalkundig gecorrigeerd door een enigszins
juridisch onderlegd Neerlandicus, teneinde misverstanden te
voorkomen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Advies:
Redactioneel.
16. Kamercentrale Leiden
Betreft: algemeen
Tekst:
De kamercentrale wil een viertal algemene opmerkingen
plaatsen. Te weten:
Het gebruik van vakjargon moet zoveel mogelijk vermeden
worden. De gebruikte terminologie moet voor iedereen
begrijpelijk zijn.
Het komt de leesbaarheid ten goede als de diverse
paragrafen afgesloten worden met een samenvatting van de
belangrijkste punten.
Aan het onderwerp energiebeleid wordt ten onrechte geen
aandacht besteed.
De tekst van regel 396-398 over het inschakelen van
inactieven vraagt om verduidelijking.
Advies:
Redactioneel.
17. Kamercentrale Leiden
Betreft: algemeen
Tekst:
De algemene vergadering is van mening dat het
kernpuntenprogramma niet helder genoeg is geformuleerd en
teveel onnodig ambtelijk jargon bevat dat verhullend werkt
en draagt het hoofdbestuur op om de redactie van het programma
te verbeteren en te verhelderen.
Toelichting:
Enkele voorbeelden van wollig taalgebruik:
in vele regels zoals 62, 63, 84, 86, 232, 233, 252 enz.
is sprake van "bezuinig(ing)en", terwijl het veelal gaat
om het terugdraaien van ondoelmatige en ongewenste
overheidsbestedingen. Een meer positieve formulering is
vaak mogelijk en gewenst.
regel 295: "Gebrek aan politieke regie" terwijl bedoeld
wordt "gebrek aan duidelijk geformuleerde
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doelstellingen".
regel 635: "doet ons land er goed aan" als wordt bedoeld
dat dit "moet".
Advies:
Redactioneel.

Toelichting:
Een bondiger formulering met minder herhalingen.
Advies:
Ontraden; te defensief. Ten gunste van amenderende motie nr.

21.

18. Kamercentrale Gelderland
Betreft: pagina 5, voorafgaand aan regel 6
Tekst:
Toevoegen:
Liberale politici zien beginselen als vrijheid,
verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid en
gelijkwaardigheid als ijkpunt voor hun handelen. Politiek moet
vooruitziend en toekomstgericht zijn. De individuele mens
staat voor de VVD centraal. Die mens is mondig en kan heel
goed zelf verantwoordelijkheid nemen. Afhankelijkheid is
vrijheidsbeperkend. Wij vinden dus dat de overheid mensen
blijven moet activeren en ze de ruimte moet bieden eigen
keuzes te maken. Dit laat onverlet dat zij die dat nodig
hebben, individueel hulp moeten krijgen zo lang dat nodig is.
Toelichting:
Gemist worden enkele zinnen waarin de liberale beginselen
staan die ook de uitgangspunten moeten verwoorden waarom de
VVD kiest voor een sterk financieel economisch getint
programma. Voor de presentatie en acceptatie van liberale
politiek is het onontbeerlijk aan te geven dat de door de VVD
voorgestelde saneringen stoelen op vaste beginselen en op de
zorg voor een leefbare en duurzame sociale samenleving.
Advies:
Redactioneel.
19. Kamercentrale 's-Hertogenbosch
Betreft: pagina 5, regel 6-23
Tekst:
In dit programma wil de VVD duidelijk maken waarvoor ze staat.
Haar keuzen zijn helder. In de inleiding schetsen wij de
ontwikkelingen waarmee de Nederlandse samenleving wordt
geconfronteerd. Daarbij worden de contouren van het politieke
antwoord al duidelijk. Vervolgens werken wij dit antwoord uit
in een kernprogramma voor de volgende regeerperiode.
Durf nodig voor een nieuwe toekomst.
Belangrijke veranderingen voltrekken zich in het nationale
bestaan. Van alle kanten dringt de buitenwereld binnen:
goedkope produkten van elders overspoelen de markt,
buitenlands kapitaal vestigt zich in ons strategisch gelegen
land, buitenlanders zoeken er bescherming. Tegelijkertijd
groeit er onbehagen: van de Nederlandse arbeidebevolking
verricht een opvallend groot gedeelte geen betaalde arbeid.
Het netto besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking
daalt, alsmede het peil van allerlei voorzieningen. Nederland
moet weer aan de slagl
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20. Partijcommissie Sociale Zaken
Betreft: pagina 5, regel 16
Tekst:
1.
Kopje wijzigen in:
De mens moet zelf verantwoording voor het eigen leven
kunnen dragen.
2.
Vervolgens deze tekst invoegen:
Liberalen hechten er grote waarden aan, dat een ieder
optimale kansen krijgt om zichzelf te ontplooien en eigen
verantwoordelijkheid te dragen.
3.
Daarna tekst van regel 37, t/m. 42 invoegen;
De ontplooiing van talenten, het zich opgenomen voelen in
het maatschappelijk verband hangen vaak samen met het
hebben van betaald werk.
De burger voelt zich verantwoordelijk voor zijn bestaan
en wil de verantwoordelijkheid waar maken door een eigen
inkomen te verdienen.
Gerechtvaardigde verlangens worden gefrustreerd indien
men aangeleerde kennis en vaardigheden niet kan gebruiken
door een stagnerende economie. Talenten worden zo onnodig
verspild.
Toelichting:
Door bovengenoemde tekstwijziging wordt ook in dit
kernprogramma het uitgangspunt van het sociale karakter van
het liberalisme onderstreept. Immers, het gaat erom dat allen
de kansen moeten krijgen om zelf verantwoordelijkheid te
dragen, ook degenen die geen supermensen zijn.
Dit concept-programma benadrukt zeer eenzijdig het middel om
dat doel te bereiken. Uitgegaan zal moeten worden van het doel
en de rol die de staat kan en mag spelen bij het nastreven van
dat doel. Daaraan kan dan het middel gerelateerd worden dat
volgens de liberale opvattingen het meest geëigend is om dat
d~el te bereiken. Het naar voren halen van regels 36/42 kan
d1t bevorderen. Het huidige kopje "Durf ••• enz. lijkt daarbij
minder geschikt.
Advies:
Redactioneel.
21. Kamercentrale Gelderland
Betreft: pagina 5, na regel 23 toevoegen:
Tekst:
Dit klemt temeer nu onze economische groei in toenemende mate
bedreigd wordt door verplaatsing van hoogwaardigwerk naar
landen met lage arbeidskosten. Traditionele stimuleringsmaatregelen werken onvoldoende om de gevolgen van deze
ontwikkeling voor Nederland op te vangen. Nieuwe instrumenten
als bijv. extra inspanningen t.a.v. opleidingen, onderzoek,
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innovatie op technologisch gebied en vernieuwing van
dienstverlening moeten worden ontwikkeld en ingezet.
Toelichting:
De analyse in de inleiding van het kernprogramma geeft
onvoldoende in relatieve positie van ons land in Europa en in
de wereld weer. De open Nederlandse markteconomie is zeer
gevoelig voor herschikking van de internationale
arbeidsverdeling. De economische groei van westerse economiën
wordt in toenemende mate bedreigd door verplaatsing van
hoogwaardige dienstverlening en produktie naar regio's als
Azië, Zuid-Amerika en ook Oost-Europa waar lage arbeidskosten
een grote aantrekkingskracht hebben.
Advies:
Overnemen
22. Kamercentrale •s-Bertogenbosch
Betreft: pagina 5, regel 25-42
Tekst:
Nog steeds gaat de ontwikkeling in de richting van toenemende
werkloosheid en passiviteit. Dit is onaanvaardbaar. Steeds
minder mensen moeten zorgen voor onze welvaart, steeds meer
staan aan de kant. De werkenden worden steeds zwaarder belast,
terwijl daartegenover talloze - niet zelden onvrijwillig - hun
dagen in ledigheid doorbrengen.
Het niet-werken van wie bestemd is voor de arbeidsmarkt heeft
niet alleen economische gevolgen, het is ook een sociaal
probleem. Men staat buiten een maatschappelijk verband,
persoonlijke ontplooiing blijft achterwege. Men draagt geen
verantwoordelijkheid en doet een beroep op verzorging door de
staat. Het verval in de milieus der langdurig werklozen is
pijnlijk zichtbaar.
Toelichting:
Een bondiger formulering met minder herhalingen.

aspecten en kan ook leiden tot disfunctioneren van de
democratie.
Het is noodzakelijk de persoonlijke verantwoordelijkheid voor
de samenleving te stimuleren. Hieraan zou in het bijzonder in
het onderwijs aandacht aan moeten worden gegeven. (zie
toevoeging tekst regels 26 en 505).
Advies:
Ontraden; schept verwarring.
24. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 5, regel 27
Tekst:
na "die leidt tot" toevoegen: "kostenverslindende
bureaucratie".
Toelichting:
Niet alleen werkloosheid en passiviteit Z1Jn onaanvaardbaar,
maar ook een kostenverslindende bureaucratie.
Advies:
Redactioneel.
25. Partijcommissie Financiêle en Economische Zaken
Betreft: pagina 5, regel 33
Tekst:
De basis voor onze welvaart wordt gevonden in de vr1Je
ondernemingsgewijze produktie. Alleen activiteiten van
ondernemingen en ondernemersinitiatief kunnen blijven
werkgelegenheid scheppen. De industrie vormt het hart van onze
concurrentievermogen en onze export.
Toelichting:
Reeds in de inleiding dient het belang van het ondermerschap
en de industrie voor de Nederlandse economie genoemd te
worden.
Advies:
Ontraden; te beperkt aantal sectoren genoemd.

Advies:
Redactioneel.
23. Kamercentrale Haarlem
Betreft: pagina 5, regel 26
Tekst:
De VVD vindt de huidige ontwikkeling die leidt tot toenemende
werkloosheid, passiviteit, individualisering, materialisering
en afnemende gemeenschapszin dan ook volstrekt onaanvaardbaar.
Toelichting:
Parallel aan (doch niet veroorzaakt door) het proces van
inburgering van de liberale gedachten (in ruime zin) is in de
laatste 100 jaar een sterke mate van individualisering en
materialisering ontstaan. De gemeenschapszin, d.w.z. het
investeren van het individu in de samenleving, is op de
achtergrond geraakt.
Deze ontwikkeling veroorzaakt een groot aantal negatieve
9

26. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 5, regel 42
Tekst:
Achter "economie" toevoegen: en een overheid, die nog te ver
afstaat van de instelling van werkelijke markten.
Toelichting:
Niet alleen frustraties, zoals genoemd, maar ook het aspect
van te ver afstaan van vrije markten speelt een rol bij deze
frustraties.
Advies:
Redactioneel.
27. Partijcommissie Sociale Zaken
Betreft: pagina 5, regel 42
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Tekst:
Toevoegen: Dit laat onverlet dat er een grote maatschappelijke
betekenis toegekend dient te worden aan
vrijwilligersaktiviteiten. Door deze activiteiten is het
mogelijk, zowel tot zelfontplooiing te komen, alsook
maatschappelijk nuttige taken te verrichten.
Toelichting:
Het is onbegrijpelijk, dat in het concept-programma niet
verwezen wordt naar de betekenis van
vrijwilligersaktiviteiten. Uiteraard vormen deze geen adequaat
alternatief voor degenen, die betaald werk wensen - en in
afwezigheid daarvan een uitkering genieten - doch het is
anderzijds zeer ongewenst als VVD niet te erkennen, dat door
vrijwilligersaktiviteiten veel voor de samenleving nuttige
activiteiten verricht worden, in een aantal gevallen zeker tot
verhoging van de overheidsuitgaven zouden leiden.
Advies:
Redactioneel.
28. Kamercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft: pagina 6, regel 45-53
Tekst:
Inkomen en werk
Het aanbod van betaald werk stagneert. Maar niet al het
aangeboden werk wordt gretig aanvaard. Dikwijls bedraagt de
netto beloning nauwelijks meer dan de uitkering die men
ontvangt. Hierin moet verandering komen; tussen lonen en
uitkeringen moet een zodanig groot verschil bestaan dat het
zin heeft zich in te spannen en te proberen weer aan de slag
te komen. Hoewel ook de zittende regering dit erkent, is er
niets ondernomen om een betere verhouding dichterbij te
brengen.
Toelichting:
Een bondiger formulering met minder herhalingen. Bovendien is
het niet meer dan realistisch te wijzen op het ontwijken van
arbeid dat in de maatschappij voorkomt. Niet iedere werkloze
staat te trappelen van ongeduld om "zichzelf te ontplooien".
Advies:
Redactioneel.
29. Kamercentrale Utrecht
Betreft: pagina 6, regel 46
Tekst:
Hoe kunnen wij de werkgelegenheid weer doen groeien?
veranderen in:
De VVD wil de werkgelegenheid weer doen groeien.
Toelichting:
In een verkiezingsprogramma stel je geen vragen! Je komt met
een oplossing!
Advies:
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Redactioneel.
30. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 6, regel 46
Tekst:
Na "groeien" toevoegen: "zonder het belang van het
vrijwilligerswerk weg te cijferen!"
Toelichting:
De indruk wordt gewekt dat alleen zij die werk hebben een
zinvol bestaan leiden. Deze beperkte visie doet onrecht aan
hen die vrijwilligersactiviteiten ontplooien of anderszins
actief zijn.
Advies:
Overnemen. De amenderende moties 27 en 33 worden bij
definitieve tekst betrokken.
31. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 6, regel 46-48
Tekst:
Schrappen regels 46-48:
"Dit niet in de eerste plaats om allerlei luxer behoeften te
kunnen bevredigen, maar vooral om een groot aantal mensen weer
een zinvol bestaan te geven".
Toelichting:
Tekst is overbodig en eenzijdig. Bovendien wekt het de
onjuiste suggestie dat het bestaan slechts zinvol is indien
men betaald werkt heeft.
Advies:
Redactioneel.
32. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 6, regel 47-48
Tekst:
Er staat niet dat alleen betaald werk zinvol is.
Advies:
Redactioneel.
33. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 6, regel 47-48
Tekst:
De indruk wordt gewekt dat alleen zij die werk hebben een
zinvol bestaan leiden. Deze beperkte visie doet onrecht aan
hen die vrijwilligersactiviteiten ontplooien of anderszins
actief zijn.
Advies:
Zie avies bij amenderende motie nr. 30.
34. Kamercentrale Leiden
BeLrefL: pagina 6, regel 49
Tekst.:
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Na: " •••••. te weinig wordt geprikkeld" toevoegen:
"Inactieven die een uitkering vanwege de overheid genieten,
dienen zoveel mogelijk ten behoeve van maatschappelijk nuttige
activiteiten te worden ingeschakeld".
Advies:
Ontraden; tekst voor beleidsnota.
35. ~amercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft: pagina 6, regel 56-69
Tekst:
Lastenverlichting.
De arbeidskosten in Nederland behoren tot de hoogste ter
wereld. In vele Westeuropese landen echter zijn de nettoinkomens hoger dan in Nederland. Oorzaak zijn de buitengewoon
hoge collectieve lasten. Deze staan een groei van de
werkgelegenheid in de weg. Verlaging van de sociale premies is
geboden; dat is mogelijk door de uitkeringen terug te brengen
tot een basis niveau en samenloop van uitkeringen te
voorkomen. Verder kan er bezuinigd worden op ondoelmatige
overheidebestedingen in de consumptieve sfeer, zoals talloze
subsidies. Het is dringend gewenst en ook mogelijk, zo de
belastingen te verlagen en tegelijk een einde te maken aan de
buitensporige groei van de staatsschuld. Deze groeit nu
sneller dat het nationale inkomen, wat betekent dat de
rekening van onder andere onze sociale zekerheid gepresenteerd
wordt aan een volgende generatie. De Nederlandse overheid
dient terug te keren tot de gulden regel: alleen lenen voor
investeringen met een langdurig rendement. Tegenover de last
voor het nageslacht staat dan een nagelaten kapitaal.
Toelichting:
Bondiger geformuleerd.
Advies:
Redactioneel.
36. ~amercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 6, regel 59
Tekst:
Zin wijzigen in "Deze lasten verslechteren bovendien onze
internationale concurrentiepositie.
Toelichting:
Veel bedrijven exporteren ook buiten Europa en ondervinden
veel concurrentie vanuit lage lonen-landen.
Advies:
Redactioneel.
37. Vereniging van Staten- en Raadsleden
Betreft: pagina 6, regel 56-69
Tekst:
Toevoegen:
Lastenverlichting op rijksniveau mag niet worden gerealiseerd
door een onevenredige afwenteling op provincies en gemeenten.
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Toelichting:
Indien het rijk bezuinigt op aan provincies en gemeenten
toekomende_gelden, zijn deze overheden, gelet op hun in de
afgelopen Jaren reeds sterk verslechterde positie, genoodzaakt
tot lastenverzwaring voor burger en bedrijfsleven over te
gaan. Per saldo wordt dan geen lastenverlichting gerealiseerd 1
maar slechts een zwarte piet op het verkeerde bordje gelegd.
Advies:
Ontraden. T.g.v. tekst van de amenderende motie nr. 52.
38. ~amercentrale Leiden
Betreft: pagina 6, regel 60-61
Tekst:
"Dit kan door •••.•• naar beneden kunnen"
vervangen door:
"Dit kan door een efficiënte en effectieve uitvoering van de
sociale verzekeringswetten te realiseren en - als dat niet
voldoende is - de hoogte van de uitkeringen te beperken
waardoor de sociale premies naar beneden kunnen".
'
Advies:
Overnemen; mits bijzin- als dat •.•• i s - vervalt.
39. ~a.ercentrale Leiden
Betreft: pagina 6, regel 61-63
Tekst:
Schrappen regels 61-63:
"Dit kan verder door meer te bezuinigen op ondoelmatige
overheidsbestedingen in de consumptieve sfeer waardoor de
belastingen kunnen dalen" vervangen door:
'
"Ondoelmatige overheidsbestedingen zijn ontoelaatbaar. De VVD
kiest voor doelmatigheid. De grote subsidiestroom moet dan ook
voldoende gecontroleerd worden op doelmatige besteding.
Hierdoor wordt budgettaire ruimte geschapen".
Toelichting:
Het terugdringen en vermijden van ondoelmatige
overheidebestedingen is per definitie geen bezuiniging.
Advies:
Redactioneel.
40. ~amercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft: pagina 6, regel 79
Tekst:
"van twee levenspartners" in plaats van "in het gezin".
Toelichting:
"het gezin" is onjuist en een onduidelijk begrip en in
conflict met latere uitlatingen in het verkiezingsprogramma.
Advies:
Redactioneel.
41. Kamercentrale Leiden
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Betreft: pagina 6, regel 79
Tekst:
Bij het bepalen van de hoogte van de uitkering spelen de
inkomsten van de partner een rol.
Deze benadering staat haaks op de d oor de VVD aangehangen
individualiseringsgedachte.
Individualiseringsgedachte inderdaad in hel ged1ang. Overheid
dient zich niet met de leefsituatie te bemoeien.
Advies:
Redactioneel.
42. Ka.ercentrale Leiden
Betreft: pagina 6, regel 79
Tekst:
De VVD staat individualisering voor. Dat betekent, dat zonodig
aangepaste (lagere) percentages Algemene Bijstand aan een
uitkeringsgerechtigde worden verstrekt. Aan diegenen kan door
de gemeente, in het kader van Individuele (bijzondere)
bijstand gesuppleerd worden.
Tevens dient daarbij een onderscheid gemaakt te worden tussen
uitkeringen ten laste van de werkgever en uitkeringen op grond
van de sociale verzekeringswetten.
Advies:
Ontraden. Kostwinnersprincipe blijft vooralsnog in ABW.
43. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 6, regel 80
Tekst:
De overheid dient wettelijke maatregelen te treffen om
verschillende samenlevingsvormen gelijk te behandelen. Het mag
juridisch niet meer uitmaken of mensen getrouwd zijn of
(contractueel) samenwonen.
Toelichting:
Zaken als vermogensrecht, erfrecht, en de rechten met
betrekking tot kinderen (i.g.v. scheiding of bij adoptie) z~Jn
ten onrechte verschillend geregeld. Deze stelling gaat ook op
voor partners van hetzelfde geslacht.
Advies:
Ontraden. Zie advies bij amenderende motie 2 (betrekken bij
beleidnota) •
44. Kamercentrale Den Haag
Betreft: pagina 6, regel 85
Tekst:
••••• spreekt als haar wens uit dat het begrip "uitkeringsgerechtigden" wordt vervangen door het begrip "uitkeringsontvangers".
Toelichting:
Het streven is gericht op vermindering van het aantal
ontvangers van uitkeringen.
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Advies:
Ontraden; staande term.
45. Kamercentrale Overijssel
Betreft, pagina 7, regel 91-92
Tekst:
Regel 91 en 92 t/m "kerntaken" vervangen door: 1. "alle
overheden dienen zich uitsluitend te richten op hun
kerntaken".
2. De zin in regel 92 luidende: "tot datgene" t/m "bedoeld"
schrappen.
Toelichting:
ad 1. Het gaat bij de kop ''kerntaken" niet om verlaging van
overheidsbestedingen, maar hoe verhouden zich overheden en
kerntaken.
ad 2. De oorspronkelijke tekst is het intrappen van een open
deur.
Advies:
Redactioneel.
46. Kamercentrale Overijssel
Betreft, pagina 7, regel 92-93
Tekst:
De woorden "waar ze goed in is" vervangen door: "waartoe zij
geëigend is".
Toelichting:
Taalkundig een betere redactie.
Advies:
Ontraden. Ten gunste van amenderende moties 47 en 49.
47. Kamercentrale Leiden
Betreft, pagina 7, regel 93-94
Tekst:
Wijzigen in:
Dat wil zeggen dat de overheid moet doen wat noodzakelijk is
en nalaten wat beter in de particuliere sector gedaan kan
worden.
Toelichting:
De overheid dient alleen die taken op zich te nemen die niet
door anderen kunnen worden vervuld. Een terughoudende overheid
is belangrijk ter bevordering van de economie.
Advies:
Overnemen.
48. Kamercentrale Rotterdam
Betreft, pagina 7, regel 93-94
Tekst:
Regel 93 "Dat wil zeggen" tot en met regel 94 "kan worden"
vervangen door "Dat wil zeggen dat de overheid datgene doet
wat maatschappelijk gedaan moet worden en waar de particuliere
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sector in kan voorzien".
Toelichting:
De tekst ia onjuist. Om maatschappelijke redenen zal de
overheid ook zaken aan moeten pakken die de particuliere
sector beter kan doen. Bovendien staat in de oorspronkelijke
tekst dat de overheid moet doen waar zij qoed in is. Er zijn
veel zaken die de overheid goed kan doen, maar waarvan het de
vraag is of de overheid die moet doen.
Advies:
Ontraden. Ten gunste van amenderende moties 47 en 49.
49. Kamercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft, pagina 7, regel 93-94
Tekst:
Dat wil zeggen dat de overheid moet doen wat noodzakelijk is
en ••.••.•• Het woord "beter" vervangen door het woord
"efficiënter".
Toelichting:
De overheid is ook erg goed in detailregelingen, maar dat
wordt niet bedoeld.
Advies:
Overnemen.
50. Kamercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft, pagina 7, regel 100
Tekst:
•••.• de investeringen in onderwijs en volksgezondheid.
Toelichting:
Klinkt menselijker. Een mens is méér dan alleen maar kapitaal
in economische zin. De VVD heeft toch al de naam de partij van
de kapitalisten te zijn.
Advies:
Redactioneel.

51. Kamercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft, pagina 7, regel 106-126
Tekst:
Een effectief bestuur.
De overheid moet effectief Z1Jn in de uitoefening van haar
kerntaken. Daaraan ontbreekt het momenteel. Dat heeft twee
oorzaken: zij is te omvangrijk en zij heeft te grote
pretenties. De grote omvang heeft ten gevolge dat niemand het
gehele apparaat kan overzien. Grote onderdelen, bij voorbeeld
de uitvoeringaorganisatie van de sociale verzekeringen (voor
een deel semi-overheid), hebben zich aan controle onttrokken
en gaan eigenmachtig hun weg. De pretentie dat gedetailleerde
wetgeving in de praktijk ook zal worden uitgevoerd, wordt
gelogenstraft. In tegenstelling tot wat sommigen vroeger
dachten, ia de maatschappij niet "maakbaar". De overheid moet
zich beperken tot globale sturing. Fijnmazige regelgeving
17

werkt niet; zij stimuleert tot fraude en oneigenlijk gebruik
van voorzieningen. Bovendien vergt specifieke regelgeving een
omvangrijke bureaucratie, die een slagvaardig beleid in de weg
staat. De besluitvaardigheid wordt eveneens beperkt door de
bestaande "overlegcultuur". De gelegenheid tot inspraak is
soms buiten proporties; de overheid moet soms de knoop
doorhakken en mag daarbij het conflict niet uit de weg gaan.
Toelichting:
Bondiger. Pogingen tot humor "slokop", "zwaarlijvigheid",
"afslanking", "overspannen", arbeidsongeschikt") zijn riskant
en kunnen beter achterwege blijven.
Advies:
Redactioneel.
52. Vereniging van Staten- en Raadsleden
Betreft: pagina 7, regel 106-132
Tekst:
Toevoegen:
In die gevallen waarin decentralisatie de efficiency van
noodzakelijke overheidstaken kan verhogen of de mogelijkheid
democratische controle vergroot, zal tot (verdere) decentralisatie worden overgegaan. Daarbij worden dan wel voldoende
financiële middelen overgedragen.
Toelichting:
Decentralisatie komt in de oorspronkelijke tekst te weinig tot
uitdrukking om een bijdrage aan een efficiënte overheid te
leveren.
Advies:
Overnemen. Ten gunste van amenderende moties nr. 37 en 124.
53. Vereniging van Staten- en Raadsleden
Betreft: pagina 7, regel 106-132
Tekst:
Toevoegen:
Het belastinggebied van de zgn. lagere overheden wordt verruimd. Belangrijkste voorwaarde daarbij is de eis tot neutraliteit van de belastingheffing voor de burger, dus verlaging
van de rijksbelastingen. Het realiaeren van deze eis mag niet
leiden tot grote herverdelingseffecten noch tot hoge perceptiekosten. Voor de invoering van de verruiming van het belas-'
tinggebied van de lagere overheden dienen er maatregelen te
worden genomen om de belastingdruk als geheel te verlagen.
Toelichting:
De zgn. lagere overheden dienen minder afhankelijk te worden
van het rijk, zonder dat dat leidt tot een hogere belastingdruk voor de burger.
Advies:
Ontraden. Zie advies bij amenderende motie nr. 2.
54. KamercenLrale Leiden
18

Betreft: pagina 7, regel 106-132
Tekst:
Wat beter in de private sfeer kan geschieden, dient niet door
de overheid ter hand te worden genomen.
De ineffectiviteit van de overheid wordt niet alleen
veroorzaakt door haar eigen overdreven prelenlies, maar ook
door door overdreven eisen en verwachtingen van de burgers.
Advies:
Ontraden. Ten gunste van 47.
55. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 7, regel 106-132
Tekst:
De toonzetting m.b.t. het ambtelijke apparaat kan wat
genuanceerder zijn.
Advies:
Redactioneel.
56. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 7, regel 107
Tekst:
De zin: "De overheid moet doen waar zij goed in is'" vervangen
door: '"De overheid dient zich te beperken tot die taken
waarbij een gemeenschappelijk belang van de burgers is te
onderkennen'".
Toelichting:
De overheid kan goed Z1Jn in zaken waarop de gemeenschap niet
zit te wachten; dit kan niet de bedoeling zijn.
Advies:
Ontraden; ten gunste van amenderende motie nr. 47.
57. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 7, regel 108-110
Tekst:
Schrappen: '"De overheid is eigenlijk ..... zwaarlijvigheid'".
Toelichting:
Deze zinnen behoren niet in een zakelijk geschrift als een
verkiezingsprogramma voor te komen.
Advies:
Redactioneel.
58. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 7, regel 119 en 120
Tekst:
De zinsnede '"Daarbij'" t/m '"in de weg staat'" vervangen door:
"Deze bureaucratie staat snelle en efficiänte besluitvorming
in de weg, waardoor onnodige maatschappelijke kosten
ontstaan'".
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Toelichting:
Het gevolg van in de weg staan is noodzakelijk te vermelden.
Advies:
Redactioneel.
59. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 7, regel 124
Tekst:
Toevoegen achter '"patstellingen'": '"en het gebrek aan
efficiänte limitering in de tijd'".
Toelichting:
De tijdsfactor speelt een grote rol bij besluitvaardigheid.
Advies:
Redactioneel.

