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19 en 20 mei 1995
"De Reehorst" te Ede

Woordelijk verslag

Woordelijk verslag van de 96ste Algemene Vergadering (48ste Jaarlijkse
Algemene Vergadering) van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie op
vrijdag/zaterdag 19 mei/20 mei 1995, in congrescentrum "De Reehorst" te Ede
Voorzitter is drs. W.K. Hoekzema, voorzitter van de partij.
Opening door de voorzitter
( ... )
Morgen staat de politiek centraal op de agenda van de algemene vergadering.
Vóórdat we beginnen heb ik nog een aantal mededelingen, dat gaat zo als we
een congres hebben daar is niet aan te ontkomen, heb ik begrepen.

Nummer één: de op deze algemene vergadering betrekking hebbende
beschrijvingsbrief en de daarop aanvullende beschrijvingsbrief zijn
meegezonden met de nummers 15 van 17 februari 1995 en het nummer 16 van
12 april van het Thorbeckehuis nieuws. Voor degenen onder u die nog niet in
het bezit zijn van de beschrijvingsbrief er zijn nog exemplaren verkrijgbaar
bij de inschrijfbalie.
Nummer twee: door de ledenvergaderingen van de afdeling en de centrale
vergadering van de ondercentrales en kamercentrales, de commissies van
advies artikel 60 huishoudelijk reglement en de bijzondere groepen artikel 78.1
huishoudelijk reglement, konden tot uiterlijk 31 maart 1995 amendementen
respectievelijk moties bij de algemeen secretaris worden ingediend op de
voorstellen die in de beschrijvingsbrief zijn opgenomen. Deze amendementen
en moties zijn gepubliceerd in de aanvullende beschrijvingsbrief van 12 april
1995.
Het financieel verslag van de penningmeester en het jaarverslag over 1994 zijn
eveneens daar bij toegestuurd.
Nummer drie: belangrijk, de waarde van de stembiljetten en briefjes is als
volgt: oranje 1 stem.
blauw 5 stemmen.
wit 10 stemmen.
Zoals gebruikelijk kunnen meerdere stemmen met een lagere waarde
desgewenst worden omgeruild voor een exemplaar met een hogere waarde.
Bij het eventueel stemmen bevordert dat de overzichtelijkheid en snelheid van
het stemmen.
In de foyer staan stands van de Haya van Somerenstichting,
de bestuurdersvereniging, de organisatie Vrouwen in de VVD, de ELD, de
Teldersstichting, de afdeling voorlichting en propaganda en van de stuurgroep
ledenwerving en ledenbehoud. Ik kan u een bezoek zeer aanbevelen.
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Dan de vergaderorde. De vergaderorde is als volgt. Bij aanvang van elk
agendapunt inventariseer ik als voorzitter wie in eerste instantie het woord
wil voeren. Vervolgens krijgt de eerste spreker het woord en wordt de
volgende spreker verzocht zich op te stellen achter een van de interruptiemicrofoons. Nadat de laatste spreker op de lijst heeft gesproken zal het
hoofdbestuur antwoorden. Voor de tweede termijn geldt dezelfde procedure.
Men moet er dus alert op zijn wanneer sprekers geïnventariseerd worden.
De sprekers worden verzocht hun naam en afdeling te noemen en kort en
duidelijk te zijn.
Dan stel ik u voor de volgende leden tot het stembureau te benoemen.
Allereerst
de heer H. Koevoets als voorzitter,
mevrouw C.A. den Baars en
de heer J.P. van der Meulen.
Vervolgens stel ik u voor de volgende leden te benoemen in de commissie van
drie leden ingevolge artikel 46 huishoudelijk reglement die moet toezien op de
verslaggeving van deze vergadering.
De heer J.W. Prins voorzitter,
de heer W.M. Geluk,
de heer T.E. Korthals Altes.
Morgen is bespreking van het beleid van de kamerfracties als mede van de
VVD-leden in het Europese Parlement aan de orde. Bij de inschrijfbalie zijn
formulieren verkrijgbaar ten behoeve van indiening van vragen bij de
betreffende agendapunten. Ik verzoek u vriendelijk deze formulieren uiterlijk
vanavond 22 uur bij de inschrijfbalie in te leveren zodat de verschillende
fracties zich morgenochtend op een goede manier op de beantwoording kunnen
voorbereiden.
Ik maak u er tenslotte nog op attent dat na het afscheid van de vertrekkende
hoofdbestuursleden afscheid genomen zal worden van de heer Luteijn
vanavond. Na afloop hiervan bestaat voor u gelegenheid om persoonlijk van de
heer Luteijn afscheid te nemen als voorzitter van de Eerste Kamerfractie.
En dan dames en heren verklaar ik hierbij de vergadering voor geopend en ik
wens u allen een bijzonder goede vergadering toe.
Vervolgens is agendapunt 2 oh pardon
U zei de witte zijn voor 10 stemmen en de blauwe zijn voor 5 stemmen nu
staat op het papier van de blauwe 10 stemmen dus ik denk dat u een foutje
heeft gemaakt.
Ik zal eens even kijken, oranje 1 stem heb ik hier gezien blauw 5 stemmen en
wit 10 stemmen en dat is fout. Dan kom ik daar op terug dat beloof ik u want
dat schijnt toch belangrijk te zijn. Maar we hebben met een alerte vergadering
te maken daar ben ik al heel blij mee.
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Wij gaan beginnen met punt 2, voorstel van kamercentrales en afdelingen. En
allereerst is aan de orde punt 2a volgens de beschrijvingsbrief. De voorstellen
van de kamercentrales met betrekking tot huishoudelijke aangelegenheden. Het
eerste voorstel wat daarbij aan de orde komt is de motie van de kamercentrale
Leiden met betrekking tot de positie van de algemeen secretaris en de directeur
van het Thorbeckehuis. Tekst van de motie alsmede ons advies als
hoofdbestuur vindt u in de beschrijvingsbrief. Het advies van het hoofdbestuur
is om kort te zijn de motie overnemen we vinden dit een goede zaak. Wie kan
ik hier over in eerste termijn het woord geven of zijn we het ermee eens. We
zijn het ermee eens dan hebben we het besloten.
Dan ga ik vervolgens door met 2b en we gaan bespreken het voorstel van de
kamercentrale Zeeland met betrekking tot de behandeling van de begroting
voor de tekst van het voorstel en het advies van het hoofdbestuur weer de
beschrijvingsbrief. Het hoofdbestuur ontraadt het voorstel in dit stadium en zal
nader onderzoeken op welke wijze de begroting en de daarmee samenhangende
beleidsplannen kunnen worden behandeld en vastgesteld. Wie mag ik op dit
punt het woord geven.
Meneer de voorzitter, geachte vergadering u zult begrijpen dat wij met uw
advies niet geheel als kamercentrale Zeeland kunnen instemmen. We hebben
wel begrip voor het advies wat u in de beschrijvingsbrief heeft neergelegd
doch wij komen daar niet helemaal uit. Dat er 30.000 gulden voor een extra
vergadering dat zou zo zijn daar twijfelen wij niet aan maar dan blijft er toch
nog een wat moeilijk probleem om in maand 5 van een bepaald jaar te moeten
gaan beslissen over een begroting die al 5 maanden bezig is. Dat is al sinds
jaar en dag in de VVD een gebruik maar dat vindt toch bij ons in Zeeland en
ik heb in de wandelgangen gehoord niet bij iedere gedeputeerde instemming.
Ik kan best begrijpen dat met name voor de penningmeester wat moeilijk is om
met name de begroting in het najaar van een bepaald jaar wat bestemd is voor
het jaar daarop wat dus moeilijk is om in te vullen maar dat kan een begroting
zijn en het woord zegt het al het is ook slechts een begroting. De
kamercentrale Zeeland wil dan ook graag het hoofdbestuur adviseren om in het
najaar van een bepaald jaar te komen met de begroting voor het jaar daarop en
we kunnen ons vinden eventueel dat er een eerste wijziging op de begroting in
het voorjaarsvergadering van toepassing is net name omdat in de maand januari
de ledenaantal van onze partij dan op dat moment meer inzicht heeft in de
financiële mogelijkheden. We blijven in ieder geval ons standpunt op dit
moment dus handhaven dat wij graag zien de begroting voorafgaand aan het
jaar wat ons te wachten staat.
Voorzitter.
Dames en heren voor dat ik het vergeet er is nog even gecheckt hoe exact wij
de kleuren moeten waarderen ik duid dus op de stembriefjes: oranje is 1 stem,
wit 5 stemmen, blauw 10 stemmen. Ik kijk nog even naar mijn controleur in
de vergadering klopt het nu ik hoor niets dus het is nu juist. Oranje 1 stem, wit
5 stemmen, blauw 10 stemmen.
Wil iemand verder nog op dit agendapunt het woord.
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Ja voorzitter mijn naam is Van der Laag afdeling Wijk bij Duurstede.
Ik kan mij wat betreft het moment van het behandelen van een begroting van
een komend boekjaar vinden in de opvatting van de kamercentrale Zeeland ik
zou het ook erg plezierig vinden als de begroting 96 in het najaar 95 zou
kunnen worden behandeld. Ik erken aan de andere kant de problematiek die de
penningmeester schetst voor het bijeenroepen van een extra algemene
vergadering. Ik zou er toch bij het hoofdbestuur op willen aandringen om in
ieder geval er dan voor te zorgen dat een begroting voor het komend boekjaar
bekend is binnen de partij dan zijn er vervolgens een aantal methoden
denkbaar waarop je over die begroting discussieert het is bijvoorbeeld een
gedachte om toch in het najaar de begroting dan in het penningmeesters
overleg te behandelen en dat biedt de kamercentrales de mogelijkheid om het
in eigen kring te bespreken en vervolgens via de penningmeesters van de
kamercentrales door te sluizen naar de landelijk penningmeester en vervolgens
zou dan de definitieve vaststelling tijdens de jaarlijkse algemene vergadering
kunnen plaatsvinden. Het is maar een suggestie mogelijk zijn er nog betere
maar het kernpunt blijft graag behandeling van de begroting in het najaar.
Voorzitter.