60. Kamercentrale 's-Hertogenbosch
Betreft: pagina 7, regel 130
Tekst:
De politiek slaagt er niet in duidelijk prioriteiten te
stellen en deze over te brengen.
Toelichting:
Het stellen van prioriteiten gaat vooraf.
Advies:
Redactioneel.

61. Kamercentrale Amsterdam
Betreft: pagina 8, regel 137/138
Tekst:
Schrappen regel 137 en 138; Dit .•••• geschetst.
Toelichting:
In het hier bovenstaande herkennen wij allerminst een visie,
hooguit een constatering van wat er allemaal mis is. De visie
komt later in het programma.
Advies:
Redactioneel.

62. Kamercentrale Gelderland
Betreft: pagina 8, na regel 143
Tekst:
Toevoegen:
Een g~ed financieel, economisch beleid en een goed
funct1onerende arbeidsmarkt zijn van zeer groot belang om een
leefbare en duurzaam sociale samenleving in stand te kunnen
houden: Het is de voor de mens verder belangrijk dat naast de
garantte van de eerste levensbehoeften, ook het mens zijn zelf
voorwaardenscheppende aandacht krijgt. Te denken valt o.a. aan
permanente educatie, cultureel inzicht en historisch besef en
ontspanning en recreatie.
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Toelichting:
Begrip voor het kiezen voor een kort programma met vooral
prioriteiten. Echter uitsluitend de "harde sanering" in het
programma aangeven, kan de indruk wekken alsof wat m~~der ..
direct materiijle beleidsvelden voor de VVD onbelangr1]k Z1Jn·
Alsof saneringen het doel zijn, terwijl hel voor ons een
middel is. Verder wordt gesteld dat Europa zich niet met
.
cultureelpolitiek zou mogen bemoeien. liet wekt dan bevreemd1ng
dat niet minstens één zin in het kernpuntenprogramma het
belang aanheeft dat ook de VVD aan dit heleidaveld hecht. Met
de passage in regel 145 t/m 150 wordt vervolgens verwezen naar
de onderliggende nota.
Advies:
Ontraden; te weinig kernachtig.

63. Kamercentrale •s-Bertogenbosch
Betreft: pagina 8, regel 145/146
Tekst:
Waar is de "aanvullende nota"? Wie gaat deze nota vaststellen?
De kamercentrale ziet deze nota het liefst vastgesteld door de
algemene vergadering en indien dit onmogelijk is vanwege
allerlei reglementaire bepalingen op zijn minst door de
partijraad.
Wellicht dat het tot de mogelijkheden behoort in de nota aan
te geven in welke algemene v7rgadering of pa~~ijraad de
diverse standpunten en beslu1ten tot stand Z1]n gekomen.
Advies:
Redactioneel.

64. Kamercentrale Den Haag
Betreft: pagina 8, regel 150
Tekst:
Toevoegen na regel 150:
"Daarbij zullen de liberale beginselen het richtsn?~r ~ormen
van het politiek handelen van de VVD, te weten: vr1]he1d,
verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale
rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van de mens.
Toelichting:
Het is zinvol om de liberale uitgangspunten, als basis voor
hetgeen in het kernprogramma is gesteld, op te nemen in de
tekst.
Advies:
Ontraden; opnemen colofon.

65. Kamercentrale Oen Belder
Betreft: pagina 9, toevoegen
Tekst:
A.
Een vermindering van de kinderbijslag is noodzakelijk;
B.
Oe subsidiestroom dient drastisch te worden beperkt;
C.
Een basisstelsel met als norm zestig procent van het .
wettelijk minimum loon is te absoluut. Er dient reken1ng

te worden gehouden met het verschil in lokale lasten. De
zestigprocentsregel kan wel als een richtlijn worden
gehanteerd.
Toelichting:
De kamercentrale Den Helder is van oordeel dat het
bovenstaande een duidelijke positionering is.
Advies:
Ontraden; schept verwarring.

66. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 9, regel 153 e.v.
Tekst:
Een actieve economie.
De hoeveelheid ongeschoold werk neemt sterk af door de
technologische ontwikkeling. Veel slecht opgeleide werklozen
zijn kansloos op de arbeidsmarkt en bedrijven kunnen geen
opgeleide mensen krijgen. Oe afdeling is van mening dat bij en omscholing een zeer belangrijk instrument kan zijn om
werkzoekenden kansrijker te maken op de arbeidsmarkt. Dit
dient duidelijker in het programma naar voren te worden
gebracht.
Advies:
Ontraden; zie advies bij amenderende motie nr. 2.
67. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 9, regel 153 e.v.
Tekst:
De kamercentrale heeft de wens uitgesproken dat in het
verkiezingsprogramma wordt vastgelegd, dat "een verhoging van
het arbeidskostenformait niet - op directe of indirecte wijze
- mag leiden tot een achteruitgang van het besteedbaar inkomen
van post-actieven".
Toelichting:
Een dergelijke passage wordt door de afdeling in het programma
node gemist.
Advies:
Ontraden; AOW reeds ontzien.
68. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 9, regel 156 en 157
Tekst:
Toevoegen achter het woord "arbeidsproces" in regel 157: "en
het ontbreken van een meer vrije marktpolitiek op een aantal
essentiijle terreinen".
In regel 156 het woord "is"vervangen door "zijn".
Toelichting:
Ook dit aspect dient de aandacht te hebben.
Advies:
Ontraden; te vaag.
22

21

69. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 9, regel 156 - 271
Tekst:
In dit hoofdstuk klinkt de sociale rechtvaardigheid
onvoldoende door: de VVD hoort op te kom<"u voor de sociale
verworvenheden.
Advies:
Redactioneel.
70. Partijcommissie Financiële en Economische Zaken
Betreft: pagina 9, regel 165
Tekst:
In regel 165 "verdiencapaciteit" vervangen door
"winstgevendheid".

Toelichting:
Tekst spreekt voor zich.
Advies:
Ontraden; vervangen door 71.
74. Kamercentrale Drenthe
Betreft: pagina 9, regel 167
Tekst:
Dit geldt in het bijzonder voor de sector Land- en Tuinbouw
omdat die de komende jaren weer zal moeten investeren in
milieu-maatregelen.

Toelichting:
Voorgestelde tekst geeft duidelijk aan wat bedoeld wordt.

Toelichting:
De centralevergadering is van oordeel dat het conceptverkiezingsprogramma "Nederland moet weer aan de slag"
onvoldoende aandacht besteedt aan de landbouw, welke sector in
het noorden van Nederland, en zeker in Drenthe een
belangrijke rol vervult. Vandaar bovenstaande ~anvulling.

Advies:
Ontraden; verdiencapaciteit breder.

Advies:
Ontraden; ten gunste van 75

71. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 9, regel 165
Tekst:
Zin wijzigen in: "Daarbi j moet de verdiencapaciteit van de
grensoverschrijdende di.,,tstverlening, de industrie, het
midden- en kleinbedrijf en de landbouw worden versterkt.

75. Kamercentrale Groningen
Betreft: pagina 9, regel 167
Tekst:
Dit geldt in het bijzonder voor de sector Land- en Tuinbouw
omdat die de komende jaren weer zal moeten investeren in
milieu-maatregelen. Zowel de belangrijke bijdragen van deze
sector aan de betalingsbalans als vanwege het belang van de
leefbaarheid van het platteland en het beheer van het
landschap moeten argrariers de kans krijgen het stadium van
economische en ecologische duurzaamheid als zelfstandig
ondernemer te bereiken.

Toelichting:
Het belang van Nederland van de dienstverlenende sector met
grensoverschrijdende activiteiten mag niet worden onderschat.
Advies:
Overnemen; mits adjectief (grensoverschrijdend) wordt
geschrapt.
72. Kamercentrale Den Haag
Betreft: pagina 9, regel 165
Tekst:
•••• wenst de verdiencapaciteit van het bedrijfsleven- en
niet van enkele specifieke sectoren - te verbeteren.
Toelichting:
Een actieve economie is gediend met een goede
verdiencapaciteit van het gehele bedrijfsleven.
Advies:
Ontraden; vervangen door 71.
73. Partijcommissie Financiële en Economische Zaken
Betreft: pagina 9, regel 166
Tekst:
Toevoegen na "worden versterkt": " waardoor ook de
dienstensector kan bloeien".
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Advies:
Ontraden; in verband met advies bij 4, 5 en 7.
75a. Kamercentrale Friesland
Betreft: pagina 9, regel 167
Tekst:
Toevoegen: artikel 1.15 van de aanvullende beleidsnota •
Advies:
Zie advies bij amenderende motie 75.
76. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 9, regel 168-174
Tekst:
In deze opsomming is de verkeerde volgorde gehanteerd: het
scheppen van ruimte voor investeringen hoort bovenaan te staan
omdat het de grootste prioriteit geniet.
Advies:
Redactioneel.
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77. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 9, regel 170
Tekst:
"Arbeidskosten" vervangen door "kosten".
Advies:
Redactioneel.
78. Kamercentrale 's-Gravenhage
Betreft: pagina 9, regel 175
Tekst:
•.• wenst een uitbreiding van deze opsomming met een volgend
gedacht gedachtenstreepje 'specifieke maatregelen treffen om
te zorgen dat de participatiegraad 50-64 jaar wederom op
Europees niveau komt•.
Toelichting:
De toenemende inactiviteit in deze groep dient te worden
gekeerd.
Advies:
Ontraden; te specifiek.
79. Vereniging van Staten- en Raadsleden
Betreft: pagina 9/10, regel 180-209
Tekst:
Toevoegen:
Regelgeving dient niet alleen rechtvaardig te zijn, maar ook
zodanig helder dat controle op rechtmatigheid eenvoudig is uit
te voeren.
Toelichting:
Ingewikkelde, slecht controleerbare regelgeving leidt tot
nodeloos hoge overheadkosten door alle controle-elementen en
tot fraudegevoeligheid.
Advies:
Ontraden; bedoeling is niet duidelijk.
80. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 9, 10 en 11, regel 180 t/m 271
Tekst:
De volgorde van de tekstblokken inzake beleidswijzigingen (dus
na de inleiding) als volgt wijzigen:
1.
Investeren in de toekomst
2.
Collectieve lastendruk
3.
Staatsschuld
4.
Minimum-loonkosten
5.
Sociale zekerheid
Toelichting:
Vanuit liberale optiek komt "Investeren in de toekomst" op de
eerste plaats. Verlaging van de collectieve lasten en van de
staatsschuld zijn belangrijke randvoorwaarden. Ter vergroting
van de werkgelegenheid is flexibilisering van de arbeidsmarkt
c.q. verlaging van de loonkosten van groot belang. Tenslotte
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komt de sociale zekerheid c.q. waarborg- of basisstelsel aan
de orde (van hangmat naar trampoline).
Advies:
Redactioneel.
81. Kamercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft: pagina 9, regel 181
Tekst:
Op termijn wil de VVD dat de uitkeringen gerelateerd Z1Jn aan
één basis niveau. De VVD bepleit dus de invoering van één
basisstelsel voor de uitkeringen .
Toelichting:
Basis niveau en basisstelsel kunnen de indruk wekken dat het
hier gaat om een basis uitkering voor iedereen.
Advies:
Redactioneel.
82. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 9, regel 183
Tekst:
De vraag rijst of de burger tot werk kan worden verplicht
indien voor hem passende arbeid voorhanden is en als dat niet
het geval is of dan een uitkering wordt verstrekt.
Advies:
Redactioneel.
83. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 9, regel 183-184
Tekst:
Toevoegen in regels 183-184 de volgende onderstreepte tekst:
" •••. de burger één loket aantreft waarbij eerst wordt
nagegaan of er werk is of dat de burger bij-, het- of
omgeschoold kan worden. Pas als dat er niet is of niet kan
wordt een uitkering verstrekt, eventueel voor de duur van de
scholing".
Toelichting:
Het niet-vrijblijvende karakter van scholing voor daarvoor in
aanmerking komende werklozen dient tot uitdrukking te worden
gebracht.
Advies:
Ontraden; eventueel uitwerken in beleidsnota.
84. Partijcommissie Sociale Zaken
Betreft: pagina 9, regel 184
Tekst:
Toevoegen: Daarbij is sprake van één uitzondering, namelijk in
het geval van een langdurige arbeidsverleden. In dat geval is
er gedurende een beperkte periode sprake van een
we~kloosheidsuitkering, die gerelateerd is aan het
laatstverdiende inkomen (tot een zeker maximum).
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Toelichting:
Het is zonder meer duidelijk, dat het verzekeren tegen het
risico van werkloosheid niet vergelijkbaar is met het
verzekeren tegen talloze andere soorten risico's. Soms zal het
zelfs nagenoeg onmogelijk zijn. (voorzover het de
overheidssector betreft betekent het minimumstelsel overigens,
dat de arbeidsvoorwaarden te drastisch beperkt worden; denk
aan wachtgeldregelingen en aan regelingen voor politieke
ambtsdragers. Indien de overheid als werkgever royalere
regelingen voor de eigen werknemers zou gaan accepteren, dan
zal het bedrijfsleven niet kunnen achterblijven en is aan de
feitelijke situatie nauwelijks iets veranderd). Daarom is het
wenselijk degenen, die een langdurig dienstverband hebben
(bijvoorbeeld minstens twee jaar) volgens een wettelijk
risicoverzekerend stelsel gedurende een beperkte periode (die
afhankelijk is van het aantal jaren dienstverband) een
inkomensgerelateerde uitkering te geven. Een dergelijk stelsel
geeft een bezuiniging t.o.v. het thans bestaande, doch is wat
minder vergaand dan het voorgestelde minimumniveau.
Advies:
Ontraden; eventueel in beleidsnota.
85. Ka.ercentrale Overijssel
Betreft: pagina 9, regel 187
Tekst:
Achter het woord "sector" invoegen: "waarvan de premies voor
de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn" en vervolgen met: "In
veel gevallen".
Toelichting:
Ter bevordering van de sociale zekerheid.
Advies:
Ontraden; overbodig.
86. Ka.ercentrale Leiden
Betreft: pagina 9, regel 193-198
Tekst:
De bestaande uitkeringen zullen door bevriezing uitgehold gaan
worden. De uitkeringen worden niet gecompenseerd voor
prijsstijgingen (regel 680). De afdeling stelt voor voor deze
uitkeringen een minimum te garanderen. Deze groep heeft zich
niet kunnen bijverzekeren zoals de groep nieuwe
uitkeringsgerechtigden.
Advies:
Ontraden; vanwege minder bezuinigingsmogelijkheden.
87. Kamercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft: pagina 9, regel 194
Tekst:
••• 60% van het nu geldende wettelijk minimumloon voor een
alleenstaande; voor een kostwinner blijft het percentage 100%.

Het concept-verkiezingsprogramma blijkt in de media als
"sociaal hard" overgekomen te zijn. Voor een deel moet dit een
gevolg zijn van verkeerd en onvolledig lezen. Daarom is het
goed, ook hier de 100% voor kostwinners te vermelden.
Advies:
Redactioneel.
88. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 9, regel 194
Tekst:
In verband met het gestelde in de regels 215-216 moet in regel
194 aangegeven worden wat de grondslag van de uitkeringen
volgens het basisstelsel zal zijn, wanneer het wettelijk
minimumloon (dat thans als grondslag dient) zal zijn
afgeschaft.
Toelichting:
Grondslag is het wettelijk minimumloon; na afschaffing van die
grondslag in de toekomst, moet thans reeds aangegeven worden
wat de nieuwe grondslag zal zijn.
Advies:
Ontraden; zie amenderende motie 86.
89. Partijca.adssie Sociale Zekerheid
Betreft: pagina 9 en 25, regels 194/195, 673/675
Tekst:
Na "wettelijk minimumloon" de volgende zin opnemen:
"Voor hen, die niet in staat zijn op enige wijze een
aanvullend inkomen te verwerven, zal een toeslag van 15% op
deze basisuitkering kunnen worden verstrekt". (zodat het
uitkeringsniveau komt op 69% van het nu geldende wettelijk
minimumloon).
Toelichting:
Invoering van een basisstelsel waarbij de uitkeringen terecht
komen op 60% van het nu geldende wettelijk minimumloon leidt
tot verdergaande verpaupering onder grote bevolkingsgroepen.
Advies:
Ontraden; er bestaat immers aanvullende (bijzondere) bijstand.
90. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 9/10, regel 194 en 201
Tekst:
Woord "nu" schrappen.
Toelichting:
Elders in het programma (regel 215) wordt voorgesteld het
minimumloon af te schaffen. Dit is op basis van bestaande
verdragen in de komende regeerperiode niet mogelijk. Verlagen
van het minimumloon kan wel. Als het recht op bijverdienen dan
gekoppeld wordt aan het nu geldend wettelijk minimumloon, kan
dit bedrag hoger worden als het toekomstig minimumloon.

Toelichting:
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Advies:
Ontraden; "nu" heeft wezenlijke betekenis.
91. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 9 en 25, regel 194/195 en 673/674 en 675
Tekst:
Percentage van 60 wijzigen in 70. De zi11: "nil geldt ....•..
behalve de AOW" kan vervallen.
Toelichting:
Invoering van een basisstelsel waarbij de uitkeringen terecht
komen op 60% van het nu geldende wettelijk minimumloon leidt
tot verdergaande verpaupering onder grote bevolkingsgroepen.
Advies:
Ontraden; in strijd met centraal uitgangspunt (structurele
verlaging overdrachtàuitgaven).
92. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 9, regel 195
Tekst:
Na "
wettelijk minimumloon" zin toevoegen: "Aanpassing aan
de koopkrachtontwikkeling zal waar mogelijk plaatsvinden".
Toelichting:
Bet is ongewenst, ook bij economische groei, indexering van
uitkeringen bij voorbaat uit te sluiten.
Advies:
Ontraden; geen automatische indexaties.
93. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 9/10, regel 195 en 196
Tekst:
De zin "De AOW-uitkeringen wil de VVD in tact houden"
vervangen door:
"De VVD beschouwt de AOW als een onaantastbare uitkering en
wenst deze inkomensonafhankelijk te houden".
Toelichting:
Gezien het feit, dat de AOW een uitkering is door deze
onaantastbaar te maken, krijgt je een kachel v/e verzekering.
Advies:
Redactioneel.
94. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 10, regel 197
Tekst:
In plaats van "bevriezing van de hoogte ervan" vervangen door
"slechts gedeeltelijke indexering, afhankelijk van de
economische groei,".
Toelichting:
Het is niet de bedoeling dat de bestaande uitkeringen dalen
tot het onder het niveau van de nieuwe gevallen; de indexering
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dient gelijk te zijn als bij nieuwe gevallen.
Advies:
Zie advies bij amenderende motie 92.
95. Kamercentrale •s-Bertogenbosch
Betreft, pagina 10, regel 200-202
Tekst:
Maximaal 70% van het minimumloon bijverdienen of maximaal 10%,
zodat het totale inkomen 70% wordt.
"Een inkomen van maximaal" in plaats van "maximaal een inkomen
van ".

Toelichting:
De tekst is onduidelijk en roep te vraag op wat er gebeurt als
er meer wordt bijverdient.
Advies:
Ontraden; zie amenderende motie 96.
96. Ka.ercentrale Rotterdam
Betreft: pagina 10, regel 200-202
Tekst:
Regel 201 vanaf "tot maximaal" tot en met regel 202 "wettelijk
minimumloon" laten vervallen.
Toelichting:
Te gedetailleerd.
Advies:
Ontraden; geen evenwichtige benadering. Commissie wenst bij
verdienen te stimuleren.
97. Kamercentrale Leiden
Betreft, pagina 10, regel 200-202
Tekst:
De mogelijkheden voor een bijstandgerechtigde om door middel
van betaalde arbeid bij te verdienen moeten ruimhartiger zijn
dan hier voorgesteld.
Advies:
Zie advies bij amenderende motie nr. 95.
98. Kamercentrale Leiden
Betreft, pagina 10, regel 200-202
Tekst:
"Ruimhartiger" kan in extrema inhouden: bijverdienen tot 100%.
Advies:
Zie advies bij amenderende motie nr. 95.
99. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 10, regel 201
Tekst:
Percentage van 70 wijzigen in 80.
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Toelichting:
Gekoppeld aan amendement pagina 9 en 25, regel 194/195 en
673/674 en 675; verruiming van de mogelijkheid om met behoud
van uitkering bij te verdienen.
Advies:
Ontraden; hierdoor te geringe afstand tol werkenden.
100. Kamercentrale Leiden
Betreft, pagina 10, regel 201
Tekst:
Vervangen 70% in 85%.

Advies:
Ontraden; qua systematiek indentiek aan basisinkomen.
103. Kamercentrale Leiden
Betreft, pagina 10, regel 202
Tekst:
Na" •••• wettelijk minimumloon" toevoegen: "Dit geldt met name
voor uitkeringsgerechtigden die maatschappelijk nuttige
activiteiten verrichten".
Advies:
Ontraden; niet operationeel.

Toelichting:
De mogelijkheden van bijverdienen met een uitkering dienen te
worden verruimd. Dit verhoogt de prikkel tot werken waarmede
ervaring wordt opgebouwd waardoor de kans om de
bijstandsverlening te verlaten groter wordt.
Advies:
Zie advies bij amenderende motie nr. 99.
101. Partijcommissie Sociale Zaken
Betreft: pagina 10, regel 201
'l'ekst:
Woord "nu" schrappen.
Toelichting:
Elders in het programma (regel 215) wordt voorgesteld het
minimumloon af te schaffen. Dit is op basis van bestaande
verdragen in de komende regeerperiode niet mogelijk.
Verlagen van het minimumloon kan wel. Als het recht op
bijverdienen dan gekoppeld wordt aan het nu geldend wettelijk
minimumloon, kan dit bedrag hoger worden als het toekomstig
minimumloon.
Advies:
Redactioneel.
102. Partijcommissie Sociale Zaken
Betreft: pagina 10, regel 202
Tekst:
Toevoegen: Voorzover de bijverdiensten hoger zijn wordt de
uitkering met 75% van dit meerdere gekort.
Toelichting:
Het is niet verstandig voor een bijverdienste van 0.1 maal het
minimumloon (het verschil tussen 0.6 en 0.7 maal dit loon) een
volledige vrijstelling van een effect op de
werkloosheidsuitkering te bepleiten en boven dat niveau een
volledige reductie van de uitkering voor te staan. Bij een
goed sanctiebeleid m.b.t. het weigeren van werk is het
verstandig te stimuleren, dat betrokkenen een eventuele
bijverdienste boven 0.1 maal het minimuminkomen nastreven,
o.a. omdat zij een beperkt deel daarvan zelf kunnen behouden.

104. Partijcommissie Financiële en Economische Zaken
Betreft: pagina 10, regel 209
Tekst:
In regel 209 de punt door een komma vervangen en de regel
vervolgen met: "onder meer door de implementatie van de
wettelijke mogelijkheid bestanden te koppelen".
Toelichting:
Spreekt voor zich.
Advies:
Overnemen.
105. Partijcommissie Maatschappelijke participatie
Betreft: pagina 10, regel 211
Tekst:
Er zijn mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Zij
zullen nooit zelfstandig aan de slag komen en verdienen dus de
hulp van de gemeenschap.
Daarnaast is er een grote groep mensen, die niet op eigen
kracht in staat zijn om aan de slag te komen, dan wel te
blijven. Deze mensen zijn gebaat bij
gemeenschapsvoorzieningen, variërend naar gelang hun
problemen. Daarmee kan kun zelfredzaamheid worden hersteld en
kunnen zij deel (blijven) nemen aan maatschappelijke
verbanden.
Toelichting:
Deze tekst toevoegen na regel 211. De aandacht voor de positie
van gebrekkigen (bijv. zwaargehandicapten en geestelijk
gehandicapten) en niet-zelfstandigen wordt node gemist in het.
kernpuntenprogramma.
Advies:
Ontraden; bespreken bij beleidnota.
106. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 10, regel 214
Tekst.:
Titel "minimum-loonkosten" vervangen door "flexibiliseren van
de arbeidsmarkt".
Advies:
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Redactioneel.

terwijl wel wordt aangegeven dat het verschil tussen
minimumloon en uitkeringen niet kleiner mag worden.

107. Kamercentrale 's-Gravenhage
Betreft: pagina 10, regel 214-217
Tekst:
••. wenst geen afschaffing van het wettelijk minimum-loon maar
aanpassing van het minimum-loon naar een Europees gemiddelde.

Toelichting:
De kamercentrale Groningen wenst duidelijkheid over deze
kwestie .

Toelichting:
de hoogte van het minimum-loon bij de andere Europese staten
wordt als richtlijn gehanteerd om de hoogte van het
Nederlandse minimum-loon hierop af te stemmen.
Advies:
Ontraden; zie amenderende moties nr. 108
108. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 10, regel 214-220
Tekst:
Het wettelijk minimumloon mag niet worden afgeschaft. Het
dient zodanig verlaagd te worden dat er een duidelijk verschil
is tussen werken en niet werken.
Toelichting:
Nederland heeft het I.O.-verdrag ondertekend en daardoor tot
2002 het bestaan van een minimumloon vastgelegd. Daarnaast
dient de VVD haar stellingname m.b.t. het vergroten van het
verschil tussen werken en niet-werken hard te maken. Na
afschaffing zijn banen met lonen onder de minimum-uitkering
mogelijk, waarbij de overheid dan het overige deel van het
loon kan gaan betalen.
Advies:
"Het wettelijk •••.••••• afgeschapt" schrappen. Resterende
tekst overnemen.

Advies:
Redactioneel.
111. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 10, regel 215
Tekst:
"afschaffing" veranderen in "verlaging".
Toelichting:
Op basis van bestaande verdragen waar Nederland aangebonden is
kan het wettelijk minimumloon in de komende regeerperiode niet
afgeschaft worden.
Advies:
Ontraden; zie amenderende moties nr. 108
112. Partijcommissie Sociale Zaken
Betreft: pagina 10, regel 215
Tekst:
"afschaffing" veranderen in "verlaging"
Toelichting:
Op basis van bestaande verdragen waar Nederland aan gebonden
is kan het wettelijk minimumloon in de komende regeerperiode
niet afgeschaft worden.
Advies:
Ontraden; zie amenderende moties nr. 108

109. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 10, regel 214-220
Tekst:
Zolang het aanbod van arbeid substantieel groter is dan de
vraag, dient het wettelijk minimumloon niet te worden
afgeschaft; een dergelijke afschaffing zou misbruik in de hand
werken. Uiteraard kan het niveau zonodig worden verlaagd.
Hoe hoog het minimumloon zou moeten worden moet later dan maar
worden uitgezocht.

113. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 10, regel 215 en 216
Tekst:
wijzigen "afschaffing" t/m "minimumloon" in: "verlaging an het
minimumloon tot het basisniveau in de sociale zekerheid".

Advies:
Ontraden; zie amenderende moties nr. 108

Advies:
Ontraden; zie amenderende moties nr. 108

110. Kamercentrale Groningen
Betreft: pagina 10, regel 214-220
Tekst:
De kamercentrale Groningen vraagt zich af of de gewenste
daling van het minimumloon ook tot gevolg heeft dat de VVD
pleit voor een daling van de uitkeringen. Het conceptverkiezingsprogramma laat zich niet uit over dit laatste,

114. Kamercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft: pagina 10, regel 215/216
Tekst:
Bestaande regels schrappen en wijzigen in:
De VVD bepleit een verlaging van de minimum-loonkosten door
een mogelijke verandering van het wettelijk minimumloon en
door verlaging van de sociale verzekeringspremies.
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Toelichting:
De huidige zou het mogelijk maken, dat het minimumloon onder
bijstandsniveau komt.
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Toelichting:
De oorspronkelijke tekst is onjuist. Het is wettelijk niet
mogelijk een verlaging loonkosten door afschaffen minimumloon
niet direct gevolg.
Advies:
Ontraden; zie amenderende moties nr. lOB
115. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 10, regel 215/217
Tekst:
Schrap in regel 215 en 217 het woord "afschaffing" en vervang
het door "verlaging".
Toelichting:
Afschaffen van het minimumloon is sociaal ongewenst. Voor
betaald werk blijft een - weliswaar lager - minimum
noodzakelijk om zwakkere groepen in de samenleving te
beschermen.
Advies:
Ontraden; zie amenderende moties nr. 108

Het minimumloon dat werknemers ontvangen behoeft niet te
worden afgeschaft. De overwegingen die ten grondslag liggen
aan het huidige niveau gelden nog steeds.
Aanpassingen van de voorwaarden waaronder
arbeidsovereenkomsten moeten worden aangegaan moet de
belemmeringen wegnemen waarmee werkgevers worden
geconfronteerd bij het aanbieden van banen op het niveau van
het minimumloon.
Advies:
Ontraden.
118. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 10, 217-218
Tekst:
De kamercentrale vraag opheldering/verduidelijking over het in
deze regels gestelde.
Toelichting:
De zin is onleesbaar en onduidelijk. In het concept wordt
bovendien een interne tegenstrijdigheid in de zin
geconstateerd.

116. Kamercentrale Drenthe
Betreft: pagina 10, regel 215 t/m 220
Tekst:
De VVD bepleit een verlaging van de minimum-loonkosten door
verlaging van de sociale verzekeringspremies. In het algemeen
is de VVD tegen het algemeen bindend verklaren van de
looncompenent in de CAO's, met name de minimum loonschalen die
boven het wettelijk minimum-loon liggen.

Advies:
Redactioneel.

Toelichting:
Het schrappen van het wettelijk minimum-loon wordt als onjuist
geacht. Een wettelijk bepaalde minimum-loon geeft een bepaalde
mate van zekerheid voor werknemers. De vergadering spreekt
zich niet uit over de hoogte van het minimum-loon; het is
mogelijk dat dat te hoog is.

Toelichting:
zie toelichting op pagina 27, regel 760-762 van kc Friesland

Advies:
Ontraden; zie amenderende moties nr. 108
117. Kamercentrale Amsterdam
Betreft: pagina 10, regel 215/220
Tekst:
Schrappen regel 215 tot 219; De VVD ••.. worden verklaard.
Vervangen door: Het minimumloon blijft gehandhaafd. De hoogte
van het minimumloon is bepaald op basis van een aantal
overwegingen. Deze overwegingen gelden nog steeds. Indien de
hoogte van de minimumloonkosten voor de werkgevers een
belemmering vormen om meer banen op minimumloon niveau aan te
bieden, dan dienen de voorwaarden waaronder
arbeidsovereenkomsten worden aangegaan te worden
vereenvoudigd.

119. Kamercentrale Friesland
Betreft: pagina 10, regel 225 en 226
Tekst:
In de komende regeerperiode moet de collectieve lastendruk
terug naar maximaal 49% van het netto nationaal inkomen.

Advies:
Ontraden; zie amenderende motie nr. 120.
120. Kamercentrale 's-Hertogenbosch
Betreft: pagina 10, 225-227
Tekst:
In de komende regeerperiode moet de collectieve lastendruk
terug naar minder dan 50% van het netto nationaal inkomen.
Toelichting:
Deze formulering geeft een grotere flexibiliteit, d.w.z. de
mogelijkheid om lager te komen van de genoemde 50%.
Met conventionele methoden wordt de lastendruk maar
mondjesmaat verminderd. Er zullen alternatieve maatregelen
moeten worden toegepast om grotere verlagingen te krijgen. Als
men geen ruimte hiervoor openlaat, is bij voorbaat al de kans
verkeken.
Advies:
Ontraden; moeilijk te realiseren.

Toelichting:
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121. Kamercentrale Limburg
Betreft pagina 10, regel 229
Tekst:
Voorts moeten de vermogensbelasting, de overdrachtsbelasting
en het schenkingsrecht worden afgeschaft.
Toelichting:
Met name het schenkingsrecht druist in legen hel liberale
principe dat men zelf kan bestemmen wat men met reeds belast
kapitaal kan doen.
Advies:
Ontraden; maakt successierecht ineffectief.
122. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 10, 229
Tekst:
Na "verdwijnen" nieuwe regel:
Het fiscale stelsel mag echter geen onevenredige beperking
vormen voor de individuele keuze van de leefvorm.

Toelichting:
Niet alleen gemeenten, ook provincies en waterschappen zijn de
"dupe" van bedoelde rijksmaatregelen. De burger ervaart de
optelsom van deze verplichte uitgaven voor collectieve
goederen met "gedwongen winkelnering" als "collectieve
lastendruk". In de bouw- en milieusfeer gelden dezelfde
"lasten" voor het bedrijfsleven.
Advies:
Redactioneel.
125. Partijcommissie Belastingen
Betreft: pagina 10, regel 231
Tekst:
Het is gewenst dat het fiscale en sociale beleid van de
overheid er op is gericht het verschil tussen de totale
(bruto) loonkosten en het loon inkomen (de wig) te verkleinen.

Toelichting:
Liberalen willen de vrijheidekeuze van mensen zo min mogelijk
beperken. Voorkomen moet worden dat door het belastingstelsel
een bepaalde leefvorm, te weten het tweeverdienersschap, wordt
opgedrongen.

Toelichting:
Verkleining van het verschil tussen bruto loonkosten en netto
inkomen heeft een gunstig effect op de werkgelegenheid,
arbeidsparticipatie en arbeidsmobiliteit alsmede op de
internationale fiscale concurrentie positie. Verkleining van
de wig is gunstig voor de terugdringing van zwart werk. De
tarieven dienen zich te bewegen tussen de 30% en 50% met 50%
als maximumtarief voor loon- en inkomstenbelasting.

Advies:
Ontraden; overbodig.

Advies:
Ontraden; is conform tekst kernprogramma (geen toevoeging).

123. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 10, 230
Tekst:
Toevoegen na regel 230:
Het maximum tarief voor de inkomstenbelasting dient te worden
teruggebracht tot 50%.

126. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 10, regel 231
Tekst:
Het is gewenst dat het fiscale en sociale beleid van de
overheid er op is gericht het verschil tussen de totale
(bruto) loonkosten en het loon inkomen (de wig) te verkleinen.

Toelichting:
Ter stimulering van de economie en de werkgelegenheid. Het
gederfde bedrag zal deels worden gecompenseerd door een
sneller herstel.

Toelichting:
Verkleining van het verschil tussen bruto loonkosten en netto
inkomen heeft een gunstig effect op de werkgelegenheid,
arbeidsparticipatie en arbeidsmobiliteit alsmede op de
internationale fiscale concurrentiepositie. Verkleining van de
wig is gunstig voor het terugdringen van zwart werk. De
tarieven dienen zich te bewegen tussen de 30% en 50% met 50%
als maximumtarief voor loon- en inkomstenbelasting.

Advies:
Ontraden; geven beperkte financiele ruimte prioriteit bij
verlenging tweede schijf (= verlaging toptarief voor middeninkomen). Oorspronkelijke tekst geeft grotere zekerheid dat
men langr in de 50% schijf zit.
124. Kamercentrale Gelderland
Betreft: pagina 10, na regel 230 toevoegen:
Tekst:
Rijkemaatregelen leiden niet zelden tot rechtstreekse
lastenstijging van andere overheden, die deze
noodzakelijkerwijs via belastingen en tariefstelsels opvangen.
Getracht moet worden ongewenste stapelingaeffecten in de
lastendruk voor burger en bedrijfsleven te voorkomen.
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Advies:
Ontraden; zie amenderende motie nr. 125.
127. Partijcommissie Financiële en Economische Zaken
Betreft: pagina 10, regel 236-237
Tekst:
In regel 236 voor "inkrimping" invoegen: "sterke•.
In regel 236 schrappen: "met 20%".
In regel 237 "circa drie• vervangen door " tenminste vijf".
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Toelichting:
Invullen noodzakelijke ombuiging.
Advies:
De commissie beraadt zich nog over deze motie.
128. Partijcommissie Financiële en Economiuche Zaken
Betreft: pagina 11, regel 241
Tekst:
Aan regel 241 toevoegen: Dat geldt ook voor de lagere
overheid.

concept-programma.
Advies:
Ontraden; louter tekstueel.
132. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 11, regel 249-251
Tekst:
Zin wijzigen in: ''Ombuiging van de groei van de staatsschuld
is met name mogelijk door beperking van de rijksuitgaven en
een betere begrotingsdiscipline".
Toelichting:
"grotere terughoudendheid bij de financiële ramingen is veel
te vaag".

Toelichting:
Spreekt voor zich.
Advies:
Redactioneel.

Advies:
Redactioneel.

129. Partijcommissie Financiële en Economische Zaken
Betreft: pagina 11, regel 246
Tekst:
Regel 246 vervangen door: ook om de groei van de staatsschuld
te reduceren.
Toelichting:
Reduceren geeft duidelijker dan "om te buigen" aan wat bedoeld
wordt.
1

133. Partijcommissie Sociale Zaken
Betreft: pagina 11, regel 249-251
Tekst:
Zinsdeel toevoegen:
Ombuiging van de groei van de staatsschuld is ook mogelijk
door .•.•• "beperking van de rijksuitgaven en een betere
begrotingsdiscipline".
Toelichting:
"grotere terughoudendheid bij de financiële ramingen" is veel
te vaag.

Advies:
Redactioneel.
130. Kamercentrale 's-Hertogenbosch
Betreft: pagina 11, regel 249
Tekst:
De niet-investeringsultgaven dienen tenminste gedekt te zijn
door lopende inkomsten in dezelfde rekeningperiode.
De staatsschuld in relatie tot het nationaal inkomen dient
verder te worden teruggedrongen.
Advies:
Eerste zin redactioneel; tweede zin ontraden; zie financiële
bijlage.
131. Kamercentrale Haarlem
Betreft: pagina 11, regel 249 e.v.
Tekst:
Vervangen door:
Tevens dient te worden gewerkt met realistische ramingen,
gebaseerd op behoedzame uitgangspunten voor onder andere de
economische groei en met een structurele benadering van het
financieringstekort. Hierdoor wordt voorkomen dat telkens weer
tegenvallers moeten worden opgevangen door additionele
bezuinigingen.
Toelichting:
Voorgestelde tekst geeft helderder aan wat bedoeld is in tekst
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Advies:
Redactioneel.
134. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 11, regel 254
Tekst:
Toevoegen nieuwe zin: "Beperking van de staatsschuld wordt ook
nagestreefd door de inzet van de aardgasbaten en de verkoop
van de staatsaandelen PTT".
Toelichting:
Vooraanstaande economen, o.a. ex-president van de
Nederlandsche Bank Zijlstra, bepleiten dit en achten dit meer
gewenst voor de Nederlandse economie dan de inzet van aardgas
baten etc. voor verbetering van de infrastructuur.
Advies:
Ontraden.
Te gedetailleerd
135. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 11, regel 254
Tekst:
Toevoegen: Afschaffing van het kasstelsel wordt bepleit
teneinde besparingen te bewerkstelligen.
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Toelichting:
De overheid dient te opereren als een goedlopend bedrijf.
Afschaffing van het kasstelsel vermijdt het ongebreideld
opmaken van toegekende budgetten, ongeacht de noodzaak
hiervan.
Advies:
Ontraden.
Op deze wijze moeilijk uitvoerbaar.
136. Kamercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft: pagina 11, regel 256-260
Tekst:
Investeren in de toekomst.
De sanering van de overheidsfinancien en de beperking van de
collectieve lastendruk zijn echter onvoldoende om ons terug te
brengen in een goede concurrentiepositie in Europa en de
wereld.
Toelichting:
De eerste volzin is zinloos; hij wordt door de tweede
onmiddellijk afgezwakt.
Advies:
Ontraden.
Toevoegen aan beleidsnotitie.
137. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 11, regel 257 t/m 262
Tekst:
Tekstueel aanpassen i.v.m. verplaatsing en een zin toevoegen
inzake belang van de marktsector en van het stimuleren van
produktleve en innoverende sectoren.
Advies:
redaktioneel
138. Kamercentrale OVerijssel
Betreft: pagina 11, regel 262
Tekst:
Tekst van punt 1.12 van de aanvullende beleidsnota hier
opnemen achter de woorden '"onder de maat" in regel 262.
Regel 5 van punt 1.12 na "opengehouden worden" opnemen: '"mits
sprake is van veilige opslag en duurzame verwerking van het
afval en de afbraak van de centrales is gewaarborgd".
Toelichting:
In het kernprogramma dient iets over kernenergie opgenomen te
zijn.
Advies
Ontraden
Betrekken bij discussie over beleidsnotitie.
139. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 11, regel 264
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Tekst:
Na"' ••. moet komen"' toevoegen: '"In dit verband is ook krachtig
bevorderen van het zelfstandig ondernemerschap van groot
belang"'.
Toelichting:
Zelfstandig ondernemerschap is essentie van liberale visie op
activeren van de economie.
Advies :
redaktioneel.
140. Kamercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft: pagina 11, regel 264
Tekst:
•••• waar een belangrijk deel van de groei van de
werkgelegenheid vandaan moet komen.
Toelichting:
Ook elders kan groei plaatsvinden.
Advies:
Redactioneel.
141. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 11, regel 266/267 en 279/280
Tekst:
Zin wijzigen in "De VVD wil hier meer concurrentie en
dynamiek, o.m. door verkorting van ontslagprocedures" voetnoot
2 op regel 279/280 vervalt hiermee.
Toelichting:
De relatie tussen meer concurrentie en dynamiek op m.n. de
arbeidsmarkt en de vergroting van concurrentie vrije
beroepsoefenaars en beperking beschermingaconstructies beureNV's is niet een-twee-drie te leggen. Voorts horen in een
beknopt en helder verkiezingsprogramma geen inhoudelijke
voetnoten thuis.
Advies:
Redactioneel.
142. Partijcommissie Sociale Zaken
Betreft: pagina 11, regels 266/267 en 279/280
Tekst:
Zin wijzigen in "De VVD wil hier meer concurrentie en
dynamiek, o.m. door verkorting van ontslagprocedures,
vergroting concurrentie vepsbeoefenaars, beperking
beschermingaconstructie voor Beurs N.V.'s etc.
Voetnoot 2 op regel 279/280 vervalt hiermee.
Toelichting:
De relatie tussen meer concurrentie en dynamiek op m.n. de
arbeidsmarkt en de vergroting van concurrentie vrije
beroepsbeoefenaars en beperking beschermingaconstructies
beurs-N.V.'s is niet een-twee-drie te leggen. Voorts horen in
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een beknopt en helder verkiezingsprogramma geen inhoudelijke
voetnoten thuis.
Advies :
Overnemen.
143. Kamercentrale 's-Gravenhage
Betreft: pagina 11, regel 271/272
Tekst:
Niet altijd betekent investeren in e toekomst financiële
injecties door markt of overheid. Zo kunnen op het gebied van
de telecommunicatie door liberalisatie van regelgeving terzake
van de diverse infrastructuren zoals telefoonnet, ether en
kabeltelevisie nieuwe dienste zich ontwikkelen. Bevordering
van innovatie kan de overheid ook bereiken door knelpunten weg
te nemen en procedures te vereenvoudigen.
Advies:
Deze amenderende motie vervalt op verzoek van de kamercentrale
's-Gravenhage.
144. Kamercentrale Haarlem
Betreft: pagina 11, regel 273
Tekst:
Nieuwe alinea toevoegen na regel 273 bij "Investeren in de
toekomst".

Toelichting:
Het kernprogramma schenkt relatief weinig aandacht aan het
grote belang van innovatie in de industrie en de landbouw om
economische groei en welvaarteverbetering tebewerkstelligen.
De aanzet in regels 256 - 271 is goed. Het bovenstaande vormt
een aanvulling.
Advies:
Overbodig.
De commissie heeft bij het aanbieden van de beleidsnotitie
zelf een wijzigingsvoorstel op de tekst geplaatst.
145. Partijcommissie Financiële en Economische Zaken
Betreft: pagina 11, regel 279 - 280
Tekst:
Voetnoot 2 in regel 279 en 280 vervangen door:
te denken aan: een scherp mededingingsbeleid, vrijere
vestigingsmogelijkheden, verkorting ontslagprocedures,
vergroting concurrentie vrije beroepsoefenaars, beperking
beschermingaconstructies voor beurs-N.V.'s, een grotere
verantwoordingsplicht voor commissarissen.
Toelichting:
Tekst spreekt voor zich.
Advies:
Ontraden : ten gunste van motie 142.

"Kennis-intensieve economie

I
~

De industrie zorgt direct voor 1/3 van de werkgelegenheid en
indirect voor heel veel meer. De industrie is goed voor 2/3
van onze export. Toepassing van nieuwe technologienzorg voor
de helft van de banengroei. Een gezonde industrie is
essentieel voor een bloeiende economie. De servicesector is
hier voor een groot deel van afhankelijk. Ondernemers zijn nu
terughoudend te investeren door lage rendementsverwachtingen.
We moeten in Nederland meer investeren in duurzame
produktiemiddelen. Dat is goed voor het creëren van nieuwe
hoogwaardige banen, goed voor de export, goed
voorwelvaartsverhoging voor iedereen. Fiscale maatregelen ter
bevordering van het investeringsklimaat dienen genomen te
worden. Nederland kan zich alleen onderscheiden van andere
landen door een kennis-intensieve economie.
Nieuwe technologische ontwikkelingen scheppen kansen en dus
banen. Een hoger niveau van (technisch) onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk. Fiscale
maatregelen lokken research en development bij bedrijven uit.
Startende ondernemers dienen gestimuleerd te worden, mede door
aanpassing van de faillissementswetgeving. Innovatie leidt tot
nieuwe goede banen.
De land- en tuinbouw behoort nog steeds tot de Nederlandse
paradepaarden, goed voor 25% van de export. Met een goede
afweging van milieubelangen en een gerichte specialisatie
blijft de agrarische sector van vitaal economisch belang voor
ons land".
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146. Kamercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft: pagina 13, regel 295
Tekst:
Een heldere doelstelling en prioriteitsstelling ontbreekt.
Toelichting:
Het is van primair belang te stellen waar het bestuur naar toe
wil.
Advies:
Redactioneel.
147. Kamercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft: pagina 13, regel 300
Tekst:
Toevoegen: gebrek aan controle.
Toelichting:
Alle bPrichten van de rekenkamer, onderzoeksbureaus etc.
duiden op een onvoldoende controle op het functioneren van de
overheidsorganen en de realisatie van de voorgestelde
verbeteringen.
Dit is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de
Tweede Kamer.
Advies:
Overnemen.
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148. Kamercentrale 'a-Bertogenboach
Betreft: pagina 13, regel 304
Tekst:
- dat er bij de kabinetsformatie wordt besloten welke
doelstellingen worden nagestreefd en welke projecten in de
komende regeerperiode topprioriteit hebben;

Betreft: pagina 13, regel 312
Tekst:
De versterking van de positie van de minister-preaident ia een
vreemde eend in de staatkundige bijt. Het geven van
aanwijzingen zal in de Nederlandse coalitie-kabinetten niet
werken. Het vooratel dient dan ook te worden geschrapt.

Toelichting:
Het vaatstellen van prioriteiten komt pas na het bepalen der
doelstellingen.

Toelichting:
Aanwijzingen worden nu ook al gegeven. Een verdere
opwaardering geeft meer macht aan een niet-verkozen persoon,
en onderschat de rol van de Tweede Kamer.

Advies:
Redactioneel.

Advies:
Ontraden; ten gunste van 151.

149. Kamercentrale Den Belder
Betreft: pagina 13, regel 306-311
Tekst:
Schrappen.
Toelichting:
Het idee van een projectminister W1Jzen wij af, omdat wij
menen dat duidelijkheid, effectiviteit en coördinatie het
beate tot stand kan komen door kwaliteit en niet door
kwantiteit wordt bepaald.
Advies:
Ontraden.
150. Kamercentrale 'a-Gravenhage
Betreft: pagina 13, regel 312
Tekst:
••• wenst niet de positie van de minister-president te
versterken.
Toelichting:
versterking van de positie van de minister-president doet
onvoldoende recht aan de verantwoordelijkheid van de
individuele ministers.
Advies:
Ontraden : ten gunste van 151.
151. Kamercentrale 'a-Hertogenboach
Betreft: pagina 13, regel 312
Tekst:
- dat de positie van de minister-president zodanig wordt
versterkt dat eenheid en coördinatie van het beleid beter
gewaarborgd blijft.
Toelichting:
Daarmee wordt de versterking begrensd.
Advies:
Overnemen.

153. Kamercentrale Flevoland
Betreft: pagina 13, regel 312 t/m 314
Tekst:
"dat de positie van de minister president wordt versterkt. Dit
ten behoeve van de eenheid en de coördinatie van het beleid.
De minister president krijgt de bevoegdheid aanwijzingen te
geven aan andere ministers".
Dit dient te worden geschrapt.
Toelichting:
Gelet op de wijze waarop de minister preaident wordt benoemd
en de positie die hij bekleedt, dienen hem uit een oogpunt van
democratische controle niet meer bevoegdheden in handen te
worden gegeven.
Advies:
Ontraden: ten gunste van 151 •
154. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 13, regel 312 t/m 314
Tekst:
Deze regels schrappen.
Toelichting:
Versterking van de positie van de minister-president is
uitgaande van collegiaal bestuur nodig noch wenselijk.
Advies:
Ontraden: ten gunste van 151.
155. Kamercentrale Amsterdam
Betreft: pagina 13, regel 312/314
Tekst:
Schrappen 312 tot 314.
Vervangen door: De minister-preaident krijgt de bevoegdheid
agendapunten op de ministerraadsagenda op te voeren die
betrekking hebben op andere ministers.
Toelichting:
De regels 312-314 zijn in strijd met de in Nederland geldende

152. Kamercentrale Leiden
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cultuur van coalitie-kabinetten.
Advies:
Ontraden,zie motie 151.
156. Kamercentrale Gelderland
Betreft: pagina 13, regel 313 en 314
Tekst:
Achter "aanwijzingen" aanvullen met: "gebaseerd op een besluit
van de ministerraad".

dat de kwaliteit van het openbaar bestuur wordt
verbeterd, door extra aandacht te besteden aan de
organisatie van de rijksdienst en gestreefd wordt naar
een kleinere, maar vooral efficiëntere overheid.
dat conform de aanbevelingen van de zogenoemde commissie
Wiegel de ontwikkeling naar kerndepartementen met kracht
wordt voortgezet.
dat de rijksdienst wordt ingekrompen door privatiseren,
verzelfstandigen (intern en extern), decentraliseren en
beëindigen van taken van de rijksoverheid.

Toelichting:
Er bestaat bezwaar tegen een ongelimiteerde
aanwijzingsbevoegdheid van de minister-president. Ook de
Tweede-Kamerfractie gaf kritiek op een mogelijke
aanwijzigingsbevoegdheid van de minister president tijdens de
behandeling van de Vraagpuntennota (zie verder VVD-Expresse
nr. 112).

Toelichting:
Investeren in de rijksdienst wekt de indruk dat bedoeld wordt
extra financiële middelen aan te wenden. Naar ons idee geeft
bovenstaande tekst de bedoeling duidelijker weer.

Advies:
Zie motie 151.

160. Partijcommissie Binnenlandse Zaken
Betreft: pagina 13, regel 316/317
Tekst:
Deze regels vóór 306 plaatsen.

157. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 13, regel 313 en 314
Tekst:
De zin "de minister-president" t/m "aan andere ministers"
schrappen.
Toelichting:
Ter voorkoming van het feit, dat in een kabinet van CDA en VVD
de CDA-minister-president in dat geval aanwijzingen kan geven
aan VVD-ministers.
Advies:
Ontraden

zie motie 151.

158. Partijcommissie Binnenlandse Zaken
Betreft: pagina 13, regel 315
Tekst:
Dat de kwaliteit van het openbaar bestuur wordt bevorderd door
een duidelijke verdeling van taken over de bestuurslagen. Wie
wat doet, is geen open vraag. Dubbel werk leidt niet tot een
doeltreffend resultaat.
Toelichting:
Het amendement sluit aan bij de richtinggevende resolutie 252,
aangenomen in de algemene vergadering van de VVD in april
1991.
Advies:
Redactioneel.
159. Kamercentrale Utrecht
Betreft: pagina 13, regel 315-320
Tekst:
Vervangen door:
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Advies:
Readactioneel.

Toelichting:
De ontwikkeling naar kerndepartementen dient voorop te staan
bij het beter laten functioneren van de (rijks)overheid.
Advies:
Redactioneel.
161. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 13, regel 319
Tekst:
Decentralisatie van taken en bevoegdheden van het Rijk naar
lagere overheden moet gepaard gaan met het oversteken van de
bijbehorende middelen.
Toelichting:
Juist de VVD, voorstander van meer decentralisatie, zal
expliciet moeten maken dat zij het delegeren van taken met de
bevoegdheden en verantwoordelijkheden maar zonder de daartoe
behorende middelen afwijst.
Advies:
Ontraden: ten gunste van 52.
162. Partijcommissie Financiële en Economische Zaken
Betreft: pagina 13, regel 320
Tekst:
In regel 320 achter 'overheid', toevoegen:
Decentralisatie kan alleen plaats vinden als de benodigde
budgetten worden overgeheveld.
Toelichting:
Lager<' overheden moeten de middelen verkrijgen die
48

noodzakelijk Z1Jn om de gedecentraliseerde taken naar behoren
uit te voeren.
Advies:
Ontraden: ten gunste van 52.
163. Kamercentrale Haarlem
Betreft: pagina 13, regel 320
Tekst:
Toevoegen achter 'overheid.':
Decentralisatie kan alleen plaatsvinden als onverkort
budgetten worden meegegeven.
Toelichting:
In het verleden Z1Jn onder het mom van decentralisatie vaak
taken overgeheveld zonder de bijbehorende budgetten. Dit komt
neer op een ongewenste rijksombuiging ten laste van de
gemeenten.
Advies:
Ontraden : ten gunste van 52.
164. Kamercentrale Gelderland
Betreft: pagina 13, aan regel 320 toevoegen:
Tekst:
Decentralisatie houdt verregaande overdracht in van
verantwoordelijkheden, bevoegdheden èn middelen.
Advies:
Ontraden: ten gunste van 52.
165. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 13, regel 327
Tekst:
Toevoegen na regel 327 (of na regel 321):
Bet is gewenst dat er p een specifieke Rekenkamer wordt
ingesteld die op provinciaal niveau en op gemeentelijk niveau
het financieel beheer op doelmatigheid kau toetsen.
Toelichting:
Gezien het feit dat de Rijksoverheid steeds meer op afstand
gaat staan en zo veel mogelijk het beleid dichter bij de
burgers brengt, zijn een aantal overheidstaken
gedecentraliseerd naar provincies en naar gemeenten. Dit
decentralisatiebeleid zal zich voortzetten. Derhalve gaan er
grote geldstromen door de provincies heen naar gemeenten of
komen rechtstreeks bij gemeenten terecht en zal er meer
aandacht dienen te komen voor het controle aspect.
De controle van de besteding van gelden wordt voor een deel
gedaan door de Rijksoverheid, o.a. via de Algemene Rekenkamer,
waardoor de geldbesteding gewaarborgd is.
De Algemene Rekenkamer heeft grondwettelijke bevoegdheden het
financieel beheer van geldstromen van de Rijksoverheid te
controleren op o.a. doelmatigheid bij besteding hiervan. Dit
gebeurt steekproefsgewijs in samenwerking met een
accountantsdienst. De Algemene Rekenkamer heeft geen
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bevoegdheid financieel beheer door provincies en gemeenten te
controleren. Derhalve is een speciale Rekenkamer in deze tijd
van decentralisatie gewenst. Voor het instellen hiervan zal de
grondwet gewijzigd moeten worden.
Advies:
Ontraden.
Commissie ziet geen taak voor rekenkamer ,zijn reeds andere
toezichtregelingen.
166. Kamercentrale 's-Gravenhage
Betreft: pagina 14, regel 330
Tekst:
••• wenst te benadrukken dat in de liberale opvattingen geen
vierde binnenlandse bestuurslaag tot stand mag komen.
Toelichting·
De overzichtelijkheid van het binnenlands bestuur moet
gewaarborgd blijven. Het vastleggen van een maximum aantal
binnenlandse bestuurslagen -te weten drie niveaus- biedt
daarvoor een goed uitgangspunt.
Advies:
Ontraden : ten gunste van 169.
167. Kamercentrale Utrecht
Betreft: pagina 13/14, regel 330-345
Tekst:
Toevoegen na: "Alleen bij integraal bestuur is democratische
controle mogelijk" (336-337).
Met betrekking tot het bestuur van de politie constateert de
VVD een democratisch gat waarvoor op korte termijn een
oplossing gevonden dient te worden.
Toelichting:
De gemeenteraad heeft door regionalisering van de politie geen
direct controlerende functie meer. Het bestuur van de politie
wordt uitgeoefend door een college van burgemeesters waarvan
de burgemeester van de grootste gemeente de voorzitter vormt.
De raad van een gemeente heeft alleen indirect, via de eigen
burgemeester, een stem in het bestuur van de politie.
Advies:
Ontraden: ten gunste van 169.
168. Kamercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft: pagina 14, regel 334
Tekst:
De VVD verzet zich etc . . . vervangen door:
De VVD constateert dat in het proces van sectorale
regionalisatie zich niet alleen een 4de bestuurslaag aan het
vormen is, maar dat deze zich bovendien onttrekt aan de
democratische besluitvorming.
Deze trent wordt o.a. veroorzaakt door de moeilijke
samenwerking tussen de verschillende, daarbij betrokken,
organen.
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Binnen de reorganisatie van het binnenlandse bestuur en de
reductie van de laagvorming de hoogste prioriteit.
Een belangrijke doelstelling is daarom een platte
organisatiestructuur en verbeteren van het functioneren van de
organen van het binnenlandse bestuur.
Advies:
Ontraden

zie motie 169.