Wil iemand hier nog op aansluiten. We voelen allemaal wel aan dat het logisch
is we zullen nu eens even kijken bij de penningmeester wat de praktische
mogelijkheden zijn. Penningmeester.
Dank u wel voorzitter. Aan het rijtje namen van de heren Schout en Van der
Laag kunt u ook de naam van Korff toevoegen. Ook ik zou graag zien dat
voor het begin van het begrotingsjaar de begroting in de partij wordt besproken
en goedgekeurd. Een van de eerste vragen die ik stelde toen ik penningmeester
werd vorig jaar was van hoe gaat het nu eigenlijk. En toen ik het antwoord
hoorde dacht ik dat gaat dus niet goed. Wij krijgen van u en daar ben ik u zeer
dankbaar voor redelijk op tijd de contributiegelden binnen en vervolgens gaan
wij als hoofdbestuur zijnde kijken wat gaan wij ermee doen. Ook niet meer
uitgeven dan we binnenkrijgen natuurlijk. Maar vervolgens zou u als geachte
donateur natuurlijk dan ook eens even moeten weten wat wij daarmee zouden
willen doen. Ik heb het aangegeven het kost toch 30.000 gulden om een extra
Algemene Vergadering bij elkaar te roepen. Het hoofdbestuur is van mening
dat dit een te hoog bedrag is voor dit soort dingen op dit moment. Als we een
heel ruime begroting hebben is het misschien nog wat anders. Een ander
probleem is dat we ook aan reglementaire termijnen vastzitten. Als we dan
ergens in november dan die Algemene Vergadering zouden hebben dan zou in
september die begroting klaar moeten zijn. En dan zegt u dat lukt de regering
ook wel op Prinsjesdag om de miljoenennota gereed te hebben maar dat zijn
toch net even wat andere mechanismen dan in een klein clubje als de onze
waar cijfers toch nog erg kunnen jojoën zeker in de tweede helft van het jaar
en je kan pas een goede begroting maken als je echt goed zicht hebt op de
uitvoering daarvan en dat is toch meestal niet eerder dan eind oktober. Dat
neemt niet weg dat het hoofdbestuur met u van mening is dat de begroting op
enig moment met u besproken moet kunnen worden en in feite aan u ter
goedkeuring wordt voorgelegd.
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In het penningmeestersoverleg praten we hier al heel diepgaand over. De
penningmeesters van de kamercentrales kunnen u dat bevestigen. We hebben
dat 2 keer per jaar dat zou misschien een derde keer kunnen zijn dat we dat
ergens eind november begin december doen maar daar komen echt alle
onderwerpen aan de orde die voor het hoofdbestuur relevant zijn maar die ook
de penningmeesters zelf aandragen. Vorig jaar bijvoorbeeld ben ik gekomen
met de voorjaarsnota om gewoon toch lopende de rit de zaak bij te stellen en
dat is goed besproken ook in het penningmeestersoverleg en daar hebben we
elkaar ook heel snel gevonden ook de uitgangspunten voor de begroting 1995
zijn besproken in het penningmeestersoverleg vorig jaar oktober meen ik, ik
keek even naar Daan 1 die weet dat wel, dus daar hebben we toen uitgebreid
over gepraat. Zo gaan wij met elkaar om heel open er wordt niks verborgen
gehouden dat is mijn stijl niet. Maar het is misschien een idee om begin
december een extra penningmeestersoverleg te hebben. De status daarvan is
dan natuurlijk nog even vaag want ik neem niet aan dat het
penningmeestersoverleg namens u de leden akkoord kan gaan met de begroting
maar aan de andere kant is er dan voor u een extra safe-guard dat de zaak wel
op niveau bekeken is. We zullen dat de volgende keer in het Hoofdbestuur
bespreken.
Voorzitter.
Wil iemand in tweede instantie nog reageren.
Meneer Schout. Ja bedankt ook de heer Korff voor deze uiteenzetting. Al is het
natuurlijk nooit de bedoeling dat wij zouden denken dat er iets achterblijft
want daar is dit voorstel niet voor ingediend dat even terzijde. Maar waar het
ons nogmaals omgaat u moet een juiste beoordeling kunnen plaatsen en wij
vinden dat, en ik denk ook de vergadering, te laat. Ik adviseer dus bij deze het
hoofdbestuur gaande 1995 toch te komen na onderzoek en gesprekken in het
hoofdbestuur met een voorstel aan de partij om in ieder geval zo tijdig
mogelijk en niet meer in de maand mei maar in het jaar daarvoor al te komen
met de begroting zodat wij daar een definitief oordeel over kunnen vellen.
Dank u wel.
Voorzitter.
Dat willen wij u graag toezeggen maar ik zie nog een ander verband het zal u
opgevallen zijn dat we dus begonnen zijn met een meerjarenbeleidsplan maar
ook nadrukkelijk met een beleidsplan voor het lopende jaar. We hebben ook
een koppeling gelegd tussen het beleidsplan en de begroting dan is het toch
eigenlijk een ideale situatie als we voordat we het jaar zouden beginnen van u
als vergadering ook het akkoord krijgen om dat beleidsplan en dus de vertaling
daarvan in financiële zin ook uit te voeren. We zijn echt nog aan het bekijken
of we daar iets slims op kunnen vinden we gaan ook de reglementen opnieuw
bekijken misschien dat we de reglementen zo kunnen wijzigen dat we ons wel
uit dat dilemma kunnen halen maar uw hoofdbestuur ziet ook heel nadrukkelijk
dat we dat echt heel anders moeten gaan doen want wij willen nu juist op een
algemene vergadering willen we aan de hand van het beleidsplan willen we

Daan Zwart, waarnemend directeur, LO
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ook nadrukkelijk met u discussiëren of er bijstellingen ten aanzien van dat
beleidsplan moeten komen en we dus dan in dat jaar wat daarop volgt ook het
bijgestelde beleidsplan kunnen gaan uitvoeren dus we zullen ons best doen om
in het najaar toch met een voorstel te komen. Zullen we het in die zin met
elkaar afspreken. Dan hebben we het zo besloten.
Voorzitter, mag ik u daar, ja helemaal achterin de zaal dat is misschien wat
moeilijk te zien, -ja meneer Bakker ik hoor het aan de stem zien kan ik het
niet want ik wordt verblind door 4 lichten Bakker
Nou dat komt niet vaak voor.
Voorzitter nog één suggestie erbij. De penningmeester heeft al eerder
gesproken over de voorjaarsnota waarbij die spreekt over een bijstelling aan de
hand van een begroting die u heeft opgesteld en die legt u uiteindelijk voor de
bijstelling hebben we in feite nu in ons bezit, mijn suggestie is daarbij dat u
met een najaarsnota dan maar komt waarbij u de eerste indicaties van de
volgende begrotingen vast aangeeft dan geeft u in ieder geval de richting aan
waar u naar toe wilt en dat u dan dankbaar gebruik maakt van het
penningmeestersoverleg om een en ander nog nader te bekritiseren en te
becommentariëren om dan via Thorbeckehuisnieuws de uiteindelijke resultaten
neer te leggen dan kunnen afdelingen eerder erop inspelen als nu bij een
voorjaarsnota die eigenlijk in feite halverwege het jaar is.
Penningmeester.
Voorzitter we hebben vorig jaar die voorjaarsnota gehad dat was laat ik zeggen
gewoon een intern stuk voor het Hoofdbestuur van nu zo gaan de zaken op dit
moment het gaat niet goed we moeten bijstellen en uiteindelijk is dat dan
neergeslagen in de begroting zoals u die ook hebt aangetroffen ja ideaal zou
natuurlijk zijn als we ook de voorjaarsnota in de ledenvergadering brengen en
ook de najaarsnota. Nou de najaarsnota ik moet eerlijk zeggen het moet
natuurlijk ook weer niet al te bureaucratisch worden dus dat wordt wat veel. Ik
heb overigens wel gewerkt met een aantal kaderbrieven vorig jaar en dat zijn
natuurlijk de bekende dingen die je van het Ministerie van Financiën afkijkt
waarin gewoon geschetst is van nou dit is de ruimte voor volgend jaar maar
daar komen we straks misschien bij het bespreken van de begroting van 95 nog
wel even op dus dat soort verhalen is er wel en wordt overigens ook weer in
het penningmeestersoverleg besproken maar misschien net niet op het moment
dat u het graag zou willen maar nogmaals we zitten vast nog aan die oude
termijnen aan die oude structuren maar het Hoofdbestuur wil dat ook
veranderen.
Voorzitter.
Ja ik zou eigenlijk dit met u willen afspreken we zijn nu toch met een stukje
techniek bezig we zijn bezig om in de vergadering allerlei oplossingen te
bedenken, de suggesties die genoemd zijn ook die van Meneer Bakker zullen
we allemaal bekijken en we zullen met een voorstel komen opdat we meer in
de tijd op een geschikte wijze plaats de behandeling van de begroting en
beleidsplan, accoord met dit besluit dan hebben we dat afgesproken.
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Dan gaan we verder met het derde voorstel en dat is het voorstel van de
afdeling Oegstgeest de afdeling Oegstgeest stelt voor te besluiten dat het
organiseren, tot het organiseren van een gedachtenwisseling over de liberale
opstelling aan het begin van de volgende eeuw. De tekst van het voorstel en de
toelichting en het advies van het Hoofdbestuur kunt u weer in de
beschrijvingsbrief vinden. Het advies van het Hoofdbestuur zal ik u nog graag
even voorlezen:
" Het Hoofdbestuur onderschrijft de noodzaak om juist in deze periode
waarin de bakens worden verzet een visie op de lange termijn te
ontwikkelen en zal in overleg met prof.mr. B.M. Teldersstichting
beraden op welke wijze dit het beste operationeel kan worden
gerealiseerd".
In de beleidsnota hebben we daar ook al over gesproken, zie punt 4.
Wie mag ik het woord geven ?
Accoord met deze aanpak, ik zal er morgen ook nog iets over zeggen in mijn
jaarrede, die ik beloof, kort zal zijn want we hebben morgen vreselijk veel
sprekers.