169. Partijcommissie Binnenlandse Zaken
Betreft: pagina 14, regel 334
Tekst:
Tussenvoegen:
De VVD blijft uitgaan van het bestaan van drie volwaardige
bestuurslagen: Rijk, provincie en gemeenten. Schaalvergroting
door gemeentelijke herindeling is noodzakelijk voor een
krachtig lokaal bestuur. Bij de verdeling van taken en
bevoegdheden over de bestuurslagen moet het decentralisatieprincipe gelden: Alleen als er goede argumenten zijn om een
taak niet aan het lokaal bestuur toe te kennen, komt deze op
een ander niveau terecht.
Binnen nader vast te stellen kaders, waarbij per taak één
bestuurslaag verantwoordelijk is voor de uitvoering en één
bestuurslaag voor het toezicht en de coördinatie, moeten er
mogelijkheden zijn voor pluriformiteit en regionale
differentiatie, zowel wat betreft de vorm als het tijdstip van
invoering.
Toelichting:
Het amendement sluit aan bij de richtinggevende resolutie 252,
aangenomen in de algemene vergadering van de VVD in april
1991.
Advies:
Accoord.

Toelichting:
voorzover regio's provincies en provincies-nieuwe-stijl naast
elkaar zullen bestaan is inzicht in overeenkomsten en
verschillen noodzakelijk. Een overzichtelijke indeling van het
binnenlands bestuur mag niet uit het oog worden verloren. Als
de regio/provincie-nieuwe-stijl taken overgedragen krijgt van
of de gemeente of het Rijk, dienen bijbehorende geldstromen te
worden verlegd.
Advies:
Ontraden ten gunste van 169.
172. Vereniging van Staten- en Raadsleden
Betreft: pagina 14, regel 338-339
Tekst:
wijzigen in:
Zonodig worden provincies omgevormd in provincies-nieuwestijl.
Toelichting:
Het is maar de vraag of voor alle provincies geldt, dat deze
provincie-nieuwe-stijl moeten worden. Besturen moet meer
maatwerk worden en dat kan differentiatie betekenen.
Advies:
Ontraden : ten gunste van 178.
173. Partijcommissie Binnenlandse Zaken
Betreft: pagina 14, regel 338
Tekst:
Schrappen:
De provincies moeten dan worden omgevormd in provinciesnieuwe-stijl".

170. Partijcommissie Binnenlandse Zaken
Betreft: pagina 14, regel 335
Tekst:
Bestuurssectoren in plaats van "bestuurslagen.

Toelichting:
De vorming van provincies-nieuwe-stijl is geen doel op
zichzelf. Het gaat om een verdeling van taken over Rijk,
middenbestuur (provincies) en lokaal bestuur. Daarbij kunnen
schaalaanpassingen plaatsvinden van zowel provincies als
gemeenten.

Toelichting:
Waarschijnlijk betreft het hier een drukfout.

Advies:
Ontraden : ten gunste van 169.

Advies:
Redactioneel.

174. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 14, regel 338
Tekst:
Invoegen achter "bestuur": onder voorwaarde dat dergelijke
organen rechtstreeks worden gekozen.

171. Kamercentrale 's-Gravenhage
Betreft: pagina 14, regel 338
Tekst:
••• spreekt als haar mening uit dat helderheid moet bestaan
over het concept van de regio, de provincie en de provincienieuwe-stijl. Uitgangspunt moet zijn dat een bevoegde overheid
ook de beschikking krijgt over de financiële middelen om haar
taken effectief tot uitvoering te brengen.
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Toelichting:
Regionalisatie kan de invloed van de burger op het lokale
bestuur verminderen. Bedoelde organen moeten t.a.v. de burgers
verantwoording kunnen afleggen. Dit wordt het beste bereikt
door een rechtstreeks gekozen bestuur.
Advies:
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Ontraden :
Niet opnemen in het kernpuntenprogramma,maar in de
beleidsnotitie.
175. Kamercentrale Haarlem
Betreft: pagina 14, regel 338/339
Tekst:
'De provincies moeten •.••• provincies- nieuwe stijl'
vervallen.
'deze' wijzigen in 'de'.

Accoord mits het woord "zonodig" wordt geschrapt.
179. Kamercentrale 's-Hertogenbosch
Betreft: pagina 14, regel 341
Tekst:
Schrap de zin: "In deze agglomeraties Z:LJn de huidige
gemeentegrenzen een belemmering voor effectief bestuur."
laten

Toelichting:
"Nieuwe stijl" is onduidelijk en verhullend woordgebruik; "de"
als logisch gevolg.
Advies:
Redactioneel.

Toelichting:
Te algemeen gesteld; dit hangt af van de lokale situatie.
Bovendien is het samenvoegen van gemeenten, waarvoor hier
impliciet gepleit wordt, in strijd met de volgende zin, die
behelst "dat de besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burger
moet plaatsvinden".
Advies:
Ontraden,zie advies bij 178.

176. Partijcommissie Binnenlandse Zaken
Betreft: pagina 14, regel 339
Tekst:
Schrappen: "deze"
Toelichting:
Niet eventuele provincies-nieuwe-stijl, maar meer in het
algemeen de provincies komen in aanmerking voor
decentralisatie van rijkstaken.

180. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 14, regel 341
Tekst:
Na de woorden "provincie nieuwe stijl" invoegen:
Deze agglomeratievorming moet leiden tot een effectieve en
evenwichtige verdeling van taken en bevoegdheden tussen
"provincie nieuwe stijl" en de gemeenten.
Advies:
Ontraden ,voegt niets wezenlijks toe aan tekst.

Advies:
Redactioneel.
177. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 11, regel 254
Tekst:
Toevoegen nieuwe zin: "Beperking van de staatsschuld wordt ook
nagestreefd door de inzet van de aardgasbaten en de verkoop
van de staatsaandelen PTT".

181. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 14, regel 341/342
Tekst:
Schrappen "In deze agglomeraties zijn de huidige
gemeentegrenzen een belemmering voor effectief bestuur".

Toelichting:
Vooraanstaande economen, o.a. ex-president van de
Nederlandsche Bank Zijlstra, bepleiten dit en achten dit meer
gewenst voor de Nederlandse economie dan de inzet van
aardgasbaten etc. voor verbetering van de infrastructuur.

Toelichting:
Aannemende dat de VVD de oplossing van de grootstedelijke
problematiek niet zoekt door grenscorrecties ten gunste van de
centrumgemeente, die in het recente verleden vaak gekenmerkt
zij door ineffectief bestuur als gevolg van PvdA-grotepolitieke perikelen, is deze zin overbodig.

Advies:
Redactioneel.

Advies:
Ontraden,zie motie 180.

178. Kamercentrale Utrecht
Betreft: pagina 14, regel 340-342
Tekst:
Wijzigen in:
Een aantal grootstedelijke agglomeraties kan zodanig de
bestuurlijke status van provincie nieuwe stijl krijgen. In
deze agglomeraties kunnen de huidige gemeentegrenzen een
belemmering voor effectief bestuur zijn.

182. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 14, regel 341/342
Tekst:
Schrappen regels 341-342: "In deze agglomeraties zijn de
huidige gemeentegrenzen een belemmering voor effectief
bestuur".
Vervangen door:
"In deze agglomeraties is het voor een aantal
bestuursterreinen effectiever dat gemeenten - zowel grote als
kleine - een gezamenlijk beleid voeren".

Advies:
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Toelichting:
Samenwerking in de grootstedelijke agglomeraties is nodig,
maar daarbij moet de gemeentelijke autonomie overeind blijven.
Dit wordt reeds uitgedrukt in regel 343 over "het principe dat
de besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burger moet
plaatsvinden:.
Dat de gemeentegrenzen een "belemmering" zijn j,. een te
negatief uitgangspunt.
Aan de wijze waarop de diverse agglomeraties precies vorm
geven aan die samenwerking kan in het korte bestek van het
kernpuntenprogramma niet worden ingegaan.
Advies:
Ontraden : ten gunste van 178.
183. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 14, regel 342
Tekst:
Na "bestuur" toevoegen: "In de niet grootstedelijke
agglomeraties waar evenzeer integraal bestuur in agglomeratieverband wenselijk wordt geacht wordt de vierde bestuurslaag
als een noodzakelijk kwaad geïntroduceerd".
Toelichting:
De regionale samenwerking in een integrale bestuursvorm met
rechtstreekse verkiezingen dient niet beperkt te blijven tot
de grootstedelijke agglomeraties (gaarne nader definiëren wat
daaronder wordt verstaan). Als de VVD de provincies in stand
wenst te houden dan is het creëren van een vierde bestuurslaag
niet te ontgaan.
Advies:
Ontraden : ten gunste 169.
184. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 14, regel 344 t/m 345
Tekst:
De zin ''Dat betekent ook •••.• " wijzigen als volgt: "Dat
betekent ook dat slechts die gemeentelijke taken naar het
regionale niveau worden gebracht, waarvan duidelijk is dat
hier besluitvorming op gemeentelijk niveau ondoelmatig is.
Samengevat: gemeentelijk doen wat gemeentelijk kan, regionaal
doen wat regionaal moet. Decentralisatie van taken en
bevoegdheden dient gepaard te gaan met het verschaffen van de
benodigde financiële middelen".
Toelichting:
In de paragraaf Reorganisatie binnenlands bestuur ontbreekt
een passage over de positie van de (deel)gemeenten t.o.v. de
regio/provincie nieuwe stijl. De passage over de nationale
taken t.o.v. het Europees niveau hoort niet thuis onder kop
reorganisatie binnenlandse bestuur en staat (terecht) in de
regels 613 e.v.
Advies:
Ontraden; zie amenderende motie nr. 182.
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185. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 14, regel 345
Tekst:
Na "ondoelmatig is".
Decentralisatie van taken en bevoegdheden van hogere naar
lagere overheden dient gepaard te gaan met het verschaffen van
de benodigde financiële middelen.
Advies:
Zie advies amenderende motie nr. 52.
186. Kamercentrale 's-Hertogenbosch
Betreft: pagina 14, regel 346
Tekst:
Toevoegen:
Bezuinigingen op, en decentralisatie van, de overheidstaken
resulteren feitelijk in het doorschuiven van
verantwoordelijkheden naar de gemeenten, die de toegeschoven
taken alleen kunnen uitvoeren door de gemeentelijke
belastingen aanzienlijk te verhogen. Daar tot nu toe, deze
lasten niet worden meegenomen in de koopkrachtplaatjes, is een
zeer vertekend beeld ontstaan over de lasten die de burgers
moeten dragen, maar bovendien worden deze lasten ongelijk over
de burger verdeeld, gelet op de grote verschillen in tarieven
en belastingen per gemeente.
Daaraan worden nu ook de lasten van regionale bestuursorganen
toegevoegd.
Advies:
Zie advies amenderende motie nr. 52.
187. Partijcommissie Binnenlandse Zaken
Betreft: pagina 14, regel 348 e.v.
Tekst:
Het gedeelte "De burger en de politiek" dient een plaats te
krijgen in de buurt van de inleiding.
Toelichting:
Dit gedeelte heeft een meer algemene betekenis.
Advies:
Redactioneel.
188. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 14, regel 348-358
Tekst:
De stelling dat de kloof tussen burger en politiek moet worden
verkleind is op zichzelf juist, maar de uitwerking heeft niet
veel om het lijf.
Advies:
Redactioneel.
189. Kamercentrale Utrecht
Betreft: pagina 14, regel 349 t/m 353
Tekst:
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Bestaande tekst wijzigen in:
De VVD is er alles aan gelegen dat het vertrouwen in de
politiek wordt hersteld. Om de band tussen kiezer en zijn
politieke vertegenwoordigers te versterken moet in het huidige
kiesstelsel het gewicht van de voorkeurstemmen bij de bepaling
wie van een partij zitting zal nemen in de Tweede Kamer, veel
groter worden.
Advies:
Redactioneel.
190. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 14, regel 351-355
Tekst:
Het gewicht van voorkeurstemmen mag alleen worden vergroot
voor zover dat geen regionlisme tot gevolg heeft. De
verwijzing naar de "eigen regio" dient dan ook te vervallen.
Advies:
Zie advies bij amenderende motie nr. 192.
191. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 14, regel 351-355
Tekst:
Het gewicht van voorkeurstemmen mag niet worden vergroot.
Toelichting:
Kandidaten worden gedwongen tot polarisatie binnen de partij
en de samenstelling van de fractie kan zeer eenzijdig worden.
Advies:
Ontraden.
192. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 14, regel 351-355
Tekst:
Het gewicht van voorkeurstemmen mag alleen worden vergroot
voor zover dat geen regionalisme tot gevolg heeft. De
verwijzing naar de "eigen regio" dient dan ook te vervallen.
Toelichting:
De VVD heeft juist via de vernieuwde eigen interne
kandidaatstellingsprocedure voor de Tweede Kamer het
regionalisme proberen uit te bannen. Het past derhalve niet om
als VVD het regionalisme via een wijziging van het kiesstelsel
weer binnen te halen.
Overigens kan altijd een voorkeurstem worden uitgebracht.
Advies:
Ontraden.
193. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 14, regel 351-358
Tekst:
Regel 351 t/m 358 "De VVD bepleit ..•. worden gehouden"
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vervangen door:
"De VVD is van mening dat de oplossing niet ligt in het
veranderen van de wijze van verkiezen, maar in de wijze van
politiek bedrijven. Het dualistische stelsel dient beter tot
zijn recht te komen in het handelen••.
Advies:
Ontraden.
194. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 14, regel 355
Tekst:
De zin "Voorts bepleiten .• " t/m " •.• worden gehouden"
schrappen.
Toelichting:
Burgers en belangengroepen kunnen beleidsvoornemens van het
openbaar bestuur met allerlei vormen van communicatie vooraf
beïnvloeden. Nederland kent een kiesstelsel op basis van
evenredige vertegenwoordiging. Er is een twee-kamerstelsel.
Advies:
Ontraden; strijdig met de opvatting van de commissie.
195. Kamercentrale Haarlem
Betreft: pagina 14, regel 355/356
Tekst:
•voorts ••••• referendum"; laten vervallen.
Toelichting:
De kamercentrale Haarlem is van mening dat het functionerende
systeem van democratische controle voldoende waarborgen biedt
die correctieve referendums overbodig maken. Dit laat onverlet
dat ook de kamercentrale Haarlem van mening is dat de
bestaande mogelijkheden tot controle en correctie nu en dan
intensiever benut zouden. kunnen en moeten worden.
Advies:
Ontraden; strijdig met de opvatting van de commissie.
196. Kamercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft: pagina 14, regel 355-358
Tekst:
Schrappen:
"Voorts bepleiten wij de invoering van een correctief
referendum. In geval een x-aantal kiezers dit wenst •••• worden
gehouden."
Advies:
Ontraden; strijdig met de opvatting van de commissie.
197. Kamercentrale Amsterdam
Betreft: pagina 14, regel 355-358
Tekst:
Schrappen 355 tot 358; Voorts bepleiten •... worden gehouden.
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Toelichting:
Om de mening te peilen van burgers en bedrijven zijn veel
efficiëntere en kostenbesparende mogelijkheden, zoals
opiniepeilingen en enquêtes voorhanden. Tevens kunnen burgers
1 maal per vier jaar integraal hun politieke voorkeur
uitspreken. Referenda hebben als nadeel dat er geen belang
wordt afgewogen, maar een eenzijdige uitspr.ilak wordt gevraagd.
Tevens kan de kleinst mogelijke meerderheid (51%) de belangen
van de grootst mogelijke minderheid (49%) overruilen. Bij een
lokaal referendum wordt niet de mening meegenomen van
bijvoorbeeld het bedrijfsleven en de mensen die in een andere
stad wonen. Veel onderwerpen/beslissingen zijn voor de
toekomst/lange termijn (bijv. milieu) en mogen niet alleen
beslist worden op basis van korte termijn uitspraken. Er zijn
vele belangengroepen die in de minderheid zijn. Door referenda
verliezen zij hun belangenbehartiging/afweging.
Advies:
Ontraden; strijdig met de opvatting van de commissie.
198. ~amercentrale Rotterdaa
Betreft: pagina 14, regel 355-358
Tekst:
Regel 355 "Voorts" tot en met regel 358 "gehouden•• laten
vervallen.
Toelichting:
Een correctief referendum zal de afstand tussen burger en
politici juist vergroten. Het kiezen van een vertegenwoordiger
wordt door referenda minder belangrijk. Een referendum
ondermijnt de functie van een representatieve democratie.
Advies:
Ontraden; strijdig met de opvatting van de commissie.
199. ~amercentrale Den Helder
Betreft: pagina 14, regel 355-358
Tekst:
Regel 355 vanaf "Voorts bepleiten" tot en met 358 schrappen.
Toelichting:
Het correctief referendum wordt door de kamercentrale Den
Helder afgewezen, omdat het de positie van de gekozenen
verzwakt.
Advies:
Ontraden; strijdig met de opvatting van de commissie.

eens per vier jaar (en soms vaker bij tussentijdse
verkiezingen) de kiezer de volksvertegenwoordiging mandateert.
Verder zijn praktische bezwaren als opkomstpercentage,
representativiteit, onderwerp bepaling en vraagstelling van
zwaarwegend belang.
Advies:
Ontraden; strijdig met de opvatting van de commissie.
201. ~amercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 14, regel 355-358
Tekst:
Vanaf "Voorts bepleiten wij •....•••••.. "schrappen.
Toelichting:
De VVD blijft tegenstander van welke vorm van referendum dan
ook. Democratische besluitvorming is via het systeem van
parlementaire democratie voldoende gewaarborgd. Beslissingen
via referenda kunnen te veel door volksmennerij beïnvloed
worden.
Advies:
Ontraden; strijdig met de opvatting van de commissie.
202. ~amercentrale Utrecht
Betreft: pagina 14, regel 355-358
Tekst:
Schrappen.
Toelichting:
Bepleiten van een correctief referendum ondergraaft de functie
van de volksvertegenwoordiging. Op nationaal niveau is een
referendum in de huidige staatsrechtelijke structuur een
onding. Dat de Tweede Kamer zelf toestemming moet geven voor
zo'n referendum om haar eigen beslissingen terug te draaien,
is het sluitende bewijs van haar eigen onmacht.
Wij zouden desnoods kunnen bepleiten op lokaal niveau bij
wijze van experiment en onder voorwaarden het referendum in te
voeren.
Advies:
Ontraden; strijdig met de opvatting van de commissie.
203. Kamercentrale Utrecht
Betreft: pagina 14, regel 355-358
Tekst:
Schrappen.

200. ~amercentrale Gelderland
Betreft: pagina 14, regel 355 e.v.
Tekst:
Schrappen regel 355 en verder vanaf "Voorts bepleiten wij
etc."

Toelichting:
De invoering van een referendum, correctief of anderszins, via
een tweetal zinnen in het verkiezingsprogramma achten wij
prematuur. Het verdient de voorkeur de komende periode te
besteden aan een diepgaande studie naar de diverse aspecten
van het referendum.

Toelichting:
Wezenlijk te achten is dat in onze parlementaire democratie

Advies:
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Ontraden; strijdig met de opvatting van de commissie.
204. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 14, regel 355-358
Tekst:
Schrappen.
Toelichting:
Het correctief referendum dient te worden geschrapt aangezien
het niet past in de door de VVD voorgestane representatieve
democratie. Voorts is de uitwerking niet overtuigend: de
meerderheid van de Tweede Kamer zal nooit instemmen met een
referendum over een door haar aangenomen wetsvoorstel.
Advies:
Ontraden; strijdig met de opvatting van de commissie.
205. Kamercentrale 's-Gravenhage
Betreft: pagina 14, regel 356
Tekst:
••• spreekt uit dat elke vorm van een referendum wordt
afgewezen.
Toelichting:
een referendum is een schijnoplossing. Bestuur en politiek
zouden er goed aan doen te allen tijde bereid te zijn goed
naar de burger te luisteren.
Advies:
Ontraden; strijdig met de opvatting van de commissie.
206. Partijcommissie Binnenlandse Zaken
Betreft: pagina 14, regel 356
Tekst:
Het "correctief referendum" laten vervallen.
Toelichting:
Elke vorm van referendum is een schijnoplossing. Het komt aan
op een goede relatie tussen burger en bestuur.
Advies:
Ontraden; strijdig met de opvatting van de commissie.
207. Kamercentrale 's-Dertogenbosch
Betreft: pagina 14, regel 358
Tekst:
De burger en de politie: toevoegen na regel 358:
Teneinde het vertrouwen van de burge1 in de politiek terug te
n teruggegaan naar het
winnen, zal weer duidelijk moeten wo1
dualisme tussen parlement en regering.
Toelichting:
Het vertrouwen van de burgers in de politieke
vertegenwoordigers wordt in ernstige mate geschaad doordat de
fracties van coalitiepartijen hun verkiezingsbeloften laten
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voor wat ze zijn en met alle middelen trachten de coalitie in
leven te houden.
Een dergelijk beleid resulteert in besluiten, waarin de kiezer
zich niet kan terugvinden en leidt dus tot teleurstellingen.
Advies:
Ontraden; strijdig met de opvatting van de commissie.
208. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 14, regel 364 e.v.
Tekst:
Toevoegen aan regel 364-416:
Wetsvoorstellen die bij de Tweede Kamer ingediend moeten
voorzien worden van een advies betreffende de handhaafbaarheld
en de uitvoerbaarheid met een raming van de daarbij behorende
kosten.
Advies:
Ontraden; betrekken bij discussie beleidsnota.
209. Kamercentrale Den Delder
Betreft: pagina 14
Tekst:
Toevoegen:
Nederland kent slechts drie bestuurslagen.
Toelichting:
Bij de reorganisatie van het Binnenlandse bestuur is het
uitgangspunt dat Nederland drie bestuurslagen kent.
Uitbreiding van het aantal bestuurslagen bij het vinden van
nieuwe vormen van bestuur wordt afgewezen.
Advies:
Ontraden; ten gunste van amenderende motie nr. 169.
210. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 15, regel 365
Betreft:
Oe vraag rijst of sprake is dat de overheid deze taak teveel
heeft verwaarloosd of dat men moet stellen dat de overheid
deze taak heeft verwaarloosd.
Advies:
Redactioneel.
211. Kamercentrale 's-Gravenhage
Betreft: pagina 15, regel 376
Tekst:
•.. spreekt de wens uit dat deze zin aldus wordt gewijzigd:
'Preventie is een zaak van burger en bestuur•.
Toelichting:
Niet alleen het bestuur maar ook de burger mag op z'n
verantwoordelijkheid worden gewezen.
Advies:
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Ontraden; het gaat om de financiering van de bestrijding.

In dit verband is het nodig dat elke burger zich moet kunnen
legitimeren.

212. Vereniging van Staten- en Raadsleden
Betreft: pagina 15, regel 376
Tekst:
wijzigen:
Voor zover veiligheid een overheidstaak is,
zaak van het bestuur.

Toelichting:
Het is toch te gek dat de politie in haar taak de toegenomen
criminaliteit en veiligheid te bestrijden, belemmerd wordt
door het ontbreken van legitimaties.

is het vooral een

Toelichting:
Ook de burger zelf heeft een belangrijke rol: eigen verantwoordelijkheid.
Advies:
Ontraden; zie amenderende motie nr. 211.
213. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 15, regel 380
Tekst:
Bestrijding georganiseerde misdaad.
De bestrijding van de georganiseerde misdaad dient te worden
geintensiceerd. De opbrengsten hiervan, i.c. de
verbeurdverklaarde vermogens, dienen ten goede te komen aan de
algemene middelen i.h.b. aan het politie- en justitieapparaat.
(De misdaad financiert de eigen bestrijding).
Advies:
Ontraden.
214. Kamercentrale Utrecht
Betreft: pagina 15, regel 380-384
Tekst:
Bestaande tekst wijzigen in:
Zodra de overheid met zichtbare aanwezigheid op straat en
aanvaardbare aanrijtijden heeft duidelijk gemaakt dat de
veiligheid van de burger haar ernst is, kan ook van andere
geledingen in de samenleving worden gevergd dat deze zich
inspanningen voor de versterking van de veiligheid van de
burger.
Toelichting:
Door de wijze waarop de sterkte van de politie op dit moment
is verdeeld, rijden in sommige landelijke gebieden
(politiedistricten) te weinig serveillance auto's van de
politie. Hierdoor is het niet mogelijk te komen tot voor de
burger aanvaardbare aanrijtijden. Aanvaardbare aanrijtijden
kunnen worden bereikt door een deel van de extra capaciteit
voor de politie toe te kennen voor het oplossen van deze
problematiek.
Advies:
Ontraden; zie amenderende motie nr. 211.
215. Kamercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft: pagina 15, regel 385
Tekst:
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Advies:
Ontraden; betrekken eventueel bij de beleidsnota.
216. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 15, regel 385
Tekst:
Toevoegen na regel 385:
Gezien de toename van de activiteiten van georganiseerde
misdaad in onze samenleving is het gewenst de capaciteit van
de controlerende diensten van de overheid uit te breiden.
Toelichting:
Georganiseerde misdaad probeert door te dringen in de
bovenwereld. Preventieve maatregelen hiertegen zijn
noodzakelijk. Voorkomen moet worden dat misbruik wordt gemaakt
van overheidsgelden of dat financiële verplichtingen worden
ontdoken door individuele personen of door rechtspersonen.
Daarnaast overstijgt het zwart geld circuit geld circuit in
Nederland een bedrag van 40 miljard gulden.
Controlerende diensten zoals de Algemene Rekenkamer, de
Economische Controledienst en de FIOD hebben echter een
beperkte capaciteit en zijn daarom niet in staat om op
individuele zaken door te gaan. Hoewel vervolging noodzakelijk
moet worden geacht, kunnen deze diensten pas een zaak
overdragen aan het OM als zijn na (tijdrovend) onderzoek
aantoonbare vermoedens hebben dat er sprake kan zijn van
strafbare feiten.
Advies:
Ontraden; overbodig.
217. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 15, regel 388
Tekst:
Zin wijzigen in "Meer dienstverlening door de overheid".
Toelichting:
De VVD dient zich niet neer te leggen bij het bestaan van een
zo omvangrijke groep inactieven. Ondermeer door invoering van
het basisstelsel ontstaat ruimte binnen de rijksbegroting die
deels kan worden aangewend om de dienstverlening door de
overheid te verbeteren, m.n. daar waar dit ten goede komt aan
de veiligheid van de burgers. Hiervoor is geen bijzondere
wetgeving noodzakelijk. Er moet naar gestreefd worden dat deze
extra werkgelegenheid zoveel mogelijk in de marktsector
ontstaat. Bijvoorbeeld: de overheid geeft extra subsidie aan
openbaar vervoersmaatschappijen die voor de bewaking op
tram/bus particuliere bewakingsdiensten inkopen.
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Advies:
Redactioneel.
218. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 15, regel 388 t/m 398
Tekst:
Wijzigen in:
De VVD wil dat de veiligheid van de omgeving wordt verbeterd
door een grotere inzet van toezichthouders, zoals conducteurs
en controleurs. Dit dient te gebeuren door het daarvoor
creëren van enkele tienduizenden arbeidsplaatsen. Deze kunnen
worden bezet door werkelozen of gedeeltelijk
arbeidsongeschikte burgers. De hiermee gepaard gaande kosten
kunnen worden gedekt uit de middelen die worden gebruikt om de
nu nog economisch inaktieven een bestaan te verschaffen. De
VVD denkt dat het mogelijk is, om het geld dat door de
overheid moet worden uitgegeven vanwege de toenemende
werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid voor een deel te
gebruiken voor de verbetering van de veiligheid van de
burgers. Meer in het algemeen is de VVD van mening dat
intensiever moet worden gezocht naar mogelijkheden om
inaktieven in te schakelen bij maatschappelijk nuttige
activiteiten.
Toelichting:
Het onderwerp is "een veilige omgeving" en niet het sociale
aspect "terugdringen werkeloosheid". Ook al zou er geen
werkeloosheid zijn, dan toch vindt de VVD dat de veiligheid
moet worden verbeterd. De volgorde van de woorden van de
regels 388 t/m 398 is anders, de zakelijke inhoud is
hetzelfde, maar de maatregelen om het doel - het verbeteren
van de veiligheid - te bereiken en de wijze van financiering
zijn nu in een logischer verband geplaatst.

220. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 15, regel 388 t/m 398
Tekst:
Regel 388 t/m 398 "Inzet van inactieven •••••• nuttige
activiteiten" geheel schrappen.
Advies:
Ontraden; is in strijd met de opvatting van de commissie.
221. Kamercentrale 's-Gravenhage
Betreft: pagina 15, regel 391-393
Tekst:
••• stelt voor de zin 'De VVD wenst ••• veiligheidssituatie.'
te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
'De VVD wil een groot aantal extra banen scheppen bij de
politie door het aanstellen van lager geschoolde, korter
opgeleide en daarmee minder dure functionarissen. Samen met
particuliere beveiligingsbeambten, conducteurs en gewone
burgers moeten deze de ogen en oren zijn van de politie.
Deze extra banen worden betaald uit werkgelegenheidsfondsen.'
Toelichting:
De veiligheid van de burger mag niet afhankelijk zijn van de
beschikbaarheid van grote groepen mensen die niet zelfstandig
de arbeidsmarkt kunnen betreden. Er is behoefte aan gewone
dienders op straat, die hun oren en ogen gebruiken. Vroeger
beschikte de politie over deze mensen maar de laagste regionen
van de politie zijn te duur geworden en er is teveel kader.
Het dient hier volwaardige banen te betreffen om ongewenst
verloop, zoals bij werkgelegenheidsprojecten tegen te gaan en
te grote verschillen met de beter opgeleide politie-ambtenaren
te voorkomen.
Advies:
Ontraden; tekst geeft minder nauwkeuring de bedoeling van de
commissie weer.

Advies:
Redactioneel.
219. Vereniging van Staten- en Raadsleden
Betreft: pagina 15, regel 388-398
Tekst:
Toevoegen:
Bij de selectie en opleiding van toezichthouders, hulpagenten,
conducteurs wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de te
stellen kwaliteitseisen in relatie tot de te verrichten taken.
Verder moet worden voorkomen dat voor de burger onduidelijk
is, wat de taken en bevoegdheden van de verschillende
toezichthoudende en politiële functionarissen zijn.
Toelichting:
Ook genoemde hulpstructuren vergen voldoende gekwalificeerd
personeel. Je kunt niet zomaar een "blik werklozen" openrukken
en op straat/in het OV zetten.
Advies:
Overnemen. Liever opnemen in de beleidsnota.
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222. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 15, regel 394 t/a 396
Tekst:
Schrappen: "Deze activiteiten moeten •••••• t/m speciale
wetgeving".
Toelichting:
De VVD dient zich niet neer te leggen bij het bestaan van een
zo omvangrijke groep inactieven. Ondermeer door invoering van
het basisstelsel ontstaat ruimte binnen de rijksbegroting die
deels kan worden aangewend om de dienstverlening door de
overheid te verbeteren, m.n. daar waar dit ten goede komt aan
de veiligheid van de burgers. Hiervoor is geen bijzondere
wetgeving noodzakelijk. Er moet naar gestreefd worden dat deze
extra werkgelegenheid zoveel mogelijk in de marktsector
ontstaat. Bijvoorbeeld" de overheid geeft extra subsidie aan
openbaar vervoersmaatschapppijen die voor bewaking op de
tram/bus particuliere bewakingsdiensten inkopen.
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Advies:
Ontraden.

Deze stelling is algemener den alleen het hoofdstuk "veilige
omgeving". Bovendien verdient deze stelling meer aandacht.

223. Partijcommissie Sociale Zaken
Betreft: pagina 15, regel 394-395 en 396
Tekst:
1.
Schrappen: "Deze activit.eiten moeten dau ....
••• t/m speciale wetgeving"
2.
Na "nuttige activiteiten" toevoegen:
"Daarbij dient concurrentievervalsing vermeden te
worden".

Advies:
Eerste zin redactioneel. Tweede deel: ontraden.

Toelichting:
De VVD dient zich niet neer te leggen bij het bestaan van een
zo omvangrijke groep inaktieven. Ondermeer door invoering van
het basisstelsel ontstaat ruimte binnen de rijksbegroting die
deels kan worden aangewend om de dienstverlening door de
overheid te verbeteren, m.n. daar waar dit ten goede komt aan
de veiligheid van de burgers.
Hiervoor is geen bijzondere wetgeving noodzakelijk. Er moet
naar gestreefd worden dat deze extra werkgelegenheid zoveel
mogelijk in de marktsector ontstaat. Bijvoorbeeld: de overheid
geeft extra subsidie aan openbaar vervoermaatschappijen die
voor bewaking op de tram/bus particuliere bewakingsdiensten
inkopen.
Vermeden moet worden, dat door middel van bijv.
werkloosheidepremies gefinancierde activiteiten gaan ontstaan,
die ook via de reguliere private sector aangeboden worden. In
het concreet gegeven voorbeeld betekent dit, dat het beter is
(een toenemend aantal) medewerkers van
beveiligingaorganisaties direct aan het werk te helpen, zonder
moeilijke regelingen van de overheid.
Advies:
Ontraden; tast de kern aan.
224. Kamercentrale Utrecht
Betreft: pagina 15, regel 396-398
Tekst:
De regels 399 t/m 398 verplaatsen en opnemen als toevoeging na
regel 211.
De regels 396-398 hierbij toevoegen.
Advies:
Redactioneel.
225. Kamercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft: pagina 15, regel 396 t/m 398
Tekst:
Verplaatsen naar het eerst hoofdstuk:
Meer in het algemeen ..•• om inactieven in te schakelen bij
maatschappelijk nuttige activiteiten.
Hieraan toevoegen: waarbij er tevens aandacht moet zijn om het
maatschappelijk aanzien van inactieven te vergroten.
Toelichting:
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226. Kamercentrale Gelderland
Betreft: pagina 15, na 398 toevoegen
Tekst:
Bij voorkeur moeten dit volwaardige, laagbetaalde banen zijn.
Toelichting:
Onder de kop "inzet van actieven" alsook in regel 736-738 van
de bijlage, wordt gesproken over de inzet van inactieven
d.m.v. speciale wetgeving. Het nut van een dergelijke inzet
wordt volledig onderschreven. Echter, langzaam aan raakt de
arbeidsmarkt in de collectieve sector volledig verstopt door
alle additionele toevoegingen (JWG, banenpools en
reclasseringsprojecten). Een volwaardige baan is de poort naar
individuele sociale en economische zelfredzaamheid. De
marktsector moet door de in dit programma aangegeven
maatregelen in staat worden gesteld meer werkgelegenheid te
kunnen bieden en de collectieve sector moet een normale
zakelijke werkgeversrol kunnen vervullen teneinde het
'
"rondpompen van mensen" via additionele banen tot een minimum
te beperken.
Advies:
Ontraden.
227. Kamercentrale Gelderland
Betreft: pagina 15, regel 402
Tekst:
Strafrecht.
Het doel van een straf is tweeledig. Ten eerste vergelding en
afschrikking, maar daarnaast ook het afleren van
crimineelgedrag. De huidige strafmaat is vooral gerelateerd
aan het gepleegde delict. Het afleren van het criminele gedrag
moet een grotere waarde krijgen bij het bepalen van de straf.
Er moet worden voorkomen dat criminelen, waarvan kan worden
verwacht, dat ze weer het verkeerde pad opgaan, los worden
gelaten. Van drugsverslaafden kan worden geëist, dat zij
verplicht afkicken om nadien weer normaal te kunnen
functioneren in onze maatschappij.
Advies:
Ontraden; te gedetailleerd.
228. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 16, regel 406
Tekst:
"Verbetering van de kwaliteit, efficiency en uitbreiding van
de capaciteit
Toelichting:
Naast verbetering van de kwaliteit en de efficiency zal in
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ieder geval uitbreiding van de capaciteit van het openbaar
ministerie, de rechterlijke macht en het gevangeniswezen nodig
zijn (zie punt 3 kernprogramma). Het is dus niet "en/of".,
Advies:
Overnemen.
229. Ka.ercentrale Rotterdam
Betreft: pagina 16, regel 408
Tekst:
Toevoegen:
"Voorts moeten politie en justitie beter in staat worden
gesteld om criminelen effectiever op te sporen en aan te
pakken".
Advies:
Redactioneel.
230. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 16, regel 408
Tekst:
Aan regel 408 toevoegen: " •••••• dus nodig. Misdaadtoerisme
moet krachtig worden bestreden".
Toelichting:
Nederland mag niet, door haar soepele strafmaat, een paradijs
voor misdadigers worden.
Advies:
Redactioneel.
231. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 16, regel 408
Tekst:
De hoogte en duur van straffen in Nederland dient zoveel als
mogelijk in overeenstemming te worden gebracht met die in de
overige EG-landen.
Advies:
Ontraden.
232. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 16, regel 413
Tekst:
Achter regel 413 opnemen:
"De georganiseerde misdaad dient harder te worden aangepakt."
Toelichting:
Over dit aspect dient een mening geponeerd te worden.
Advies:
Overnemen.
233. Kamercentrale 'a-Gravenhage
Betreft: pagina 16, regel 414
Tekst:
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••• wenst het woord 'Tenslotte' te schrappen.
Toelichting:
voorkomen moet worden dat de positie van het slachtoffer in
het strafproces wordt gezien als een onderwerp van
ondergeschikt belang.
Advies:
Redactioneel.
234. Kamercentrale Gelderland
Betreft: pagina 16, regel 416/417
Tekst:
Heling.
Naast de heler van gestolen goederen moet ook degene worden
aangepakt, die geld aanneemt voor diensten aan personen,
terwijl men weet, dat het geld verdient is met criminele
activiteiten.
Advies:
Ontraden; betrekken bij de beleidsnota.
235. Kamercentrale 'a-Bertogenboach
Betreft: pagina 16, regel 418
Tekst:
Criminaliteit wordt een steeds grotere bedreiging voor de
rechtsstaat. Gezien deze dreiging die door een meerderheid van
de bevolking wordt aangevoeld, dient de politie, welke
momenteel onvoldoende ia uitgerust, de beschikking te krijgen
over de modernste hulpmiddelen voor efficiëntere misdaad
bestrijding. Criminele organisaties beschikken thans over
betere technische hulpmiddelen dan de politie.
Advies:
Ontraden.
236. Kamercentrale 'a-Gravenhage
Betreft: pagina 17, regel 428
Tekst:
••• wenst het begrip 'overheidsconsumptie' te vervangen door
het begrip 'overdrachtsuitgaven'.
Toelichting:
juist de overdrachtsuitgaven zijn in de afgelopen tijd sterk '
toegenomen.
Advies:
Ontraden; begrip heeft andere inhoud.
237. Partijcommissie Verkeer en Waterstaat, ondersteund door
de Kamercentrale Utrecht
Betreft: pagina 17, regel 428
Tekst:
Tekst vervolgen met:
Om de economische structuur van Nederland te versterken is een
hoge prioriteit vereist voor produktieve investeringen, in het
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bijzonder in de fysieke infrastructuur.
Toelichting:
Er kan niet worden volstaan met de constatering dat de
overheideinvesteringen schrikbarend gedaald zijn. De VVD moet
ook uitspreken dat deze investeringen een hoge prioriteit
krijgen.
Advies:
Redactioneel.
238. Partijcommissie Ruimtelijke Ordening, Natuurbehoud en
Openlucht Recreatie
Betreft: pagina 17, regel 430
Tekst:
Regels 453 t/m 481 invoegen.
Toelichting:
De commissie acht de volgorde een betere.
Advies:
Redactioneel.
239. Kamercentrale •s-Gravenhage
Betreft: pagina 17, regel 431
Tekst:
••• wenst de titel 'Nederland distributieland' te vervangen
door de titel 'Verkeer en Vervoer'.
Toelichting:
Deze titel sluit beter aan bij de tekst.
Advies:
Redactioneel.
240. Kamercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft: pagina 17, regel 431
Tekst:
Nederland Distributieland, regel 431
Overwegende.
dat de automobilist naast het betalen van hoge
belastingen ene belangrijke bijdrage levert aan de
economische groei van ons land;
dat het huidige fileprobleem meer den fl. 1.5 miljard per
jaar kost;
dat niet alleen de Randstad congesties kent, doch dat het
dicht geslipte wegennet zich tot voorbij Meppel, Zwolle
en 's-Hertogenbosch uitstrekt;
dat de kosten van het autorijden in de afgelopen jaren
sterk zijn gestegen;
dat de overheid van de opbrengst van ong. fl. 16 miljard
p.j. aan wegenbelasting slechts fl. 2.5 miljard aan het
wegennet besteedt;
dat de capaciteit van het wegennet nauwelijks is gegroeid
in vergelijking met 20 jaar geleden;
dat de personenwagen in de laatste 10 jaar technisch
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zodanig is verbeterd dat de bijdrage aan de
milieuvervuiling tot een minimum is teruggebracht.
Constateert
dat de automobilist niet langer als 'financieel
redmiddel' door de overheid mag worden gebruikt.
dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen,
door het wegennet versneld aan te passen aan de
verkeersbehoefte en om wille van de verbetering van de
internationale concurrentiepositie.
stelt voor
dat het "wegenfonds" weer in het leven wordt geroepen en
dat een belangrijk groter deel van de opbrengst van de
wegenbelasting, dan thans het geval is, in dit fonds
wordt gestort en dat deze storting ook werkelijk
geïnvesteerd wordt in het wegennet.
dat nu gebleken is, dat de koppeling van de kostengroei
van openbaar verkeer aan de stijging van de kosten van
het wegverkeer, niet leidt tot een werkelijke verbetering
van het openbaar vervoer, deze koppeling weer moet worden
los gelaten.
dat het systeem van "road-pricing". Wegens grote
weerstand bij de burger tegen dit systeem, niet moet
worden ingevoerd.
Advies:
Ontraden.
241. Partijcommissie Financiële en Economische Zaken
Betreft: pagina 17, regel 431
Tekst:
regel 431 vervangen door:
Infrastructuur
Toelichting:
De erop volgende passage handelt over infrastructuur.
Advies:
Redactioneel.
242. Partijcommissie Verkeer en Waterstaat, ondersteund door
de Kamercentrale Utrecht
Betreft: pagina 17, regel 431-450
Tekst:
Geheel vervangen door:
Verkeer en VPrvoer.
Wil nederland een vooraanstaande rol spelen als
distributieland en ook in voldoende mate zijn internationale
concurrentiepositie verbeteren, dan is een substantiële
toename van de investeringen in verkeersinfrastructuur van
groot belang. Dit geldt voor de wegen, spoorwegen, havens en
luchthavens en vaarwegen. Vooral de internationale
verbindingen moeten op hoog peil gebracht worden. De huidige
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congesties op de wegen en knelpunten bij de spoorwegen moeten
verdwijnen. Deze congestieproblemen zijn niet overal even
groot. De Randstad heeft andere problemen dan de rest van
Nederland. De oplossingen zullen niet overal dezelfde zijn.
Overal is een verbetering van het openbadr ver·voer nodig, maar
vooral in de Randstad zijn aanzienlijke investeringen dringend
gewenst. Door een beter openbaar vervoer moet aan de
automobilist een serieus alternatief worden geboden. Voorts is
het van belang de kosten van autogebruik zoveel mogelijk
variabel, dus evenredig aan het weggebruik, te maken. Hierbij
mag echter geen groot verschil ontstaan met de variabele
autokosten in de buurlanden. Buiten de Randstad kan het
openbaar vervoer niet altijd een volwaardig alternatief bieden
voor de auto. Het aanpakken van knelpunten in het wegennet zal
dan een hogere prioriteit moeten hebben.
Toelichting:
Het amendement beoogt met zoveel mogelijk behoud van opzet en
lengte van de tekst de volgende verbeteringen op de oude tekst
aan te brengen:
Kop "Nederland distributieland" dekt lading niet,
"Verkeer en Vervoer•• wel.
Alle soorten verkeersinfrastructuur worden genoemd, niet
alleen wegen.
Tegenstelling Randstad - rest NL wat betreft OV wordt
minder zwart-wit.
Road-pricing is eruit gelaten; dat is een twijfelachtige
oplossing, die het zeker niet verdient om bij uitstek
genoemd te worden.
Er ware geen relatie te leggen tussen de stijging van de
kosten van het OV en de stijging van de kosten voor
gebruik van de weg.
Advies:
Ontraden; eventueel betrekken bij beleidsnota.
243. Partijcommissie Ruimtelijke Ordening, Natuurbehoud en
Openlucht Recreatie
Betreft: pagina 17, regel 430 t/m 439
Tekst:
Vervangen door:
Deze dienen vooral bij te dragen aan een vergroting van de
toegevoegde waarde die in de distributie wordt geproduceerd.
Het accent dient te verschuiven van vervoer van goederen naar
het beheersen van logistieke ketens en het bewerken van
goederen.
Toelichting:
De commissie acht het nodig dubbelsparig beleid in het
programma tot uitdrukking te brengen. Daartoe de aanvulling.
De vervallen regels zijn te gedetailleerd en te veel
uitlegbaar als tegemoet komend aan de autolobby.
Advies:
Ontraden.
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244. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 17, regel 434
Tekst:
Na het woord "investeringen" invoegen:
••voor het goederenvervoer"
Toelichting:
De titel "Nederland Distributieland" dekt niet de tekst van
deze afdeling. Er wordt geen gewag gemaakt van goederenvervoer
door:
trein
binnenvaart
de lucht
Advies:
Ontraden; te beperkt.
245. Kamercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft: pagina 17, regel 440
Tekst:
Toevoegen: Er dient ook fors geïnvesteerd te worden in de
aanleg en verbetering van de infrastructuur die met name van
groot belang is voor het beroepsgoederenvervoer.
Advies:
Ontraden.
246. Kamercentrale Gelderland
Betreft: pagina 17, regel 441 t/m 445 vervangen door:
Tekst:
Een verkeers- en vervoersbeleid dat optimaal gebruik maakt van
de verschillende vervoersnormen is, met name in het westen van
ons land, dringend gewenst. Om doorstroming van noodzakelijk
verkeer beter te garanderen moet de on-balans tussen goederenen personentransport via weg-, water- en railwegen z.s.m.
opgeheven worden. Om de automobiliteit verder te beperken zijn
aanzienlijke investeringen in openbaar vervoer nodig en is
stimulering van bedrijfsvervoersmanagement geboden.
Advies:
Ontraden; eventueel betrekken bij beleidsnota; zie amenderende
motie nr. 242. Wel handhaven passage road-pricing.
247. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 17, regel 441-450
Tekst:
Niet alleen de capaciteit maar ook de kwaliteit van het
openbaar vervoer moet worden vergroot. Daarnaast dienen de
(toegangen tot) de stations beters te worden beveiligd.
Advies:
Ontraden; eventueel betrekken bij beleidsnota.
248. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 17, regel 441-450
Tekst:
'l'eveel in detail voor kernprogramma.
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Advies:
Redactioneel.

Advies:
Ontraden.

249. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 17, regel 441-450
Tekst:
De zinsnede m.b.t. de road-pricing schrappen.

252. Kamercentrale 's-Gravenhage
Betreft: pagina 17, regel 442-445
Tekst:
•.. wenst de genoemde zin en de betreffende bepaling in het
kernprogramma (punt 5.) te wijzigen in: 'De auto kan pas extra
worden belast voor het gebruik van de weg in deze regio als
het openbaar vervoer een goed alternatief is'.

Toelichting:
De kamercentrale is tegen road-pricing of daarmee
vergelijkbare maatregelen. De kamercentrale meent voorts als
alternatief voor het gebruik van de weg slechts een goed en
adequaat openbaar vervoersnet moet dienen.

Toelichting:
Spreekt voor zich.

Advies:
Ontraden; strookt niet met de opvatting van de commissie.

Advies:
Ontraden.

250. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 17, regel 441-450
Tekst:
Niet alleen de capaciteit, maar ook de kwaliteit van het
openbaar vervoer moet worden vergroot. Daarnaast moet het
gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijk worden gemaakt
door de (toegangen tot) de stations en alle overige
opstappunten van het openbaar vervoer beter te beveiligen en
door het dichter in de woonomgeving van de burgers brengen van
die opstappunten van het openbaar vervoer.

253. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 17, regel 442 t/m 445
Tekst:
De zin "Indien door de vergroting t/m het gebruik van de weg"
vervangen door: "substantiële investeringen moeten de Randstad
als geheel dienen en uit te gaan van één stadsgebied (als
Parijs of Londen) in plaats van de deelbelangbehartiging door
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht ieder voor zich".

Toelichting:
Vooral de kwaliteit van het openbaar vervoer moet beter. Onder
kwaliteit verstaat de afdeling in het bijzonder (ook) de
nabije bereikbaarheid voor de burger van opstappunten voor het
openbaar vervoer in de directe omgeving. Pas dan wordt het
gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijk.
Advies:
Zie advies bij amenderende motie nr. 247.
251. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 17, regel 442
Tekst:
Na "gewenst' toevoegen: "Aangezien met de realisering daarvan
vaak meer dan 10 jaar is gemoeid, kan er niet aan worden
ontkomen voor aanwezige en komende knelpunten in het wegennet
van de Randstad de nodige middelen vrij te maken".
Toelichting:
Wij zijn niet optimistisch over de mogelijkheden om binnen
korte termijnen het openbaar vervoer in de Randstad
kwalitatief zodanig te verbeteren dat dit een waardig
alternatief voor het autovervoer wordt. De verdubbeling van de
spoorlijn Leiden-Den Haag heeft een voorbereidingstijd van 8
jaar en een aanlegtijd van 4 jaar gevergd. In dit tempo is het
onmogelijk de thans reeds aanwezige congestieproblematiek van
het verkeer in de Randstad enigszins het hoofd te bieden.
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Toelichting:
De infrastructuur van Nederland is zeker de afgelopen 10 jaar
stelselmatig verwaarloosd. Maar suburbaniseren bleven we.
Bij het streven naar beperking van de automobiliteit dienen
alternatieven als fiets en openbaar vervoer meer prioriteit te
krijgen. Terugdringing van automobiliteit door
kostenverhogingen als road-pricing laat buiten beschouwing de
nadelige effecten ervan op bijv. distributie en kostprijs van
goederen. Het gaat immers niet om ordinaire
belastingverhoging?
Advies:
Ontraden.
254. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 17, regel 442 t/m 447
Tekst:
Schrappen.
Toelichting:
Road-pricing wordt als een niet-liberale maatregel afgewezen.
Advies:
Ontraden.
255. Kamercentrale Haarlem
Betreft: pagina 17, regel 444
Tekst:
"via road-pricing" laten vervallen.
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Toelichting:
Het effect van "road-pricing" is absoluut onduidelijk omdat de
prijs-elasticiteit van vervoer enorm klein is.
256. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 17, regel 444 en 445
Tekst:
Achter beperkt: eindigen met punt. Weglaten door t/m weg.
Toelichting:
De VVD heeft altijd road-pricing afgewezen. Eerst zal het
openbaar vervoer geregeld dienen te zijn.
Advies:
Ontraden.
257. Kamercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft: pagina 17, regel 445
Tekst:
Toevoegen na" •..• het gebruik van de weg."
In het algemeen pleit de VVD voor het variabel maken van de
kosten van het wegverkeer.
Advies:
Ontraden.
258. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 17, regel 445
Tekst:
achter het woord "weg" toevoegen:
"alleen gedurende de spitsuren"
Toelichting:
In de randstad speelt het probleem van files tijdens de
spitsuren.
Het is niet billijk om automobilisten, die van buiten de
Randstad komen ook te onderwerpen aan road-pricing buiten de
spitsuren.
Advies:
Ontraden.
259. Kamercentrale Limburg
Betreft: pagina 17, regel 447
Tekst:
Toevoegen: Uit de huidige opbrengsten die de automobilist
creëert dient een grote:r: deel te worden aangewend voor de
algemene mobiliteit, inclusief het openbaar vervoer.
Toelichting:
De huidige (oneigenlijke) verhouding is volstrekt scheef
gegroeid.
Advies:
Ontraden. eventueel betrekken bij beleidsnota.
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260. Partijcommissie Milieuhygiëne
Betreft: pagina 17, regel 453
Tekst:
De commissie Milieuhygiëne is van mening dat een vollediger
uitwerking van de milieuparagraaf in het verkiezingsprogramma
noodzakelijk is.
Toelichting:
Gezien de economisch en het maatschappelijk belang van het
onderwerp milieu is de commissie van oordeel dat hieraan in
het verkiezingsprogramma voor de periode 1994-1998 van de
enige liberale partij in Nederland meer aandacht moet worden
gegeven. Wat de VVD wil t.a.v. het milieu moet completer
worden opgeschreven.
Advies:
Redactioneel.
261. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 17, regel 454
Tekst:
Achter het woord "milieukwaliteit" opnemen:
"(w.o. natuurbehoud en -ontwikkeling)"
Toelichting:
De indruk wordt gewekt, dat natuurbehoud en -ontwikkeling
niet in het begrip milieu zijn begrepen.
Advies:
Redactioneel.
262. Partijcommissie Milieuhygiëne
Betreft: pagina 17, regel 454
Tekst:
Toevoegen voor "De verbetering van de milieukwaliteit
. . . . . . . . " ''De zorg voor en".
Toelichting:
Deze toevoeging geeft aan dat er allereerst voldoende aandacht
moet zijn voor het milieu en vervolgens gestreefd moet worden
naar verbetering van het milieu.
Advies:
Redactioneel.
263. Partijcommissie Ruimtelijke Ordeniug, Natuurbehoud en
Openlucht Recreatie
Betreft: pagina 17, regel 458
Tekst:
Toevoegen (na oplossen):
voor een samenhangende uitvoering met het ruimtelijk en
milieubeleid dienen provincies en gemeenten daartoe meer
beleidsruimte te krijgen.
'l'oelichting:
Door meer beleidsruimte voor provincie en gemeente zijn er
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meer mogelijkheden voor creatieve oplossingen, die op centraal
niveau niet mogelijk zijn.

Advies:
Ontraden.

Advies:
Ontraden; overbodig.

267. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 17, regel 461
Tekst:
De woorden "onder meer tengevolge van de mestproblematiek"
schrappen.

264. Kamercentrale •s-Hertogenbosch
Betreft: pagina 17, regel 460
Tekst:
De verontreiniging van lucht en bodem moet met kracht worden
bestreden. De overheid heeft hierbij een voorbeeldfunctie.
Toelichting:
Men moet geen of alle vervuilers aanwijzen, anders maakt men
één groep zondebok, namelijk de boeren, zoals in de tekst
wordt gesuggereerd.

Toelichting:
Het is apert onjuist om slechts 1 aspect van de
verontreiniging van het grondwater te noemen.
Gezien het grote aantal landbouwers, dat VVD stemt is het ook
om die reden onjuist (psychologisch) om hier over de
mestproblematiek te spreken.
Advies:
Ontraden.