Dan gaan we naar het volgende voorstel van de afdeling Hilversum, waarvan
de tekst en het advies verwijs ik u naar de beschrijvingsbrief de tekst van de
beschrijvingsbrief is:
11

Stimuleren van de discussie binnen de partij betreffende de eindigheid
van fossiele brandstoffen, olie en gas, met zowel haar financiële
gevolgen voor de Nederlandse maatschappij als klimatologische
gevolgen."

Het advies van het Hoofdbestuur is een themadag te wijden aan de
energiepolitiek in relatie tot de eindigheid van fossiele brandstoffen. Accoord
met het voorstel, meneer Vrijlandt
Ja,. Hilversum. Ik ben blij dat de afdeling Hilversum, er zijn vier instanties
geweest die hebben voorstellen gedaan hebben en Hilversum is daar bijzonder
actief in geweest vandaar dat ik dat hier ook nog iets nader wil toelichten. Nou
het is zo dat anderhalf jaar geleden zijn we ook bij elkaar geweest in Papendal
heb ik dit ook aan de orde gesteld, zat achter de tafel meneer Van Aardenne
die eindigheid van die fossiele energie die wordt algemeen erkend ook meneer
Van Aardenne zei dat is een ernstige zaak maar men doet er niets aan. Over 45
jaar is aardolie en aardgas op over 121h jaar wordt de aardolie krap volgens
prof. Gupping de voormalige hoogleraar uit Delft en een medewerker van
Shell, we moeten er echt wat aan doen. De partij heeft een bijeenkomst
trachten te organiseren in Bodegraven die is niet doorgegaan want er waren
weinig mensen die zich daarvoor interesseerde, maar gezien deze urgentie van
deze problematiek voor de maatschappij voor de economie dacht ik we moeten
er toch wat meer aan doen dan alleen maar een losse themadag waar al of niet
mensen naar komen. Ik zou er voor willen pleiten dat het niet alleen maar een
themadag is al of niet in Bodegraven, ik vind het een rare plaats trouwens,
(gelach) maar gewoon wat er staat te gebeuren de benzine die zal echt een
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factor 4/5 duurder worden maar wat er staat te gebeuren is gewoon dat we
moeten krachtig aan energiebesparing doen en dat is een hele belangrijke zaak
en dat echt daar gebeurd nu niets aan of praktisch niets aan laat ik het zo
zeggen en dan de energieprijzen zullen omhoog gaan. Nederland is één van de
landen in Europa de één na laatste met de laagste in electriciteitsprijzen dus we
kunnen er best wat aandoen en ik heb begrepen van Minister de Boer dat die
het ook wel wil maar ik hoop ook dat de VVD daaraan steun zal geven en U
als Hoofdbestuur en partij daar krachtig achter zult staan.
Voorzitter.
Wil iemand hier nog op aansluiten anders zou ik er in dit stadium dit op willen
zeggen dat wij dan afspreken dat hier dan een themadag op wordt
georganiseerd zodat we de vele facetten zowel de relatie tussen economie als
milieu kunnen beschouwen en verder zou ik woord daaromtrent willen geven
aan mevrouw Roscam Abbing.
Roscam Abbing-Bos
Voorzitter, het heugt mij niet dat er een themadag was gepland in Bodegraven
maar ik vind de naam ook kostelijk het zou een goed idee zijn. Ja ik denk dat
de heer Vrijlandt gelijk heeft dat het een enorm belangrijk onderwerp is en het
zou dus een idee zijn misschien als u een themadag onvoldoende vindt om in
ieder geval hier nog eens de aandacht voor te vragen van de betreffende
commissie en verder denk ik dat het een onderwerp is wat u bij de behandeling
van de Tweede Kamerbeleid eens aan de orde zou kunnen stellen.
Meneer Vrijlandt, in tweede instantie.
Vrij landt.
Het facet in de partij is op het ogenblik en ik heb meneer Te Veldhuis vorige
week beluisterd voor de TROS-Radio dat je niet een doemdenken moet doen
he dat is dan de kreet. Dit is echter geen doemdenken dit is realiteit en we
moeten gewoon niet alleen maar aan de tegenwoordige economie denken voor
de eerste vijf jaar wat nu gebeurd ook voor het milieu maar ook voor langere
tijd want als je pland de hele maatschappij pland op alles en nog wat
Ruimtelijke Ordening heb je daar mee te maken, dus extra aandacht dus niet
een themadag aan het eind van het jaar enzovoorts
Voorzitter, een toevoeging, wanneer dit thema belangrijk genoeg is en dat
vinden vele van ons waarschijnlijk, -meneer van Vessem -klopt zo is mijn
naam, -ja u had hem niet genoemd, maar ik herken uw stem, zo bekend bent
u ..

Van Vessem (bij interruptie)
Als de bonte hond, nou het wordt straks nog erger,
Voorzitter (vervolgend)
... maar ik had nu alleen (gelach) we houden het grappig, dit is een belangrijk
thema en wanneer we dat willen stimuleren met een themacongres dan is dat
natuurlijk wel interessant maar het is natuurlijk nog effectiever wanneer dat
wordt voorbereid door bijvoorbeeld een themanummer van "Liberaal Reveil"
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en dat werkt en die van reveille werkt al onafhankelijk van het Hoofdbestuur
maar enige relatie zal ongetwijfeld bestaan en wat dat betreft is het misschien
een interessante hint om daar een koppeling te leggen want het is een beetje
buiten het bereik van de Teldersstichting dunkt ons.
Mevrouw Roscam Abbing-Bos.
Meneer van Vessem, blijf nog even staan dan kan ik u ook zien. Het idee dat u
hier naar voren brengt om Liberaal Reveil in te schakelen dat is een goed idee
en dat doen wij dus bij elke themadag dus er is een uitstekende samenwerking
tussen de Teldersstichting waar Liberaal Reveil onder valt en het Hoofdbestuur
ten aanzien van de inhoudelijke discussie en elke themadag elke gesprek elke
discussie wordt voorbereidt met de Teldersstichting met name de Directeur
uiteraard en het liberaal manifest wordt daarbij ingeschakeld en dat zullen we
ook deze keer doen.
Nou Liberaal Reveil heeft ook nog een stichting en een voorzitter en die heeft
zich een keer dermate kennelijk geërgerd aan een foute boekbespreking dat hij
het voor de tweede keer gedaan heeft. Ik heb nog nooit gemerkt dat iemand
het heeft opgemerkt maar dat was wel zo het ging over het boek van
Fukuyama en heeft in Liberaal Reveil twee recensies geleverd heel
opmerkelijk.
Voorzitter.
Mogen we afspreken dat de themadag dus georganiseerd wordt in een
samenwerking met de Teldersstichting.
Voorzitter, Van der Meulen afdeling Heerlen. Energie is een belangrijk punt
dat blijkt ook vandaag weer. Energie en de eindigheid daarvan houdt ons
kennelijk allemaal bezig, dingen staan niet alleen je moet dingen ook aan
elkaar koppelen in dit kader wil ik graag opmerken dat het houden van een
extra ledenvergadering alleen voor het vaststellen van de begroting niet past
binnen die visie.
Voorzitter.
Juist, waarvan akte. Dan ga ik aan de orde stellen een voorstel wederom van
de afdeling Hilversum en dat betreft de kandidaatstellingsprocedure, ook weer
de tekst en het advies kunt u vinden in de beschrijvingsbrief, ik zal kort even
toch de zaak nog noemen:
" De laatste jaren vinden procedures binnen de VVD veelal plaats via
het top-down systeem. Echter, juist in een liberale partij zal gewerkt
moeten worden vanuit de achterban, de leden. Voorstel om procedures
en standpunten van onder af te starten, daar de eerste aanzetten te laten
geven".
Het advies van onze kant, het Hoofdbestuur: de meeste procedures zijn reeds
botturn-up uitgevoerd. Voor wat betreft de kandidaatstellingsprocedures zal er
een commissie worden ingesteld die de opgedane ervaringen tijdens de
kandidaatstelling voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer, Gemeenteraad,
Europees Parlement, Provinciale Staten en de Eerste Kamer zal evalueren.
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Wie van u mag ik het woord geven.
Vrij landt.
Nogmaals Vrijlandt uit Hilversum. Het gaat hier om meer dan alleen maar die
botturn-up en botturn-down procedures heel mooi, het gaat hier om de interne
democratie in de partij. We hebben dinsdag meegemaakt hoe de burger denkt
over de relatie burger/politiek in Amsterdam2 , dat had niemand verwacht en
eigenlijk zijn er in de VVD ook nog wat op of aanmerkingen te maken en die
wil ik toch nog eventjes heel snel noemen en die zijn bij ons in de afdeling
ook al jaren een wens geweest dat die naar voren zouden komen.
Die kandidaatstellingscommissie of die commissie die die kandidaatstellingen
bekijkt nou ja dat moet dan maar, maar ik zou zeggen wij weten allemaal wat
er gebeurd is en daar moet niet veel vergaderd worden dat kun je zo vooral de
insiders, die kunnen dat zo neerschrijven. Ik wil toch enkele dingen doen. De
enkele helaas verkeerde dingen, die de afstand tussen het lid en de Tweede
Kamerleden, Eerste Kamerleden vergroot er is geen presentatie geweest van de
kandidaat-leden voor de Tweede Kamer en ook die afstand ten opzichte van de
Eerste Kamer kandidaten was groot. De invloed en u heeft dat ook genoemd of
niet dan komt dat bij punt 4 bij dat beleidsplan, de communicatie in de partij
moet verbeterd worden, nou die wordt in de laatste jaren verslechterd doordat
er geen ingezonden brievenrubriek is, ik heb met u daar over geschreven, u
heeft mij daar braaf op geantwoord dat er geen geld voor is, natuurlijk is daar
wel geld voor er zijn zoveel medewerkers op de Koninginnegracht als er eentje
minder is dan houden we daar massa's geld van over.