Advies:
Ontraden.
265. Partijcommissie Ruimtelijke Ordening, Natuurbehoud en
Openlucht Recreatie
Betreft: pagina 17, regel 46u
Tekst:
Invoegen na "een hoge prioriteit": ook een hogere energieefficiency is uiterst urgent, te bereiken via aan termijnen
gebonden streefdoelen.
Toelichting:
Beperking van de uitstoot van zgn. broeikas-gassen kan door
energie-efficiency worden bereikt om medewerking hiertoe
maatschappelijk te realiseren, is het nodig de streefdoelen te
voorzien van een zekere tijdshorizon, opdat de verwerkelijking
van doelen ook voor bedrijfsleven en particulieren binnen de
mogelijkheden behoort.
Advies:
Ontraden.
266. Kamercentrale Limburg
Betreft: pagina 17, regel 461
Tekst:
De ledenvergadering van de afdeling Weert e.o., in vergadering
bijeen op woensdag 10 november 1003, besluit tot het indienen
van een amendement op het hoofdstuk ""investeren in de
toekomst•• en paragraaf "het milieu••.
Aanbevolen wordt het door komma's omsloten zinsdeel,
"ondermeer ten gevolge van de mestproblematiek"" uit de tekst
te schrappen; en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
De vergadering is van oordeel, dat de bovengenoemde zinsnede,
eenzijdig de mestproblematiek en daarmee de landbouwsector,
als schuldige aanwijst voor de verontreiniging van het
grondwater; dit ondanks de toevoeging van "onder meer"".

268. Kamercentrale Flevoland
Betreft: pagina 17, regel 461
Tekst:
"onder meer ten gevolge van de mestproblematiek" dient
geschrapt te worden.
Tóelichting:
Er is een heel scala van bedreigingen van toepassing op de
kwaliteit van het grondwater, ook van buiten de landbouw.
Daarom is het niet realistisch om hier de mestproblematiek te
verbijzonderen.
Advies:
Ontraden.
269. Partijcommissie Milieuhygiëne
Betreft: pagina 17, regel 462
Tekst:
"'In vele gevallen"" vervangen door " Bij veel milieu
problemen••.
Toelicht i "'J:
Deze verandering is concreter en geeft duidelijk aan bij welke
problemen de VVD meent dat alleen een internationaal
gecoördineerde aanpak effect zal sorteren.
Advies:
Redactioneel.
270. Kamercentrale Utrecht
Betreft: pagina 17, regel 462
Tekst:
Invoegen:
Een renderende duurzame landbouw is een voorwaarde om dit doel
te bereiken.
Advies:
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Ontraden.

Tekst:
Invoegen: financiële en technische.

271. Kamercentrale Den Helder
Betreft: pagina 17, toevoegen
Tekst:
Road-pricing is, ook bij verbetering van het openbaar vervoer,
geen juist middel om het autogebruik terug le dringen.

Toelichting:
Met geld alleen laten zich de problemen niet oplossen; juist
de vergevorderde technische kennis in het westen kan helpen.

Toelichting:
Road-pricing treft de werkenden - en daarmede de economie vooral in de Randstad en werkt onevenredig en lastenverhogend.
Advies:
Ontraden; zie advies bij amenderende moties 249 en 253.
272. Kamercentrale Gelderland
Betreft: pagina 18, na 463 toevoegen:
Tekst:
De VVD streeft naar een bodemsaneringsbeleid dat gebaseerd is
op het functionele gebruik van de grond. Dit betekent dat
indien er geen gevaar voor de volksgezondheid of voor verdere
milieu aantasting bestaat, niet tot de hoogste waarde hoeft te
worden gesaneerd.
Toelichting:
Het economisch gebruik van de beperkte ruimte in Nederland,
als ook de kosten en problemen voor de ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting vragen om een nuchter en haalbaar
saneringsbeleid.
Advies:
Ontraden; geen versterking van het programma.
273. Kamercentrale 's-Hertogenbosch
Betreft: pagina 18, regel 464
Tekst:
Nederland dient hierbij gelijk op te gaan met de andere
Europese deelgenoten, anders ontstaan er eerlijke
concurrentieverhoudingen.
Advies:
Ontraden; zie advies bij amenderende motie nr. 277.
274. Partijcommissie Milieuhygiëne
Betreft: pagina 18, regel 466
Tekst:
"bereiken" vervangen door "verzekeren".

Advies:
Redactioneel.
276. Partijcommissie Milieuhygiëne
Betreft: pagina 18, regel 468
Tekst:
"ruim" vervangen door "ondermeer"
Toelichting:
Doe geen beloftes die wellicht toch niet waar gemaakt kunnen
worden en laat de mogelijkheid open eventueel ook milieusteun
te verlenen aan andere landen met grote milieuproblemen.
Advies:
Redactioneel.
277. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 18, regel 469
Tekst:
Na •••. in Oost-Europa "zin vervolgen met" zonder daarbij de
concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven (m.n. de
basisindustrie) verder te verzwakken.
Toelichting:
Steun aan Oost-Europese industrie bij het tot stand brengen
van een schoner produktieproces mag niet ten koste gaan van de
industrie in het westen die vaak reeds tegen hoge kosten
milieu-investeringen heeft moeten doen.
Advies:
Ontraden; amenderende motie wekt verkeerde suggesties,
278. Partijcommissie Milieuhygiëne
Betreft: pagina 18, regel 469
Tekst:
Schrap: "(zie de paragraaf over ••••.• Beleid)".

Toelichting:
Klinkt meer vastbesloten.

Toelichting:
Door meerdere malen in het programma de steun aan Oost-Europa
te noemen krijgt dit punt wel een erg zware lading. Als
verwijzing is het ook niet nodig, de geïnteresseerde lezer
komt bij het doornemen van het programma dit punt toch wel
tegen.

Advies:
Redactioneel.

Advies:
Redactioneel.

275. Kamercentrale Limburg
Betreft: pagina 18, regel 468

279. Partijcommi.ssie Milieuhygiëne
Betreft: pagina 18, regel 472
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Tekst:
Deze zin wordt vervangen door:
"De overheid bevordert op velerlei wijze de verbetering van de
kwaliteit van het milieu."
Toelichting:
De oorspronkelijke tekst is te vrijblijvend. De uverheid
verbetert zelf niet het milieu, de overheid moet
randvoorwaarden stellen en de verbetering moet geschieden door
burgers en bedrijven.
Advies:
Redactioneel.
280. Partijcommissie Milieuhygiëne
Betreft: pagina 18, regel 474
Tekst:
Schrap de zin: ''Dit betekent dat. •.• / •.•. afgestraft worden."
Toelichting:
Het is een paternalistische en verklarende zin. De voorgaande
zin is duidelijk genoeg. Bovendien behoeft goed gedrag niet
specifiek beloond te worden.
Advies:
Ontraden; de zin is belangrijk in deze context.
281. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 18, regel 474-475
Tekst:
Aanvulling van de zin na" •.. afgestraft" met "ook in Europees
verband".
Toelichting:
De huidige tekst laat het toe dat slechts nationaal mogelijk
wordt om de voorgestelde maatregelen te nemen. De
kamercentrale vreest - nu de binnengrenzen in Europa zijn
weggevallen - dat zonder uitbreiding van alle maatregelen naar
Europees niveau, de concurrentiepositie van het Nederlandse
bedrijfsleven zal worden aangetast.
Advies:
Overnemen.
282. Kamercentrale Limburg
Betreft: pagina 18, regel 475
Tekst:
Toevoegen: een effectieve controle op milieu-overtredingen is
hierbij van groot belang.
Toelichting:
Er wordt momenteel maar een fractie van de overtredingen
opgespoord en bestraft. (organisaties als Greenpeace zijn de
overheid vaak voor.)

Overnemen.
283. Partijcommissie Milieuhygiëne
Betreft: pagina 18, regel 475
Tekst:
Na deze regel toevoegen: "De grote uitdaging' is dat methodes
ontwikkeld moeten worden die het milieu verbeteren en tegelijk
de economie versterken."
Toelichting:
Dit betekent milieubewust produceren waarbij gestreefd wordt
naar hergebruik en vermindering van afval. In de praktijk is
al vele malen gebleken dat dit verbeterde en efficiëntere
productie-processen oplevert. Processen zo ontwikkeld dat met
minder grondstoffen en minder energie, met een hoger
rendement, met minder schadelijke emissies naar lucht, water
en bodem, zinvolle produkten worden gemaakt.
Advies:
Overnemen.
284. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 18, regel 477
Tekst:
Na het woord "wil" invoegen:
"mits afgewogen tegen de economische belangen en de
werkgelegenheid.
Toelichting:
De huidige tekst is te absoluut en relativeert niet aan de in
het voorstel genoemde aspecten.
Advies:
Redactioneel.
285. Kamercentrale Flevoland
Betreft: pagina 18, regel 478
Tekst:
Na "realiseren" toevoegen:, mits die lastenverhogingen
doorberekend kunnen worden in de prijs voor de producent.
Toelichting:
Het fiscaal belasten van milieubelastende produktiefactoren
zou er zonder genoemde toevoeging toe leiden dat de land- en
tuinbouw feitelijk gecontroleerd wordt met hogere kosten bij
gelijkblijvende prijzen. Dat dient voorkomen te worden.
advies:
Ontraden;

is niet dringend noodzakelijk.

286. Partijcommissie Milieuhygiëne
Betreft pagina 18, regel 479
1'ekst:
Vervang "een appèl" door "primair een beroep".
Toelichting:

Advies:
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De mentaliteit van burgers en bedrijven moet zo worden dat een
ieder de verantwoordelijkheid voor het milieu een
vanzelfsprekende zaak vindt. Dit wordt door de voorgestelde
verandering beter weer gegeven.
Advies:
Overnemen.
287. Partijcommissie milieuhygiëne
Betreft: pagina 18, regel 481
Tekst:
Aan de paragraaf Milieu toevoegen:
"VROM moet worden afgeslankt en zich beperken tot kerntaken".
Toelichting:
Gedurende vele jaren Z1Jn in Nederland door de regering en het
daarvoor verantwoordelijke departement vele beleidsplannen
gemaakt an maatregelen uitgevaardigd om het milieu te
verbeteren en de vervuiling tegen te gaan. Maar voordat deze
plannen zijn uitgevoerd, de implementatie van de maatregelen
is voltooid en de effecten ervan duidelijk zijn wordt de natie
bestookt met weer nieuwe plannen van VROM.
Oude maatregelen worden aangescherpt waarbij het er op lijkt
dat de gevolgen onvoldoende zijn overwogen. VROM is evenwel
nauwelijks in staat om informatie te geven t.b.v. de
uitvoering van milieumaatregelen. VROM moet meer uitvoerings
gericht worden.
Advies:
Ontraden; is reeds aangegeven.
288. Partijcommissie Milieuhygiëne
Betreft: pagina 18, regel 481
Tekst:
Achter deze regel toevoegen: "Milieu maatregelen moeten
uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.•
Toelichting:
Veel politieke partijen willen de talrijke milieu-problemen zo
snel mogelijk oplossen hetgeen gepaard gaat met een groot
aantal regels en voorschriften. Helaas wordt hierbij dikwijls
onvoldoende overwogen of de regels wel uitvoerbaar zijn en of
objectieve toetsing mogelijk is. De kosten en de mensbezetting die de handhaving met zich meebrengt worden dikwijls
in het geheel niet in de beschouwingen meegenomen. Vandaar.

Toelichting:
De huidige tekst is te vrijblijvend.
Advies:
Ontraden; t.g.v. amenderende motie nr. 282
290. Kamercentrale Rotterdam
Betreft: pagina 18, regel 482
Tekst:
Toevoegen na regel 482:
"Voorts is het noodzakelijk dat de natuur beter behouden
wordt. Een goed middel is het uitroepen van meer
natuurreservaten, zoals zou moeten gebeuren met het
Waddengebied. "
·
Advies:
Ontraden; t.g.v. amenderende motie nr. 292.
291. Kamercentrale 's-Gravenhage
Betreft: pagina 18, regel 482
Tekst:
••. wenst toe te voegen dat voor verschillende processen i.c.
bedrijfsactiviteiten de gestelde normen mede gebaseerd dienen
te zijn op de bijdrage aan het nationaal inkomen.
Toelichting:
processen of activiteiten waarvan het aandeel in de nationale
vervuili~g hoger is dan de bijdrage aan het economisch belang,
moeten n1et soepeler worden behandeld dan relatief schone
processen. Ook indien dit zou betekenen dat de omvang van deze
vervuilende activiteiten gereduceerd dient te worden.
Advies:
Ontraden; niet werkbaar.
292. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 18, regel 483 + 482
Tekst:
Hier opnemen: "Tot behoud van bedreigde soorten of de afname
van de bedreiging dient het natuurgebied te worden
uitgebreid."
Toelichting:
Een noodzakelijke opname, aangezien een groot aantal bedreigde
soorten, zowel wat de fauna als de flora betreft, met
uitsterven wordt bedreigd.

Advies:
Ontraden; t.g.v. amenderende motie nr. 282

Advies:
Ontraden; eventueel bespreken bij beleidsnota.

289. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 18, regel 481
Tekst:
achter "voorkomen" toevoegen:
"Daarnaast blijft strikte handhaving van vastgestelde regels
geboden,"

293. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 18, regel 485-492
Tekst:
Er dienen meer betaalbare koopwoningen te worden gebouwd.
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Advies:
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Ontraden.

294. Partijcommissie Wonen en Bouwen
Betreft: pagina 18, regel 487
Tekst:
Na "terugtrekken" wordt de volgende zin toegevoegd:
Dit laat onverlet, dat de overheid de verantwoordelijkheid
heeft en houdt voor kwantitatief en kwalitatief voldoende
woongelegenheid.
Toelichting:
In de grondwet staat vermeld, dat bevordering van voldoende
woongelegenheid voorwerp van zorg is van de overheid. Daar
moeten we ons niet van distantiëren.
Advies:
Ontraden; overbodig.

295. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 18, regel 487
Tekst:
Na "trekken" toevoegen: "Wel dient bij de bouw van nieuwe
woningen meer dan tot op heden aansluiting te worden gezocht
bij de woonbehoeften alsmede de inkomensverhoudingen van de
burgers in ons land".
Toelichting:
Een betere afstemming op de woonbehoeften en de
betalingscapaciteit van de woningzoekenden maakt het mogelijk
de objectsubsidies versneld af te bouwen en de noodzakelijke
betaling van individuele (huur)subsidies tot en minimum te
beperken.
Advies:
Ontraden; bestaande tekst helderder.

296. Partijcommissie Financiële en Economische Zaken
Betreft: pagina 18, regel 487-489
Tekst:
Op regel 487 wordt na "afgeschaft" een punt gezet en de tekst
t/m "doorstroming" op regel 489 vervangen door:
Oe individuele huursubsidie wordt een onderdeel van de
bijzondere bijstand en dus beperkt tot degenen die deze
ondersteuning echt nodig hebben. Een marktconform huurbeleid
kan bovendien de doorstroming bevorderen.
Toelichting:
Het bijstandsapparaat is beter geëquipeerd om de totale
persoonlijke en financiële omstandigheden te beoordelen.
Hierdoor kan ook de uitvoeringsorganisatie van de individuele
huursubsidie worden afgeschaft.
Advies:
Ontraden.
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297. Kamercentrale Friesland
Betreft: pagina 18, regel 489
Tekst:
Wijzigen in: Dat laatste kan door een stimulering van de
doorstroming, echter zonder dwang.
Toelichting:
"krachtige bevordering van doorstroming" wordt als nietliberaal ervaren.
Advies:
Redactioneel.

298. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 18, regel 489
Tekst:
Na "doorstroming" toevoegen: ", waarbij de keuzevrijheid van
het individu gewaarborgd dient te blijven. In dit verband
dient in het woningbouwprogramma hoge prioriteit te worden
gegeven aan de bouw van voor ouderen aantrekkelijke woningen
met een centrale ligging ten opzichte van de voorzieningen.
Toelichting:
Gedwongen doorstroming wordt strikt van de hand gewezen. Door
het creëren van een woningvoorraad die voor ouderen
aantrekkelijk is, worden de voorwaarden geschapen voor
vrijwillige doorstroming.
Advies:
Ontraden; eventueel betrekken bij beleidsnota.

299. Kamercentrale Amsterdam
Betreft: pagina 18, regel 490
Tekst:
Toevoegen na: •••• gestimuleerd moet worden; Woning corporaties
en gemeenten moeten worden gestimuleerd om huurders van hun
woningen het recht te geven om na verloop van tijd deze woning
te kopen, of bij verkoop aan de huurder een voorkooprecht te
geven.
Toelichting:
Dit is een relatief eenvoudige en effectieve manier om het
eigen woningbezit te stimuleren.
Advies:
Ontraden; eventueel betrekken bij beleidsnota.

300. Kamercentrale •s-Hertogenbosch
Betreft: pagina 18, regel 491
Tekst:
Wonen, regel 491:
Qverw~g~nd~

dat de eigen woningbezitter, met veelal grote financiële
lasten en verplichtingen, geen beroep doet op de
gemeenschap om bij te dragen aan zijn/haar woongenot.
dat in het algemeen door de bewoner van een huurwoning
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wel een beroep op gemeenschapsgelden wordt gedaan.
Constateert:
dat er geen verband bestaat tussen de kosten van een
huurwoning en de kosten van een eigen woning;
dat daarom het extra belasten van de eiqen woning geen
rechtvaardigheidsgrond heeft.
Stelt voor:
om niet alleen de verhoging van het huurwaardeforfait
niet te laten doorgaan, doch op termijn ook het
huurwaardeforfait volledig af te schaffen;
dat een toename van het eigen woningbezit de nog
bestaande woningnood in belangrijke mate kan
terugdringen.
Advies:
Ontraden.
301. Partijcommissie Wonen en bouwen
Betreft: pagina 18, regel 491 en 492
Tekst:
De zin "Voorts t/m doorgaan" wordt als volgt gewijzigd:
Voorts worden de door het kabinet-Lubbers I I I doorgevoerde
verhogingen van het huurwaardeforfait op korte termijn zoveel
mogelijk ongedaan gemaakt.
Toelichting:
De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft de afgelopen periode
steeds stelling genomen tegen de verhogingen van het
huurwaardeforfait, en daarbij aangetoond, dat de verhogingen
onterecht zijn. Het is dan consistent om een amendement
terzake in te dienen.
Advies:
Ontraden; zie amenderende motie nr. 304.
302. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 18, regel 491-492
Tekst:
Schrappen regel 491-492:"Voorts mag de door de huidige
regering voorgenomen verhoging van het huurwaardeforfait niet
doorgaan".
Vervangen door:
"De verhoging van het huurwaardeforfait door de huidige
regering dient te worden teruggedraaid".

Tekst:
Toevoegen: en moet de zo door de VVD bekritiseerde verhoging
van enkele jaren geleden (gedeeltelijk) worden teruggedraaid.
Toelichting:
de huidige lasten van huiseigenaren t.o.v. huurders zijn
onevenredig zwaar. Een verlaging is positief voor het eigen
woningbezit en de woningbouw.
Advies:
Commissie beraadt zich nog over deze amenderende motie.
304. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 18, regel 492
Tekst:
Na regel 492 wordt toegevoegd:
"Het handhaven van het huurwaardeforfait is in beginsel
onjuist en dient mede ter bevordering van het eigen
woningbezit te worden afgeschaft".
Toelichting:
Het huurwaardeforfait is een verkapte belasting en leidt tot
onzuiverheid van het belastingsysteem.
Advies:
Ontraden; gaat te ver.
305. Kamercentrale Den Delder
Betreft: pagina 19, toevoegen:
Tekst:
Toevoegen:
a.
Er moet één wettelijke regeling komen voor het basis- en
speciaalonderwijs;
b.
Onderwijs in eigen taal en cultuur vindt plaats buiten de
wettelijke schooltijden, omdat anders achterstanden
worden opgelopen;
c.
Het VBO verdient extra aandacht. Brede
scholengemeenschappen AVO/VBO zijn een middel om het
beroepsonderwijs te versterken.
Toelichting:
Het vorenstaande spreekt voor zich.
Advies:
Ontraden; eventueel betrekken bij de beleidsnota.

Advies:
Commissie beraadt zich nog over deze amenderende motie.

306. Kamercentrale Haarlem
Betreft: pagina 19, regel 495
Tekst:
Cultuur heeft grote waarden voor zowel de individuele
ontplooiing van de mens als voor het erfgoed van ons land.
Een liberaal cultuurbeleid is voorwaardenscheppend en
stimulerend en heeft een ruime plaats binnen het onderwijs.

303. Kamercentrale Limburg
Betreft: pagina 18, regel 492

Toelichting:
In "investeren in de mens" ontbreekt elke aandacht voor

Toelichting:
Het huurwaardeforfait dient op het niveau van 1990 te komen
omdat sinds die tijd de onderhoudskosten voor woningbezitters
sterk zijn gestegen.
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cultuur en cultuurbeleid. Wij geven hiermee een voorstel dat
minimaal zal moeten worden opgenomen.
Advies:
Ontraden; t.g.v. amenderende motie nr. 325.
307. Partijcommissie Sociale Zaken
Betreft: pagina 19, regel 497 en 498
Tekst:
Toevoegen:
De VVD acht het van het grootste belang, dat zodanige
voorwaarden worden geschapen dat eenieder zich optimaal kan
ontplooien. Aandacht in het beleid zal in het bijzonder
gericht moeten worden op hen, die uit traditie, door leeftijd
of andere oorzaken buiten hun schuld hierin belemmerd worden.
De emancipatie van de vrouw is een eind op weg, maar vraagt
nog steeds extra deelnemen aan de maatschappij. Ook vraagt de
integratie van de allochtonen onze permanente aandacht.
Ieder mens moet zoveel mogelijk deel kunnen nemen aan het
arbeidsproces, eventueel aangepast aan beperkte mogelijkheden.
Mogelijkheden tot her- en bijscholing, werken in deeltijd,
flexibele pensionering moeten worden gestimuleerd.
Toelichting:
spreekt voor zich
Advies:
Ontraden.
308. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 19, regel 500 e.v.
Tekst:
HBO en WO dienen behouden te blijven als onderscheiden en
onafhankelijke vormen van Hoger Onderwijs met een duidelijk
eigen karakter. Daarnaast dienen de eindtermen van VWO en HAVO
aangescherpt te worden teneinde betere aansluiting te
garanderen op het WO en het HBO.

aandacht te krijgen.
Toelichting:
In het onderwijs krijgen zwakbegaafde leerlingen thans veel
kansen. Bijzondere aandacht voor hoogbegaafde leerlingen
ontbreekt echter.
Advies:
Ontraden; P.Ventueel betrekken bij de beleidsnota.
311. Kamercentrale Haarlem
Betreft: pagina 19, regel 505
Tekst:
Voorts is het van groot belang de spiraal van
individualisering en materialisering te doorbreken door onder
meer in het onderwijs aandacht te geven aan het beginsel dat
bij elk individu ook verantwoordelijkheid voor de samenleving
berust.
Bij kernprogrammapunt 4 toevoegen:
- onderwijs: accent op kwaliteit boven kwantiteit, mede
gericht op het bevorderen van gemeenschapszin.
Toelichting:
Par~llel aan (doch niet veroorzaakt door) het proces van
inburgering van de liberale gedachten (in ruime zin) is in de
laatste 100 jaar een sterke mate van individualisering en
materialisering ontstaan. De gemeenschapszin, d.w.z. het
investeren van het individu in de samenleving, is op de
achtergrond geraakt.
Deze ontwikkeling veroorzaakt een groot aantal negatieve
aspecten en kan ook leiden tot disfunctioneren van de
democratie.
Het is noodzakelijk de persoonlijke verantwoordelijkheid voor
de samenleving te stimuleren. Hieraan zou in het bijzonder in
het onderwijs aandacht aan moeten worden gegeven.
(zie toevoeging tekst regels 26 en 505.

Advies:
Ontraden; eventueel betrekken bij de beleidsnota.

Advies:
Ontraden; eventueel opnemen in de passage over individu en
samenleving van de beleidsnota.

309. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 19, regel 500-506
Tekst:
Deze passage is te eenzijdig, omdat teveel nadruk wordt gelegd
op het economisch nut van onderwijs.
De samenleving als geheel is gebaat bij een groot aantal hoog
opgeleiden.

312. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 19, regel 506
Tekst:
Na "overschot" toevoegen:
"Dit qeldt niet alleen voor jongeren maar ook voor volwassenen

Advies:
Redactioneel.
310. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 19, regel 503
Tekst:
Invoegen na "onderwijs": Hoogbegaafden dienen daar
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Toelichting:
Door het opnemen wordt ook de volwassenen educatie betrokken
Advies:
Redactioneel.
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exlr~a

313. Kam<>rcentrale Leiden
HPtrell: paqina 19, reqel 508-518
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Tekst:
De gemaakte opmerkingen over de stand van zaken in het
onderwijs zijn ongefundeerd.
Advies:
De kamercentrale Leiden heeft deze amenderend., motie tijdens
de amendementenbeurs ingetrokken.
314. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 19, regel 515
Tekst:
Regel 5151 na "Dit wil zeggen ••••.•.• te hanteren" toevoegen:
"Het name het beroepsonderwijs dient zich te kunnen
profileren, waarbij kwaliteit voorop staat".
Advies:
Ontraden; eventueel betrekken bij de beleidsnota.
315. Kamercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft: pagina 19, regel 515
Tekst:
••• weer op het gewenste peil wil brengen o.a. door adequate
selectienormen te hanteren voor hoger potentiële vaardigheden.
Toelichting:
De tekst is enerzijds te absoluut en anderzijds
ongedefinieerd.
Advies:
Redactioneel.

leidinggevenden in het onderwiis.
Advies:
Ontraden; evnetueel betrekken bij de beleidsnota.
318. Kamercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft: pagina 19, regel 526
Tekst:
Aan alle vormen van numeris fixus dient een einde te worden
gemaakt.
Toelichting:
Alleen een open toegang tot het onderwijs garandeert dat Z1J
die kwaliteiten hebben ook de daarbij passende opleidingen
volgen. Een numerus fixus verstoort de vrije markt mechanismen
zowel qua kwaliteit als qua kwantiteit.
Advies:
Ontraden; numerus fixus is (nog) niet overbodig.
319. Kamercentrale Overijssel:
Betreft: pagina 19, regel 528
Tekst:
Toevoegen:
De schaalvergroting in het basisonderwijs heeft in de
afgelopen jaren een goede impuls gekregen. Hiermee is een
voldoende evenwicht bereikt tussen de voor- en nadelen van
schaalvergroting.
Toelichting:
Voor alle duidelijkheid dient deze tekst opgenomen te worden.