Voorzitter,
ja zo simpel is het niet,
Vrijlandt
Jawel, het is ontzaglijk simpel een van de eerste prioriteiten in de partij moet
zijn dat er een ingezonden brievenrubriek moet zijn dat zie je in alle kranten
en als u eens een keertje in Amerika gekomen bent zult U zien dat de
ingezonden brievenrubriek het allerbelangrijkste is en hogelijk gewaardeerd
wordt. Op het ogenblik is Vrijheid en Democratie een mededelingenblad van
het Hoofdbestuur en enkele prominente. Wat we ook miste dat is de
aankondiging van de spreekbeurten van de prominente, nu op het ogenblik is
het zo dat als iemand komt, Dijkstal of wie dan ook krijgen alleen maar die
mensen daar in de buurt die mededeling en verder niet, nou als Dijkstal komt
in Arnhem dan wil ik best wel eens een keer naar hem toegaan, nou ik pleit
ervoor of wij pleiten er voor dat dat weer gebeurd die aankondigingen. Nou en
om nog een heel belangrijke zaak en daar zal wel waarschijnlijk niks aan te
doen zijn dat er invloed is van de achterban op de kabinetsvorming. We
hebben nu gehad een kabinetsvorming in een paars kabinet, het gewone lid
heeft daar eigenlijk geen invloed op kunnen uitoefenen, u natuurlijk wel met
de Kamervoorzitters maar ik zou ervoor willen pleiten, waarom doet u dat niet
eens een keer waarom niet eens een keer interne enquête of misschien, maar
In Amsterdam werd een referendum gehouden over de vraag of Amsterdam
bestuurlijk het model van een stadsprovincie zou moeten aannemen. De uitslag
was een overweldigend nee, welke uitslag gerespecteerd werd.
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dat is toekomst, een referendum. Dit zijn enkele praktische voorstellen enkele
praktische voorstellen die het contact de communicatie in de partij kunnen
verbeteren en ik begrijp dat er nu een voorzitter van de Kamercentrale opstaat
en die waarschijnlijk zegt dat hoeft niet het is allemaal best maar als eenvoudig
lid hebben wij nog heel wat te wensen.
Voorzitter, wie mag ik verder nog het woord geven.
Ja dank u wel voorzitter, mijn naam is Slichtenbre (??) van de afdeling Ede
wij willen graag het voorstel van de afdeling Hilversum sterk ondersteunen wij
vinden in feite het advies wat het Hoofdbestuur daarbij geschreven heeft een
beetje heel ruim en heel vrijblijvend en we zouden toch erg graag zien dat dit
voorstel van de afdeling Hilversum inderdaad in de praktijk gebracht zou
worden. Ik dank u wel.
Voorzitter, wie mag ik verder het woord geven.
De heer Schout, ja voorzitter deze kamercentrale voorzitter die staat niet op
omdat hij iets tegen de procedure zou hebben maar ik teken protest aan tegen
de opmerkingen van de heer Vrijlandt aangaande mensen op de Koninginnegracht. Ik weet al 9 jaar zitting hebbende in de kamercentralebestuur lid
uitmakend van dat dagelijks bestuur als geen ander wat de werkzaamheden
betekenen op de Koninginnegracht en ik denk dat de opmerking van de heer
Vrijlandt hier ver buiten deze vergaderzaal hoort deze mensen verdienen meer
een pluim dan een opmerking als deze. (applaus).
Vrijlandt, voorzitter ik heb natuurlijk niet bedoeld om de medewerkers van de
Koninginnegracht in diskrediet te brengen, ik heb alleen naar voren willen
brengen omdat wij daar in het verleden vaak over geschreven hebben dat die
contacten met die achterban met het lid weer goed moeten zijn onder andere
door weer te creëren een mogelijkheid van ingezonden brievenrubriek dat was
mijn bedoeling en als ik dan terzijde zeg van ja waar moet dat geld dan
vandaan komen natuurlijk moet het ergens vandaan komen en dan zeg ik en de
voorzitter van de kamercentrale van Zeeland die heeft meer inzicht voor wat er
in de Koninginnegracht gebeurd, maar gewoon als eenvoudig lid zou ik zeggen
hoe dan ook haal dat geld ergens vandaan en creëer weer die mogelijkheid van
die ingezonden brievenrubriek.
Voorzitter, Van der Laag afdeling Wijk bij Duurstede. Ik ben het op veel
punten van de heer Vrijlandt oneens. Als eenvoudig lid van de afdeling kom ik
wat betreft kandidaatstellingsprocedures binnen de VVD maar ook andere
activiteiten binnen de VVD heel goed aan mijn trekken. Ik denk dat het in
brede zin zo is dat voor de partijdemocratie de partij zelf niet afwachtend moet
gaan zitten kijken of er wat vanuit de Koninginnegracht komt, maar alle
partijleden zijn ook deelnemers; kamercentralebestuur, ondercentralebestuur
afdelingsbestuur. Er gaat informatie het land in mensen kunnen actief
meedraaien ook in kandidaatstellingsprocedures de voorwaarde is echter wel
dat men zichzelf een beetje actief opstelt.
Elke afdeling heeft de mogelijkheid om amendementen in te dienen als ik het
goed heb en mee te beslissen via de afgevaardigde in de algemene
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vergaderingen als het gaat om Eerste en Tweede Kamerleden als het gaat om
Gemeenteraadsleden ligt het absoluut binnen de afdeling. Gaat het om
Statenleden dan zijn alle afdelingen weer vertegenwoordigd in de
Kamercentrale dus ik denk dat er voldoende mogelijkheden zijn om actief deel
te nemen aan de procedures die de afdeling Hilversum in zijn brief schetst.