316. Kamercentrale 's-Gravenhage
Betreft: pagina 19, regel 517
Tekst:
••• wenst het begrip 'afgestudeerde' te vervangen door 'dat de
opleiding met succes heeft afgerond'.
Toelichting:
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs richt zich niet
alleen op universitair onderwijs.
Advies:
Redactioneel.
317. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 19, regel 522
Tekst:
Na" •.• worden verbeterd" zin toevoegen: "Tevens is bij- en
nascholing van de leerkrachten van wezenlijk belang, alsmede
het bijbrengen van managementvaardigheden aan
onderwijsgevenden die voor leidinggevende posities in
aanmerking komen".
Toelichting:
het gaat niet alleen om de voor-opleiding maar om permanente
educatie, alsmede managementtraining voor potentieel
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Advies:
Ontraden.
320. Kamercentrale Tilburg
Betreft: pagina 19, regel 534 t/a 539 en kernprogramaa, punt
4, deel onderwijs
Tekst:
Vervangen: "De VVD vindt •.. rendement incasseert"
door: "De VVD vindt dat het huidige systeem van
studiefinanciering ondoelmatig en daardoor te kostbaar. De
door de student te ontvangen beurs dient uitdrukkelijk
gekoppeld te zijn aan studie prestaties. De VVD pleit voor
invoering van de prestatiebeurs. De prestatiebeurs bestaat uit
een basisbeurs die verdiend kan worden door studiepunten te
halen en een gedeelte dat ouder-onafhankelijk geleend kan
worden. De prestatiebeurs stelt het zelfstandig individu
centraal en doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid
van de student."
'l'oelichting:
In de oude tekst is een aantal uitgangspunten geformuleerd. De
huidige tempobeurs, de academici-belasting uit linkse hoek en
de prestatiebeurs hebben allemaal dezelfde uitgangspunten.
Binnen de jongeren- en studentenbeweging bestaat hierover
94

grote consensus.
Het de huidige tempobeurs is de student zeer ontevreden. De
academicibelasting wordt in grote kringen binnen de
studentengemeenschap als onrechtvaardig ervaren.
De in mei gepresenteerde prestatiebeurs is zowel binnen
politiek 's-Gravenhage als jongeren- en studentenkring
positief ontvangen.
In het concept-programma wordt een vorm van prestatiebeurs
bedoeld. Het staat er alleen niet. Het ruim 700.000 jonge
nieuwe stemmers is duidelijkheid op dit punt gewenst.
De studiebeurs is een doeluitkering. Een student die maar 70%
van zijn studiepunten haalt tijdens de reguliere studieduur,
betaalt bij de prestatiebeurs 30% van zijn studie zelf
(voorschot wordt omgezet in een lening). Bij de huidige
tempobeurs is dat 0%. Een forse bezuiniging kan worden
geboekt.
De prestatiebeurs doet een beroep op de eigen
verantwoordelijkheid van studenten. Een vertraging moet
ingelopen worden, anders zit de student zelf, en niet een
ander, met een schuld opgescheept. In algemene zin wordt snel
studeren beloond.
Het ouder-onafhankelijk lenen doet recht aan de jonge student
als zelfstandig individu. Dit is een zeer belangrijk punt voor
studenten. De ouder-onafhankelijkheid wordt ervaren als een
verworven goed, waar geen afbreuk aan gedaan mag worden. Haar
waar ook geen afbreuk aan afgedaan hoeft te worden. Waarom het
maximaal te lenen bedrag koppelen aan de inkomens van de
ouders. Hoe hoger het inkomen, des te minder je mag lenen. Het
werkt onrechtvaardige ongelijkheid in de hand.
De zin: "De last van de investering in de toekomst ligt dan
bij degene die het toekomstig rendement incasseert" uit het
concept-verkiezingsprogramma is onbegrijpelijk.
Het betalen aan een goed onderwijs is een noodzakelijke
maatschappelijke investering. Hensen met meer opleiding hebben
de maatschappij meer gekost. Echter, over het algemeen komen
zij ook in de beter betaalde banen terecht. Het progressief
belastingstelsel zorgt ervoor dat zij een percentueel grotere
bijdrage leveren aan de inkomsten van het rijk. Waar sprake is
van extra rendement, staat een grotere financiële investering
in de maatschappij.
De in het concept-programma opgenomen zin staat beter op één
van de honderd PvdA-verkiezingsprogramma-pagina's.
Advies:
Ontraden.
321. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 19, regel 535
Tekst:
De consequentie van de tekst aan ommezijde is dat bij de
kernpunten, punt 4, deel onderwijs, 3 sterretje wordt
gewijzigd in: "Het studiefinancieringssysteen dient te
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veranderen in een stelsel met een ouder- onafhankelijke
prestatiebeurs"
Toelichting:
De VVD vindt het huidige systeem van studiefinanciering
ondoelmatig en daardoor te kostbaar. De door de student te
ontvangen beurs dient uitdrukkelijk te zijn gekoppeld aan
studie prestaties. De VVD pleit voor invoering van de
prestatie beurs. De prestatiebeurs bestaat uit een basis
beurs, die verdiend kan worden door studiepunten te halen en
een gedeelte, dat onder-onafhankelijk geleerd kan worden. De
prestatiebeurs stelt het zelfstandig individu een taak en doet
een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de student.
De consequentie van de tekst
Advies:
Ontraden.
322. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 19, regel 535 e.v.
Tekst:
Regel 535 e.v. "Bij de toekenning ••••• met de
studiepresentaties" vervangen door:
"Bij de toekenning an beurzen (hoogte van het bedrag; wijze
van terugbetalen) moet rekening worden gehouden met de
studiepresentatie. De student krijgt recht op
studiefinanciering voor de voor zijn studie vastgestelde
studieduur plus één jaar. Als de student aan het einde van
zijn studieduur het vereiste aantal studiepunten niet binnen
de gestelde tijd heeft gehaald, moet hij een evenredig deel
terugbetalen".
Advies:
Ontraden.
323. Kamercentrale Rotterda.
Betreft: pagina 19, regel 535-539
Tekst:
Vervangen door:
"De door de student te ontvangen beurs dient uitdrukkelijk
gekoppeld te zijn aan studieprestaties. De VVD pleit voor
invoering van de prestatiebeurs. De prestatiebeurs bestaat uit
een basisbeurs die verdiend kan worden door studiepunten te
behalen en een gedeelte dat ouderonafhankelijk geleend kan
worden. De prestatiebeurs stelt het zelfstandig individu
centraal en doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid
van de student"
Toelichting:
Bij de prestatiebeurs wordt de huidige (gratis) basisbeurs
omgezet in een renteloze lening. Hen kan de ontvangen
prestatiebeurs terugverdienen door de voor het afstuderen
benodigde aantal studiepunten te behalen in de daarvoor
gestelde termijn. Wanneer de student onvoldoende studiepunten
behaalt, moet hij een evenredig deel van de ontvangen
prestatiebeurs terugbetalen. In vergelijking met de tempobeurs
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van Ritzen is de prestatiebeurs flexibeler en kan er op een
aantal punten een grotere bezuiniging worden gerealiseerd.
De huidige tekst in het verkiezingsprogramma spreekt wel over
een koppeling met studieprestaties, maar is over de invulling
erg onduidelijk. Men zou het ook kunnen interpreteren als een
pleidooi voor de tempobeurs van Ritzen. Bovendien wordt de
nadruk gelegd op het vergroten van het leendeel. De huidige
basisbeurs bedraagt slechts f 560.-. Verdere verlaging tast de
toe~nkelijkheid van het onderwijs aan; met name voor lagere
inkomensklassen. De huidige tekst spreekt over "de last van de
investering in de toekomst ligt dan bij degene die het
toekomstig rendement incasseert•. Deze zinsnede gaat voorbij
aan het feit dat ook de maatschappij belang heeft bij een zo
groot mogelijk aantal hoger opgeleiden. De
kennisinfrastructuur is het belangrijkste concurrentiemiddel
van de Nederlandse economie.
Advies:
Ontraden.
324. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 19, regel 537 e.v.
Tekst:
Studiekosten dienen niet voor een groot deel middels
particuliere individuele leningen te worden gefinancierd.
Toelichting:
Dit idee is onverstandig, gezien de grote werkloosheid,
waardoor velen niet in staat zullen zijn om terug te betalen.
Daarnaast zal er een duidelijke ongelijkheid bestaan a.g.v.
het vermogen van de ouders, vooral de kinderen uit de minder
welgestelde gezinnen zullen zelf voor de kosten opdraaien.
Tenslotte kan dit tot gevolg hebben dat in grote mate afgezien
wordt van studie.
Advies:
Ontraden.
325. Kamercentrale 's-Gravenhage
Betreft: pagina 20, regel 540
Tekst:
Regel 540: •.•• wenst tussen 'Onderwijs' en 'Volksgezondheid toe
te voegen, getiteld:
'Ontplooiing
Naast onderwijs zijn sport en cultuur onmisbaar voor de
ontplooiing van de mens. De VVD meent dat de overheid hier een
stimulerende en voorwaardenscheppende taak heeft.'
Toelichting:
Sport en cultuur zr)n onmisbare componenten in de Nederlandse
samenleving. Te belangrijk om ongenoemd te laten waarbij dan
tevens de mogelijkheid wordt geschapen om de liberale visie op
de overheidstaak in deze aan te geven.
Advies:
Redactioneel.
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326. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 20, regel 540
Tekst:
Toevoegen: Kop "Cultuur en recreatie"
Kunst en cultuur verdienen een voorwaardenscheppend en
activerend beleid. meer aandacht voor de ontwikkeling en het
gebruik van de Nederlandse taal is noodzakelijk.
De overheid mag geen belemmering in de weg leggen aan de
verspreiding van televisie.
Programma's met behulp van kabels, straalzenders en
satellieten.
Door de groei van de sport in al zijn facetten, de toenemende
organisatorische infrastructuur en de maatschappelijke taken,
mag op het sportbudget in de begroting van WVC dan ook niet
worden gekort.
Toelichting:
Tekst spreekt voor zich zelf.
Advies:
Redactioneel.
327. Kamercentrale 's-Hertogenbosch:
Betreft: pagina 20, regel 540
Tekst:
Toevoegen:
Het systeem van beurzen en leningen dient ook weer meer te
worden afgestemd op het inkomen van de ouders. Daarnaast kan
de herinvoering van een stelsel van renteloze voorschotten
en/of leningen met beperkte rente worden overwogen.
Toelichting:
Het doel van de studiefinanciering is en blijft om iedereen de
mogelijkheid te geven om de meest adequate opleiding te
volgen. Het is echter onbillijk dat de maatschappij voor alle
kosten opdraait.
Advies:
Ontraden.
328. Kamercentrale Utrecht
Betreft: pagina 20, regel 552
Tekst:
Toevoegen:
de gezondheidsbescherming verdient meer aandacht.
Advies:
Ontraden; onduidelijk.
329. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 19, regel 560-561
Tekst:
De kamercentrale vraagt een toelichting op deze maatregel. De
kamercentrale meent dat de solidariteitsgedachte hierin niet
is terug te vinden. Aan die gedachte hecht de kamercentrale.
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Toelichting:
De bepaling is onduidelijk. Arbitrair is wat onder betaalbaar
moet worden verstaan.
Voorts vraagt de kamercentrale in dat verband aandacht voor de
positie van ondermeer de chronisch zieken. De kamercentrale
wenst in de bepaling meer duidelijkheid en h~t terugvinden van
de solidariteitsgedachte.
Adviea:
De kamercentrale Leiden heeft deze amenderende motie tijdend
de amendementenbeura ingetrokken.
330. Partijcommiaaie Maatachappelijke Participatie
Betreft: pagina 20, regel 570
Tekat:
De rijksoverheid staat naar liberale opvattingen garant voor
de rechten van minderheden. Daaronder wordt gerekend het recht
op individuele ontwikkeling en ontplooiing, het bevorderen van
zelfredzaamheid en de vrijwarring van vrees en discriminatie

adviea:
Redactioneel.
333. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 20, regel 574-539
Tekat:
Een leningstelsel benadeelt studenten die niet kunnen
terugvallen op ouderlijke bijdragen: zij gaan na hun studie
gebukt onder een zware schuldenlast.
Adviea:
Ontraden.
334. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 20, regel 575
Tekat:
"in de eerste plaats om werkgelegenheidsbeleid" Wl.JZI.gen in
"ondermeer om werkgelegenheidsbeleid, scholing en
taalbeheersing".

Toelichting:
De tekst toevoegen tussen de regels 570 en 571.
De indruk moet niet worden gewekt dat de rijksoverheid niet
een primaire verantwoordelijkheid draagt voor de emancipatie
van etnisch minderheden.

Toelichting:
de oorspronkelijke zin is veel te absoluut.

Adviea:
Ontraden; te ver gaand.

335. Partijcommiaaie Sociale Zaken
Betreft: pagina 20, regel 575
Tekat:
"In de eerste plaats om werkgelegenheidsbeleid" wijzigen in
"ondermeer om werkgelegenheidsbeleid, scholing, taalbeheersing
en culturele integratie"

331. Kamercentrale Gelderland
Betreft: pagina 20, regel 571
Tekat:
Minderhedenbeleid.
Voor de VVD is een vluchtelingenstatus per definitie
tijdelijk. Het vluchtelingenbeleid moet erop gericht zijn deze
mensen tijden op te vangen. Tijdens het verblijf in Nederland
moeten deze mensen worden opgeleid, zodat ze bij terugkeer een
positieve invloed kunnen hebben bij het opbouwen van hun land.
Om de kwaliteit van de opvang in Nederland te kunnen
garanderen moet overwogen worden om het aantal op te nemen
vluchtelingen te beperken.
Toelichting:
Het ia onjuist dat in het programma geheel wordt voorbijgegaan
aan een mogelijke en wenselijke terugkeer.
Adviea:
Ontraden; niet uitvoerbaar.
332. Kamercentrale 'a-Gravenhage
Betreft: pagina 20, regel 571-575
Tekat:
••• wenst vóór werkgelegenheid nog scholing te noemen.
Toelichting:
De kans op werk is groter voor geschoolden.
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Adviea:
Overnemen.

Toelichting:
De oorspronkelijke zin is veel te absoluut.
Adviea:
Redactioneel.
336. Kamercentrale Limburg
Betreft: pagina 20, regel 579
Tekst:
toevoegen: Om een mogelijke remigratie te bevorderen dient de
overheid ook activiteiten op het gebied van de eigen taal en
cultuur te ondersteunen.
Toelichting:
Er dient niet een volledige "omvorming" naar het "nederlandse"
te komen, die het met name de tweede generatie minderheden
onmogelijk maakt om naar hun vader-/moederland terug te keren.
De paragraaf 5,53 van de aanvullende beleidsnota dient
geschrapt te worden •
Advies:
Ontraden; eventueel betrekken bij beleidsnota.
100

337. Partijcommissie Sociale Zaken
Betreft: pagina 20, regel 580
Tekst:
Na nieuwkomer de zin als volgt laten luiden:
", waarmee een aantal reëel afspraken tussen beide partijen
worden gemaakt en waarin beschikbare faciliteiten aangaande
onderwijs, scholing, arbeidsmarkt, huisve,.linq en veiligheid
in het vooruitzicht worden gesteld.
Toelichting:
benadrukken dat zowel de overheid als de nieuwkomer
verplichtingen aangaan en dat de overheid eerst moet zorgen
voor faciliteiten, alvorens de contracten aan te gaan.
Advies:
Ontraden.

338. Partijcommissie Maatschappelijke Participatie
Betreft: pagina 20, regel 581
•• tussen de overheid en die nieuwkomers, waarvan de duur van
aanwezigheid onbepaald is. Daarin kan een aantal
verplichtingen.
Toelichting:
Een dergelijke verbintenis is alleen zinvol voor hen die hier
voor langere tijd zullen blijven.
Advies:
Ontraden.

339. Kamercentrale Gelderland
Betreft: pagina 20, na regel 582 toevoegen
Tekst:
Extra middelen zullen hiervoo•
•eten worden vrijgemaakt.
Toelichting:
De VVD wenst de invoering van een verplicht
inburgeringscontract. Dit wordt voluit onderschreven, maar uit
de bestaande wachtlijsten voor basiseducatie en Nederlands als
tweede taal blijkt, dat mensen scholing graag willen. Waar we
iets verplicht willen stellen moeten wij ook de mogelijkheden
bieden. De 32 miljoen die nu op de begroting van WVC voor
nieuwkomersbeleid gereserveerd worden, schieten schromelijk te
kort. Het is daarnaast een "sigaar uit eigen doos" omdat
tegelijkertijd gekort wordt op de budgetten voor
basiseducatie. Suggestie zou kunnen zijn om verschuiving aan
te brengen van "recreatief welzijnsbeleid" naar
nieuwkomersbeleid om de benodigde middelen vrij te maken.
Advies:
Ontraden.

340. Kamercentrale Tilburg
Betreft: pagina 21, regel 582
Tekst:
schrappen van ••• "en veiligheid"
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Toelichting:
Veiligheid moet aan iedere burger geboden worden en geen
burger mag andermans veiligheid in gevaar brengen. Het aspect
veiligheid kan dus geen onderdeel zijn van een contract.
Advies:
Overnemen.

341. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 21, regel 584-590
Tekst:
Schrappen.
Toelichting:
De stelling dat migratie aan meer voorwaarden moet worden
gebonden, dient te worden geschrapt: op dit punt is Nederland
gebonden aan verschillende verdragen die een nog restrictiever
toelatingsbeleid onmogelijk maken.
Advies:
Ontraden.

342. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 21, regel 585
Tekst:
Lp. v. "migratie" spreken over •• immigratie".
Toelichting:
De term migratie is verhullend. Aangenomen wordt dat het niet
de bedoeling is emigratie uit Nederland aan meer voorwaarden
te binden.
Advies:
Redactioneel.

343. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 21, regel 588
Tekst:
Toevoegen nieuwe regel achter regel 588: " •.• Gemeenschap." Er
dienen maatregelen genomen te worden teneinde de aanzuigende
werking van Nederland op economische asielzoekers te
verkleinen en de uitstroom van afgewezen asielzoekers te
vergroten.
Toelichting:
Zulke maatregelen Z1Jn op meerdere fronten denkbaar, zoals het
opstellen van lijsten van onveilige landen teneinde
economische vluchtelingen uit veilige landen te weren, het
ondersteunen van vluchtelingenkampen in de regio's van
oorlogslanden, welke worden beheerd door de UNHCR, het
tegengaan van schijnhuwelijken, zwart werk e.d. Daarnaast
dienen terugkeerprojecten en terugkeerbureaus te worden
ondersteund.
Advies:
Ontraden; huidige tekst is beter opgesteld.
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344. Kamercentrale 's-Gravenhage
Betreft: pagina 21, regel 588-590
Tekst:
... wenst deze zin aldus te wijzigen: 'Uitgangspunt blijft dat
voor de politieke vluchteling in Nederland plaats moet
blijven. Economische vluchtelingen kunnen juist daarom tot ons
land niet worden toegelaten. Nederland is yeen
immigratieland.'
Toelichting:
Benadrukt de Nederlandse zorg voor politieke vluchtelingen.
Advies:
Redactioneel.
345. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 21, regel 589-590
Tekst:
Toevoegen in regel 589-590 tussen •tot• en "Nederland": •
de Europese Gemeenschap en dus tot •.••• ".
Toelichting:
Het is een illusie om te verwachten dat Nederland een
toelatingsbeleid kan voeren zonder zijn Europese partners, zie
ook het reeds gestelde in de voorgaande regels 586-588. Dit
behoort dus ondubbelzinnig bij het "uitgangspunt• wederom te
worden vermeld.
Advies:
Ontraden; is reeds gesteld op de regels 386-588.

Advies:
Redactioneel
348. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 23, regel 599-604
Tekst:
Aangezien een gezamenlijke buitenlandse politiek in het
verband van de EEG nog erg ver weg lijkt, dient in het
kernprogramma naar onze mening meer aandacht te worden besteed
aan het buitenlandse beleid dat Nederland volgens de VVD moet
voeren.
349. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 23, regel 600
Tekst:
Toevoegen na Nederland: ••• en Europa.
Advies:
Redactioneel
350. Kamercentrale •s-Gravenhage
Betreft: pagina 23, regel 604
Tekst:
... wenst toe te voegen dat het bevorderen van welvaart in de
wereld een politiek stabiliserende werking heeft.
Toelichting:
geeft de samenhang aan tussen mondiale welvaart, vrede en
veiligheid.
Advies:
Redactioneel.

346. Kamercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft: pagina 21, regel 591
Tekst:
Toevoegen:
Om met elkaar in een multi culturele samenleving te kunnen
samenwonen is wederzijds begrip voor elkaars cultuur en
gewoontes noodzakelijk. De VVD bepleit vormen van
intercultureel onderwijs als onderdeel van het normale
lesprogramma.

351. Kamercentrale Tilburg
Betreft: pagina 23, regel 610-611
Tekst:
Laatste zin als volgt laten beginnen:
"Naast de totstandkoming van de economische en monetaire uniek
is met name ook op .•. •.
Op regel 611 komt het woordje "is" dan te vervallen.

Toelichting:
Het name wordt gedacht aan geschiedenis een aardrijkskunde.

Toelichting:
De EMU mag hier niet ontbreken.

Advies:
Ontraden.

Advies:
Redactioneel.

347. Kamercentrale 's-Bertogenbosch:
Betreft: pagina 21, regel 592
Toelichting:
Oningevuld is het beleid t.a.v. bejaarden, geP~telijk en
lichamelijk gehandicapten.
Het bijbrengen van de kostenbewustheid en de invoerjng van het
marktmechanisme in de sociale zorg sector, met name bij de
ziektekosten en verpleging

352. Kamercentrale Tilburg
Betreft: pagina 23, regel 611-613
Tekst:
Eerste zin van regel 613 schrappen. De tweede zin (Zaken
als ... ) meteen laten aansluiten op regel 611 (na ..• dringend
nodig) .
Toelichting:

103

104

De EG wordt hier als iets extreem, bedreigend voorgesteld.
Advies:
Ontraden.

gedekt te weten door een actieve controle van het Nederlandse
Parlement op de voorstellen van .le E.G. Ministerraad, d.w.z.
op de voorstellen zoals deze door de Nederlandse regering zijn
aanvaard.
Toelichting:
De Europese burger moet de besluitvorming en het financieel
beleid van de E.G. ministerraad kunnen controleren.

353. Kamercentrale Gelderland
Betreft: pagina 23, regel 613/614
Tekst:
Vervangen door: Het primaat voor zaken als onderwijs,
volksgezondheid, cultuurpolitiek en sociale zekerheid hoort
bij de binnenlandse overheden te blijven. Overleg en
afstemming zijn echter wel gewenst.

Het Europees Parlement kan thans slechts in beperkte mate
controle uitoefenen en heeft niet de democratische
controlerende rechten zoals het Nederlands Parlement wel kent.

Advies:
Ontraden.

Advies:
Ontraden.

354. Kamercentrale Limburg
Betreft: pagina 23, regel 616
Tekst:
invoegen na worden: gestuurd en
schrappen in regel 617: met meerderheid van stemmen
invoegen na beslist: of niet besluit

357. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 23, regel 630
Tekst:
Invoegen na "samenwerken": "Daarnaast oriënteert de VVD zich
op een Europese defensie-politiek.

Toelichting:
Net als in de nationale parlementen moet het Europees
parlement ook besluitvorming kunnen initiëren.
Het Europese parlement is democratischer dan de EGministerraad en dient derhalve die raad ook te kunnen sturen
en te controleren in gevallen dat unanimiteit vereist is,
zoals buitenlands beleid. Om te voorkomen dat een of twee
ministers het buitenlands beleid van de gehele EG lamleggen,
dient het Europese parlement in dat beval wel besluiten te
kunnen (laten) nemen.
Advies:
Ontraden; strookt niet met de bedoeling van de commissie.

355. Kamercentrale Dordrecht
Betreft" pagina 23, regel 613
Tekst:
invoegen tussen 'dat Nederland een' en 'goede bijdrage'
vermogen'.

'naar

Toelichting:
bescheidenheid siert de mens.

Toelichting:
Achtergrond van deze toevoeging is de door de gewijzigde
omstandigheden toenemende gerichtheid van West-Europa op OostEuropa, de VS zijn meer dan voorheen gericht op het eigen land
en de in "Maastricht" genomen besluiten over de EPU.
Advies:
Ontraden; wekt verwarring.

358. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 23, regel 631/632
Tekst:
Na" •... een goede bijdrage" zin wijzigen als volgt "levert,
als in de VN, de NAVO, de CVSE of een andere organisatie wordt
besloten op te treden, wanneer een of meer leden-Staten worden
aangevallen of dreigen te worden aangevallen."
Toelichting:
de origineel voorgestelde tekst leidt er toe dat Nederland
betrokken kan worden bij allerlei binnenlandse twisten van
landen; het amendement beperkt zich tot een uitbreiding van
het beginsel van artikel 5, lid 1, van het NAVO-verdrag, een
uitbreiding tot alle leden-Staten van een van de genoemde
organisaties en een uitbreiding tot dreiging met een aanval.

Advies:
Redactioneel.

Advies:
Ontraden; tekst is verbijzondering.

356. Kamercentrale •s-Dertogenbosch:
Betreft: pagina 23, regel 622
Tekst:
Europa: toevoegen na regel 622
Zolang het Europese Parlement nog niet de volledige
controlerende macht heeft, dient de Nederlandse burger zich

359. Kamercentrale Tilburg
Betreft: pagina 23, regel 632
Tekst:
tussen " ... de CVSE" en "of andere organisaties" invoegen "de
EG, de WEU"
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Toelichting:
Het is nu nog niet duidelijk waar het zwaartepunt van de
internationale vredeshandhaving komt te liggen. Internationale
vredeshandhaving dient zo breed mogelijk te worden aangepakt.
Advies:
Overnemen.

Tekst:
.•• wenst de zinsnede 'Dienstplichtigen hoeven na 1998 niet
meer op te komen' te wijzigen in: 'Afschaffing van de
opkomstplicht van dienstplichtigen dient afhankelijk te zijn
van de haalbaarheid van een beroepsleger en een geloofwaardige
en mobilisabele reserve.
Toelichting:
nieuwe tekst is meer genuanceerd en geeft aan onder welke
voorwaarden de opkomstplicht kan worden afgeschaft.

360. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 23, regel 632
Tekst:
Na "NAVO" toevoegen WEU.

Advies:
Ontraden.

Toelichting:
Naar onze mening mag de West Europese Unie als orgaan voor
vrede en veiligheid van dit deel van de wereld niet bij de
opsomming ontbreken.
Advies:
Overnemen.
361. Kamercentrale Limburg
Betreft: pagina 23, regel 633
Tekst:
invoegen: Om de effectiviteit van VN vredesacties te vergroten
dient gestreefd te worden naar een snel inzetbare VN
Interventiemacht. ''· bureaucratie en geldverspilling in de
internationale orgauisaties dient met kracht te worden
aangepakt.
Toelichting:
Een efficiënte en snel inzetbare VN macht werkt preventief en
verhoogt de kracht van de besluiten genomen door de
veiligheidsraad. Op dit moment blijkt de VN te verzanden in
bureaucratie en een gebrek aan prestige.
Het gebeuren bij de I.B.R.O. te Londen is kenmerkend.
Advies:
Ontraden; past hier niet in de context.
362. Kamercentrale Limburg
Betreft: pagina 23, regel 634
Tekst:
Eerste zin wijzigen in "De afgelopen jaren is de
defensieinspanning aangepast aan de gewijzigde
veiligheidssituatie."
Toelichting:
de bezuiniging is geen doel op zichzelf geweest.
Advies:
Redactioneel.
363. Kamercentrale 's-Gravenhage
Betreft: pagina 23, regel 636
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364. Partijcommissie Defensie
Betreft: pagina 24, regel 637
Tekst:
De zinsnede "een adequate defensiebegroting" vervangen door
"de adequate middelen".
Toelichting:
Een rechtstreekse koppeling van de "beroepsmilitairen" aan de
"defensiebegroting" door middel van de constructie " ••• kunnen
rekenen op •.• " is niet een zuivere. Beter is het om te stellen
dat. het de defensiebegroting is, die het mogelijk maakt dat de
krijgsmacht kan rekenen op veldoende middelen om haar taken
naar behoren uit te voeren.
Advies:
Redactioneel.
365. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 24, regel 637-638
Tekst:
Schrappen in regels 637-638: "een adequate defensiebegroting
om hun internationale taken uit te voeren".
Vervangen door: "adequaat defensiemateriaal en personeel om
hun taken uit te voeren".
Toelichting:
Een begroting is slechts een middel tot het doel dat bereikt
moet worden. De taken zijn niet slechts internationaal. Ook
nationaal zijn bedreigingen en taken (bijvoorbeeld bij grote
rampen) denkbaar.
Advies:
Redactioneel.
366. Partijcommissie Defensie
Betreft: pagina 24, regel 639
Tekst:
De zinsnede "grotendeels" vervangen door '"nog verder".
Toelichting:
Alhoewel het wellicht slechts een kwestie van toonzetting is
heeft het woord "grotendeels" in deze context een te negatieve
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lading die politiek gezien onvoldoende genuanceerd is. "Nog
verder" geeft wel de juiste nuancering binnen het beoogde
kader van de gehele zin.
Advies:
Redactioneel.
367. Partijcommissie Defensie
Betreft: pagina 24, regel 639
Tekst:
De zinsnede "huidig niveau" vervangen door "niveau van de
Prioriteitennota".
Toelichting:
"huidig niveau" is een onduidelijke kwalificatie en zelfs een
gevaarlijke term in het licht van de steeds nieuwe aanslagen
op het budget van Defensie. Beter is het om uit te gaan van
het niveau van de Prioriteitennota. Een en ander omdat dit het
meest recente meerjaren-plan voor de Nederlandse defensie is.
Advies:
Overnemen.
368. Kamercentrale 's-Gravenhage
Betreft: pagina 24, regel 639-641
Tekst:
••• wenst de zin "Wie de krijgsmacht. •. toekomst" te wijzigen
in: "Het opheffen van opleidingafaciliteiten en het drastisch
afstoten van materieel dient gefaseerd plaats te vinden,
afhankelijk van de internationale politieke situatie.
Toelichting:
Hangt samen met amendement regel 636.
Advies:
Ontraden.
369. Kamercentrale 's-Hertogenbosch
Betreft: pagina 24, regel 642
Tekst:
Toevoegen:
In dat verband mag dienstplicht niet worden opgeheven.
Toelichting:
Hoewel de opkomstplicht na 1998 vervalt, dient de dienstplicht
te worden gehandhaafd. Dit verzekerd ons land in geval van
toenemende internationale spanningen toch van de blijvende
mogelijkheid zich te verdedigen.
Advies:
Ontraden.
370. Kamercentrale Rotterdam
Betreft: pagina 24, regel 644
Tekst:
Vervangen door:

"Ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding en milieuhulp".
Advies:
Redactioneel.
371. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 24, regel 644
Tekst:
de koppeling tussen "armoede"' en "milieu" (in de
hoofdstukaanduiding) dient gesplitst te worden, omdat daarmee
een niet-terechte samenhang wordt gesuggereerd.
Advies:
Redactioneel.
372. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 24, regel 647
Tekst:
De zinsnede "omdat er ook" v/m "armoede heerst" wijzigen in:
"Omdat ook Oost-Europa op deze gebieden een probleem gebied
is"
Toelichting:
Armoede is niet het enige probleem in Oost-Europa. Ook op bet
gebied van ontwikkelingssamenwerking en internationale
milieuhulp bestaan grote problemen.
Advies:
Redactioneel.
373. Partijcommissie: Commissie Financiële en Economische
Zaken
Betreft: pagina 24, regel 647
Tekst:
regel 647 wordt de passage "Omdat er in Oost-Europa armoede
heerst," vervangen door:
Hieronder is ook de hulp aan Midden- en Oost-Europa begrepen,
mede omdat ook daar armoede voorkomt; daarom.
Toelichting:
Het moet duidelijk zijn dat het om alle landen gaat ten oosten
van het voormalige IJzerengordijn.
Advies:
Redactioneel.
374. Kamercentrale Haarlem
Betreft: pagina 24, regel 649
Tekst:
Toevoegen achter "besteed":
Van belang bij de ontwikkeling van Oost-Europa is echter ook
dat gen onnodige (achterhaalde of nieuwe) handelsbelemmeringen
bestaan.
Toelichting:
liet openstellen van de Europese markt zal de Oost-Europese
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landen zeker zoveel kunnen helpen als financiële hulp. De
huidige handelsbelemmeringen zijn niet liberaal en strijdig
met de door ons voorgestane vrijhandel.
Het woord "onnodige is in het amendement opgenomen om aan te
geven dat handelsbelemmeringen soms nodig zijn om oneerlijke
concurrentie tegen te gaan.
Advies:
Ontraden.
375. Partijcommissie: Commissie Financiële en Economische
Zaken
Betreft: pagina 24, regel 649
Tekst:
In regel 649 toevoegen achter "besteed":
Van belang bij ontwikkeling van Midden- en Oost-Europa is
echter bovendien dat geen onnodige handelsbelemmeringen
bestaan: handel is belangrijker dan hulp.
Toelichting:
Tekst spreekt voor zich.
Advies:
Ontraden.
376. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 24, regel 649-650
Tekst:
vanaf "meer dan" t/m "plaatsvindt" schrappen
Toelichting:
hulp moet niet direct gerelateerd worden aan emigratie naar
Nederland.
Advies:
Ontraden.
377. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 24, regel 650
Tekst:
"migratie" wijzigen in "emigratie naar Nederland"
Toelichting:
De term migratie is verhullend. Aangenomen wordt dat migratie
tussen b.v. twee Afrikaanse staten op zich niet tot meer
Nederlandse hulp leidt.
Advies:
Redactioneel.
378. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 24, regel 650
Tekst:
De woorden "En ook het" te vervangen door het woord "Het"
geeft misschien meer accent aan dit aspect.
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Advies:
Redactioneel.
379. Kamercentrale Gelderland
Betreft: pagina 24, regel 656
Tekst:
Mondiale welvaart, vrede en veiligheid.
Bij de besteding ••••.• bereikt. Naast het geven van
financiële steun moet het voor Oost-Europeanen gemakkelijker
worden gemaakt om hier zaken te doen. De regelingen m.b.t.
visa en andere grensbelemmeringen moeten worden versoepeld. De
omvang van de financiële steun moet meer aansluiten bij kleine
ondernemers uit het Oost-blok.
Advies:
Ontraden.
380. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 25, regel 680
Tekst:
Zin schrappen
Toelichting:
het is ongewenst in het basisstelsel uit te gaan van een
uitkeringsniveau van 60% van het nu geldend minimumloon en dan
voor de gehele toekomst, ook bij economische groei, indexering
uit te sluiten.
Advies:
Ontraden.
381. Kamercentrale I.eiden
Betreft: pagina 25, regel 680
Tekst:
Regel 680 vervangen door:
- indexering van ingegane uitkeringen en AOW handhaven.
Toelichting:
Het niet-indexeren van bestaande uitkeringen schept op de
kortste termijn een kloof tussen werkenden en niet-werkenden.
Dit is sociaal onr-echtvaardig en strijdig met het
verzekeringakarakter van diverse regelingen.
Mensen die al een uitkering hebben, kunnen zich tenslotte niet
meer verzekeren. Daarom blijft indexering noodzakelijk.
Advies:
Ontraden.
382. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 25, regel 682
Tekst:
toevoegen "en verbetering van de dienstverlening door de
overheid".
Toelicht i nq:
De VVI• 'i <'nt zich niet meer te leggen bij het bestaan van een
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omvangrijke groep inaktieven. Ondermeer door invoering van het
basisstelsel ontstaat ruimte binnen de rijksbegroting die
deels kan worden aangewend om de dienstverlening door de
overheid te verbeteren, m.n. waar dit ten goede komt aan de
veiligheid van de burgers.

schrappen de passage: "opbrengst wordt gebruikt voor verhoging
kinderbijslag als flankerend sociaal beleid".
Toelichting:
Dit flankerend beleid is niet nodig, aangezien de limiet voor
bijverdiensten wordt opgetrokken.

Adviesz
Ontraden.

Advies:
Ontraden.

383. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 25, regel 687
Tekst:
In plaats van tekst tussen haakjes zin opnemen als volgt: De
kinderbijslag voor het eerste kind wordt verhoogd; vanaf het
vierde kind geldt geen recht op de kinderbijslag meer.

387. Partijcommissie: Commissie Financiële en Economische
Zaken
Betreft: pagina 26, regel 702-703
Tekst:
Bij de Rijkssubsidie wordt de komende vier jaar tenminste vijf
miljard gulden gekort.

Toelichting:
voor nieuwe gevallen dient er van uitgegaan te worden dat het
geen overheidstaak is extra middelen beschikbaar te stellen
voor grote gezinnen. Overwogen kan worden de hoogte van de
kinderbijslag voor de eerste drie kinderen degressief te maken
(kinderbijslag Je kind= 1/3 deel kinderbijslag le kind.)

Toelichting:
invullen noodzakelijke ombuiging.

Advies:
Ontraden.
384. Kamercentrale Dordrecht
Betreft: pagina 25, regel 687 t/m 689
Tekst:
vervangen door:
"De kinderbijslag wordt afgeschaft"
Toelichting:
een instrument dat uit de tijd is
Advies:
Ontraden.
385. Kamercentrale 's-Gravenhage
Betreft: pagina 25, regel 688
Tekst:
••• wenst de opbrengst niet te bestemmen voor verhoging van de
kinderbijslag maar voor verlaging van het les- en collegegeld
en voor een algemene lastenverlichting.
Toelichting:
spreekt voor zich
Advies:
Overnemen.
386. Partijcommissie: Commissie Financiële en Economische
Zaken
Betreft: pagina 25, regel 688-689
Tekst:
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Advies:
De commissie beraadt zich nog over deze amenderende motie.
388. Partijcommissie: Co.missie Financiële en Economische
Zaken
Betreft: pagina 26, regel 704-705
Tekst:
Regel 704 en 705 t/m basisstelsel vervangen door:
De individuele huursubsidie wordt opgenomen in de bijzondere
bijstand.
Toelichting:
Tekst spreekt voor zich.
Advies:
Redactioneel.
389. Partijcommissie: Commissie Financiële en Economische
Zaken
Betreft: pagina 26, regel 715-717
Tekst:
Regel 715-717 vervangen door:
Ontwikkelingssamenwerking blijft 1,5% van het nationaal
inkomen bedragen. Hiervan wordt voor hulp aan de armste landen
een deel besteed voor verhoging van de hulp aan Midden- en
Oost-Europa, internationale hulp (Rio de Janeiro) en de opvang
van asielzoekers en vluchtelingen uit de betreffende landen.
Bij deze bestedingen dient bij voorkeur een beroep te worden
gedaan op Nederlandse bedrijven.
Toelichting:
Voorgestelde tekst geeft duidelijker aan wat bedoeld is,
namelijk dat hulp aan Midden- en Oost-Europa alsmede
milieuhulp onder het plafond van 1,5% dienen te worden
gebracht. Het ligt bovendien voor de hand om de opvang van
asielzoekers en vluchtelingen uit de betreffende landen onder
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het plafond voor ontwikkelingssamenwerking te brengen.
Advies:
Ontraden.

Toelichting:
Tekst spreekt voor zich,
Advies:
Overnemen.

390. Partijcommissie: Commissie Financiële en Economische
Zaken
Betreft: pagina 26, regel 722
Tekst:
op regel 722 na ••om" invoegen:
de broodnodige extra-middelen voor de bejaardenzorg en de
Toelichting:
spreekt voor zich

394. Kamercentrale 's-Gravenhage
Betreft: pagina 26, regel 736
Tekst:
••• wenst het aantal van '30.000 banen' te W1JZ1gen in 'enige
tienduizenden banen' en wenst tevens de financiering niet bij
de gemeenten te leggen.
Toelichting:
spreekt voor zich

Advies:
Ontraden.

Advies:
Overnemen.

391. Kamercentrale 's-Bertogenbosch:
Betreft: pagina 26, regel 725-732
Tekst:
Fiscaal beleid: aan de lijst van actiepunten toevoegen:
regel 733: Volledig herstel van de inflatiecorrectie.
regel 734: Afschaffing 1% kapitaalsbelasting
Toelichting:
Het niet laten doorgaan van de inflatiecorrectie valt onder
het begrip "legale diefstal" en heeft tot doel de nivellering
van inkomens voort te zetten.
Advies:
Ontraden.
392. Partijcommissie: Commissie Financiële en Economische
Zaken
Betreft: pagina 26, regel 728-729
Tekst:
tussen regel 728 en 729 toevoegen:
-vermindering van de tarieven voor de successiebelasting en
wederinvoering van het tussentarief voor kinderen van broer en
zusters;
Toelichting:
Successiebelasting jaagt evenzeer als de vermogensbelasting
mensen de grens over.
Advies:
Ontraden; geen prioriteit op dit moment.
393. Par t.ijcommissie: Commissie Financiële en Economische
Zaken
Betreft: pagina 26, regel 733
Tekst:
Aan regel 733 toevoegen
- de inflatiecorrectie wordt onverkort toegepast
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395. Vereniging van Staten- en Raadsleden van de VVD
Betreft: pagina 26, regel 737-738
Tekst:
wijzigen in:
De benodigde financierin~. komt deels uit de
bijstandsuitkeringen en deels ten laste van het rijk.
Toelichting:
In de oorspronkelijke tekst wordt de financiering van
inactieven voor een nog onbekend deel afge~enteld op de
gemeenten. Het is ongewenst om naast de kortingen die het rijk
telkenmale toepast op het Gemeentefonds, de gemeenten ook nog
met andere extra-lasten te confronteren.
Advies:
Overnemen.
396. Kamercentrale Gelderland
Betreft: pagina 26, regel 740 en 741
Tekst:
Vervangen door:
De arbeidsvoorziening moet zich meer richten op intensieve en
effectieve bemiddeling van vooral kansarmen. Daarop moet zij
ook worden afgerekend. Scholing als
arbeidstoeleidingsinstrument moet een sluitend traject voor de
cliënt bieden. Eigen scholingainstituten van RBA's worden
geprivatiseerd en scholing wordt ingekocht via de openbare
aanbestedingsprocedure.
Toelichting:
Het huidige functioneren van de RBA's is aan zware kritiek
onderhevig (zie o.a. rapport Algemene Rekenkamer) en moet
gewijzigd worden in de zin van de aanbevelingen van de cie.
Doelman-Pel.
Advies:
Ontraden; eventueel betrekken bij beleidsnota.
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397. Partijcommissie: Commissie Financiële en Economische
Zaken
Betreft: pagina 27, regel 750-764
Tekst:
Onder besparingen
- de post subsidies verhogen tot 5 mrd
- de post rijksbegroting verhogen tot 3 mrd
toevoegen een nieuwe post "kinderbijslag": 1 mrd
- Totaal verhogen tot 21 mrd.
onder beatedingen
- na "reductie financieringstekort" toevoegen: "tot 2% BBP" en
de post verhogen tot 7 mrd
- Totaal verhogen tot 21 mrd.
Toelichting:
Hiermee worden noodzakelijke ombuigingen ingevuld teneinde de
gewenste reductie van het financieringtekort te realiseren.
Advies:
De commissie beraadt zich over deze amenderende motie.
398. Kamercentrale Friesland
Betreft: pagina 27, regel 760-762
Tekst:
reductie financieringstekort 2,5
lastenverlichting per saldo
12
intensiveringen
2,5
Toelichting:
De VVD kiest voor een ministelsel. Dit impliceert dat de
overheid een meer beperkte rol krijgt bij de sociale
zekerheid. Financieel is dit geraamd op 12 miljard.
Tegelijkertijd wordt echter van de burgers gevraagd het
terugtreden van de overheid te compenseren door zich
particulier te verzekeren. De burgers krijgen hiervoor de
financiële ruimte door een lastenverlichting van 11 miljard.
Dit betekent echter dat de rijksuitgaven met 1 miljard stijgen
(het verschil tussen de besparing van 12 miljard en de
lastenverlichting van 11 miljard). Dit is in strijd met de
opvatting van de VVD dat de rol van de overheid beperkt dient
te blijven.
Advies:
De commissie beraadt zich over deze amenderende motie.

maatschappij moeten hiertoe gestimuleerd worden en niet
belemmerd door wetgeving die elke activiteit naast een
uitkering verbiedt.
400. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 30
Tekst:
Toevoegen onder het kopje ''Een veilige wereld •.• • aan de zin
"Met meer politie op straat t/m de rechterlijke macht", "en
meer aandacht voor slachtofferhulp".
401. Kamercentrale 's-Gravenhage
Betreft: pagina 31, 2e kernpunt, 4e sterretje
Tekst:
Na "projectministera aanstellen ••.• "?+ telecommunicatieinfrastructuren en - dienaten in overeenstemming met Europese
tendensen drastisch liberaliseren.
Advies:
Deze amenderende motie is op verzoek van de kamercentrale 'sGravenhage ingetrokken.
402. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 31, Je kernpunt, 2e sterretje
Tekst:
"Inschakelen •••• als hulpkrachten" geheel schrappen.
403. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 31, 3 kernpunt, 2e sterretje
Tekst:
"Met meer politie ••••••• rechterlijke macht" schrappen "en
werkloze burgers als hulpkrachten".
404. Kamercentrale 's-Bertogenbosch
Betreft: pagina 31, regel ptl
Tekst:
Toevoegen:
inschakelen van inactieve {regel 397)
405. Partijcommissie: Commissie Financiële en Economische
Zaken
Betreft: pagina 31
Tekst:
punt 1 openen met:
* lastenverlichting voor bedrijven
* verlagen loonkosten onder handhaving netto inkomens.

besluitvorming over de voorgaande amenderende moties worden
voorzien van een advies.

Toelichting:
punten zijn belangrijk genoeg om ook in de kernpunten op te
nemen.

399. Kamercentrale Leiden
Betreft: pagina 30
Tekst:
Toevoegen:
*
Inactieve die zich nuttig willen en kunnen maken voor de

406. Kamercentrale Haarlem
Betreft: pagina 31, na punt 1
Tekst:
Zie bijgevoegd Amendement 2 toe te voegen als extra punt na
punt 1 in 10 punten-Kernprogramma (voeg punt 7 en 8 samen)

De onderstaande ingediende amenderende moties zullen na de
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Toelichting:
Amendement 2-VVD afdeling Bloemendaal/KC Haarlem
Extra 2de punt in 10 punten Kernprogramma op blz. 31 (voeg
punt 7 en 8 samen):
"STIMULEER DUURZAME EN PRODUKTlEVE ECONOMISCHE GROEI
Meer werk .•. meer zinvol werk .•• meer goed betaalci werk ... in
een kennis-intensieve economie:

* meer concurrentie en dynamiek door deregulering
* flexibeler economie door minder stroperige overlegcultuur
* ondersteuning technisch onderwijs/wetenschappelijk onderzoek

*
*

stimuleer innovatie en toepassing nieuw technologieën
bevorder produktie investeringen door fiscale maatregelen
• meer kansen startende ondernemers
* beschermingaconstructies beurs NV's beperken
* land- en tuinbouw blijven vitale economische sectoren"
Toelichting:
De crux van het VVD-programma dat heel veel meer mensen aan de
slag moeten, komt in het 10 punten Kernprogramma niet geheel
uit de verf. Punt 1 over "Werk en inkomen" vormt een goede
aanzet. Electorale blikvangers als Innovatie, Dynamiek,
Flexibiliteit en Concurrentie zijn nu onvermeld in het 10
punten programma. Dit nieuwe punt 2 vormt een essentiële
uitbreiding en is de vertaalslag van regels 256-271 met
aanvulling (Amendement 1: Kennis-intensieve economie). Om in
totaal 10 punten te handhaven kunnen punten 7 en 8 gebundeld
worden onder "Internationale politiek" met subsecties "Vrede
en veiligheid" en "Europa".
407. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 31
Tekst:
"De AOW blijft intact" W1JZ1gen in:
" De AOW blijft onaantastbaar en inkomens onafhankelijk
Toevoegen: Bestaande gevallen van WAO worden ontzien
Toelichting:
Deze tekstwijziging is de consequentie van de aanname van het
amendement m.b.t. regel 195 en 196
408. Kamercentrale 's-Gravenhage
Betreft: pagina 31, Je kernpunt
Tekst:
••• wenst 'harde' te vervangen door 'betere' en het tweede* te
laten vervallen.
Toelichting:
geeft de bedoeling beter weer en sluit aan bij amendement
regel 391-393.
409. Kamercentrale 's-Hertogenbosch
Betreft: pagina 31, punt 3
Tekst:
Toevoegen:
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Investeren in moderne technische hulpmiddelen
410. Kamercentrale Tilburg
Betreft: pagina 31, punt 4 kernpunten, deel onderwijs, derde
sterretje.
Tekst:
Vervangen door:
Het studiefinancieringssysteem dient te veranderen in een
ouder-onafhankelijk prestatiebeurs-stelsel.
411. Kamercentrale Overijssel
Betreft: pagina 32
Tekst:
Toevoegen aan onderwijs accent op kwaliteit boven kwantiteit:
"Invoering van de prestatiebeurs
Toelichting:
Consequentie van·de aanname van het amendement m.b.t. regel
535
412. Kamercentrale Haarlem
Betreft: pagina 31, 4e kernpunt
Tekst:
Bij kernprogrammapunt 4 toevoegen:
- Onder Minderhedenbeleid
niet toelaten van economische vluchtelingen, doch het leveren
van economische steun aan het land van herkomst.
Toelichting:
Voorgesteld wordt om standpunten t.a.v. de instroom van
vluchtelingen te benadrukken, mede om te voorkomen dat
bevolkingsgroepen achter ongure types van ultrarechtse
stromingen gaan aanlopen.
413. Kamercentrale Rotterdam
Betreft: pagina 32, punt 4, onderwijs, derde sterretje.
Tekst:
Vervangen door:
Studiefinancieringssysteem dient te veranderen in een
prestatiebeursstelsel.
Toelichting:
Bij de prestatiebeurs wordt de huidige (gratis) basisbeurs
omgezet in een renteloze lening. Men kan de ontvangen
prestatiebeurs terugverdienen door de voor het afstuderen
benodigde aantal studiepunten te behalen in de daarvoor
gestelde termijn. Wanneer de student onvoldoende studiepunten
behaalt, moet hij een evenredig deel van de ontvangen
prestatiebeurs terugbetalen. In vergelijking met de tempobeurs
van Ritzen is de prestatiebeurs flexibeler en kan er op een
aantal punten een grotere bezuiniging worden gerealiseerd.
De huidige tekst in het verkiezingsprogramma spreekt wel over
een koppeling met studieprestaties, maar is over de invulling
erg onduidelijk. Men zou het ook kunnen interpreteren als een
pleidooi voor de tempobeurs van Ritzen. Bovendien wordt de
nadruk gelegd op het vergroten van het leendeel. De huidige
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basisbeurs bedraagt slechts f. 560,-. Verdere verlaging tast
de toegankelijkheid van het onderwijs aan; met name voor
lagere inkomensklassen. De huidige tekst spreekt over "'de last
van de investering in de toekomst ligt dan bij degene die het
toekomstig rendement incasseert. •• Deze zinsnede gaat voorbij
aan het feit dat ook de maatschappij belang heeft bij een zo
groot mogelijk aantal hoger opgeleiden. De
kennisinfrastructuur is het belangrijkste concurrentiemiddel
van de Nederlandse economie.
414. ~amercentrale Leiden
Betreft: pagina 32, 4e kernpunt, Se sterretje
Tekst:
Wijzigen in:
"Het studiefinancieringssysteem veranderen in een stelsel
waarbij de terugbetaling afhankelijk is van de geleverde
studi~prestaties".

415. ~amercentrale 's-Gravenhage
Betreft: pagina 32, punt 5 kernprogramma
Tekst:
••• wenst het zinsdeel "in de regio" te verplaatsen en wel na
het wóord "weg".
Toelichting:
sluit aan bij

~mendement

regel

442~445.

416. Part.ijcommissie Milieuhygiëne
Betreft: pagina_32, punt 6
Tekst:
Milieu: Zorg, verbetering en doelmatigheid
* Zorg voor en verbetering van de milieu-kwaliteit is een
voorwaarde voor een duurzame samenleving.
* Doelmatigheid van milieumaatregelen vooropstellen om het
draagvlak in de maatschappij te vergroten.
Toelichting:
Meer guldens over de grens sturen naar Oost-Europa moet niet
het zwaartepunt zij van het VVD Milieubeleid. Voorts moet niet
één aspect (afvalpreventiel eruit gelicht worden. De commissie
stelt voor de aanpak algemeen aan te duiden.
417. ~a.ercentrale Leiden
•· •
Betreft: pagina 32, 6e kernpunt, 2e sterretje
Tekst:
Na" ••• verontreiniging van grondwater"' toevoegen: "en het
tegengaan van verdroging".
418. Partijcommissie Defensie
Betreft: pagina 32, punt 7·
Tekst:
Het woord "defensiekrachten" vervangen door de zinsnede
"personele invulling van de krijgsmacht moet blijven bestaan."
Toelichting:
De gemaakte koppeling tussen "'defensiekrachten" en
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"'opkomstplicht"' is onjuist. De afschaffing van de
opkomstplicht is deel van het personele aspect van de
krijgsmacht en moet dus in relatie tot het beroepspersoneel
worden gebracht. De term "defensiekrachten"' omvat meer dan
alleen een personele component (nml. ook een materiële! I.
419. ~amercentrale 's-Gravenhage
Betrefta pagina 32, punt 7 kernprogramma
Tekst:
·
• .• wenst het tweede* aldus te wijzigen dat de opkomstplicht
alleen mag worden afgeschaft als een beroepsleger en een
mobilisabele reserve haalbaar blijken te zijn.
Toelichting:
sluit aan bij amendement regel 636.
420~ Partijcoamissiè Europese Zaken
Betreft: pagina 32, punt 8
Tekst:
Een nieuw sterretje toevoegen:
"Om de democratische controle te versterken dienen de
bevoegdheden van het Europees Parlement verder uitgebreid te
worden."

Toelichting:
Het amendementsvoorstel beoogt het belang van adequate
democratische controle ook in het kernprogramma te benadrukken
(vgl. p. 23, regels 616-6181
421. ~amercentrale Rotterda.
Betreft: pagina 32, punt 8
Tekst:
In de aanhef "eigen" wijzigen in "elkaars".
422. ~amercentrale Rotterdam
Betreft: pagina 32, punt 8
Tekst:
De tekst bij het eerste sterretje vervangen door:
"Landen die willen toetreden tot de EG dienen stabiele
democratièën te zijn die de verplichtingen van het
lidmaatschap kunnen aanvaarden."
Toelichting:
"'Toetreden" klinkt vriendelijker dan "'toelaten".
423. Kamercentrale Rotterdam
Betreft: pagina 32, punt 8
Tekst:
Een nieuw sterretje toevoegen:
"Om de democratische controle te versterken dienen de
bevoegdheden van het Europees Parlement verder te worden
uitgebreid."
424. Kamercentrale Tilburg
Betreft: pagina 32, kernpunt 8
Tekst:

.,

122

'

.'J'.Ief!;

ift.err_e.t)ee vervangen door de zin op regels 608-610.

:;;~~icht'ing i ·
:oe''t"W€e sterretjes geven een te negatief beeld. Bovendien
hebben ze slechts betrekking op twee aspecten, niet op de kern
~j'ln d~,)!VD-;yisie op de. ~G.
. . ~·

'4~5 ,.' :J(m--rcentrale Zeelaoo

-·

Bet_reft_: l'aqina 32~ punt ,8 .~w.eede

·
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*

Pe' afdeling West'ersphouwen -yan d~ vVIl op_ 11 novembe:r V~Jl3 in
e<'!n, hdénii.er;gadedng. bij~~~ ~er, bespreki!'g vag h~t.
Ke~~~grca~ ;1,94-1998 ''Ne~H;tpd !JIOet. weer aan de ·slag",
gehpor~ hebbende de·beraadsl~ng,

d,E!.

reqeis;1>U, '·6'14"en 615,

kennisgenomen hebbende van

.paqin~_,s.,en~:var: punt 8, tweede
. ,
. ·. ~ · ·
·•
·>

ster,- "F>aqifla. 7 ,
,
. ,_ ,
<;>~e~è9ende dat-.lli~r···.een te negatH!Vë stelling wordt betrokken
ovenÎeqéll<ie :dá,t ,het- gest,elde niet overeenkomt met het reeds in
het Verdra~r van.• Ro~ bepaalde ten aanzien van het begrip
ha.i-mo'nisatièc "
·
nodigt_ de bu;1tefHJewohe algemene vergadering van 21 en' 22
januari 19j}4 uit:
Punt-8, ,twèede ster, te wijzigen in:
•· O~der~js, ~)k$q~~qndheid,en sociale zekerheid worden met
respect' voor eig~n fiationale identlitE!it geharmoniseerd.
*, ÇtdtuUrpoliti:ek blijft het primaat van de lidstaten.

T~l~chbin~:

,

In de ·E~romarkt, is de vr::ijh~id van verkeer, van personen 1 van.•
vestigimjen. vàn ·dienskve,:;;'l'erüng, van kapitaal, een bij '
'
uitstek 1 i betaal, principe. Het in hst verkiezingsprq,grarom_a
voo:rgeateldé·::o'terkt daar belemmerend op.
·

421). ·. Pac-t.i;j;:~,t..Eie -.Financiële en Economische Zaken
Betreft':;pä9üJa l-2;:
. ·
'l'ekot.:•:•J. ,:·
pun~ 9, ,2e en Je· s_t:~rretje vervangen door:

. ,,
* voor·bólp ~~n

d~ armste landen een deel conform de
norm:. ,.. best-eding van de ·rest door f!!eer hulp aan Midden- en Oost
Europa alsmede internationale milieuhulp te bieden, en voor
~pvanq van -asielzoekers uit ~e betré'fferïde landen.
intèr·•~a.tio.n'ale

"

'

'

'l'oelÎ~ting:
Sluit aan op amendement _op regel 715-717
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