Wat betreft de ingezonden brievenrubriek daar kunnen mensen verschillend
over oordelen misschien heeft het Hoofdbestuur mogelijkheden om daar nog
eens naar te kijken maar gelet op de financiële positie zoals die is neergelegd
in de zojuist behandelde jaarrekening en begroting 1995 denk ik dat ik ook wat
dat betreft keuzes gemaakt moeten worden en lijkt het mij verstandiger om in
eerste instantie de aandacht te wijden aan andere dingen en met name dan die
te richten op ledenwerf-acties, ledenwerfcampagnes om er voor te zorgen dat
we mogelijk op termijn met extra leden die we ook stimuleren deelnemer te
zijn misschien weer financiële ruimte creëren om ook eens een ingezonden
brievenrubriek weer op te nemen in Vrijheid en Democratie. Dank u wel.
De heer Bakker. Voorzitter ik heb het gevoel even gehad toen Vrijlandt sprak
dat hij nog 4 jaar geleden leefde. Sinds de afgelopen jaren is er wezenlijk wat
verandert met name geïndiceerd door het hoofdbestuur door het organiseren
van allerlei mogelijke themadagen en discussiebijeenkomsten. Ik denk dat dat
ook de voedingsbodem is waarop afdelingen zelf aan de slag kunnen. En als op
een gegeven ogenblik wordt gevraagd doe nog wat meer dan zou ik haast
zeggen afdelingen steek de hand in eigen boezem. U bent degenen die de leden
actief kan krijgen. U zult het moeten organiseren. U zult de thema's moeten
aandragen en dan kunt u op een gegeven moment ook de invulling van de tekst
die boven u hangt van leden naar deelnemers. Het zijn vooral de afdelingen die
het moeten doen. Den Haag kan hooguit condities scheppen. Die hebben ze nu
geleverd en daar gaan ze nu vrolijk mee door.
Voorzitter Heitman afdeling Leidschendam. Ik wilde met name even ingaan op
het advies van het hoofdbestuur waarin u spreekt over het bijstellen van
kandidaatstellingsprocedures. Ik zou daar bijzondere aandacht voor willen
vragen dat dat op een hele korte termijn en het liefst ook in een wat breed
samengestelde setting zou gaan gebeuren. De ervaringen die wij hebben op
gedaan sinds eind 1993 te beginnen met de gemeenteraadslijsten leiden ertoe
dat er best een behoorlijke verandering plaats zou kunnen vinden in ieder geval
om eens even te kijken naar de zuiverheid van de procedure. Met name
voorzitter ben ik op de gedachte gekomen om dit hier te melden gelet op het
gebeuren met betrekking tot de kandidaatstelling onder andere voor de
secretaris van het hoofdbestuur waarbij gebleken is dat bij de
ledenvergaderingen een vraag is voorgelegd die niet in overeenstemming is met
het reglement. Dat heeft geleid tot ettelijke telefoontjes over en weer en
uiteindelijk tot een aantal besluiten en dat brengt ons er toe om hier in ieder
geval te vragen met grote spoed dit voorstel te doen en daar laat ik maar even
buiten beschouwing de wijze waarop we met name met de Eerste Kamerleden
zijn omgesprongen in Papendal onder andere het zweetkamertje wat niet
getuigt van respect voor deze leden.

12

Meneer de voorzitter, mevrouw Buzeman afdeling Den Haag. Ik wou graag
aansluiten bij wat de heer Heitman zei over de kandidaatstellingsprocedure
voor het hoofdbestuur. Bij ons is een beetje de indruk gewekt dat het erg
moeilijk was om aan die nu gestelde reglementen te voldoen. Het kwam er op
neer dat je te gelijkertijd met het hoofdbestuur kandidaten moest stellen in
dezelfde periode eigenlijk en anderzijds moest je ook kandidaten stellen tegen
een bepaald persoon en als je nou niet weet welke die personen zijn die het
hoofdbestuur stelt dan kun je ook moeilijk een kandidaat stellen tegen zo'n
persoon. Dus ik zou willen pleiten voor opneming van de huidige reglementen
voor de kandidaatstelling hoofdbestuur in die werkgroep voor die
kandidaatstellingsprocedure voor de andere organen op dat dit rechtgetrokken
wordt als dit kan.
Voorzitter Prins ondervoorzitter kamercentrale Leiden. Heel kort even. Toen ik
het amendement van Hilversum las toen dacht ik ja net als de heer Bakker we
zitten waarschijnlijk nog een x-aantal jaren terug want er is inmiddels al zoveel
verandert binnen de partij. Het kan dus eigenlijk alleen maar de bedoeling
hebben om de tot dan benadering bij de kandidaatstellingsprocedures weer
terug te draaien naar het oude systeem. Als dat de bedoeling van Hilversum is
dan zeg ik nu namens de kamercentrale Leiden dat we ons daar ernstig tegen
zullen verzetten. Dat we juist vanwege het kwaliteitsaspect wat daarmee
bevorderd is die tot dan benadering voor die kandidaatstellingsprocedures
gaarne willen handhaven.
Voorzitter, mevrouw Wisse Smit namens de afdeling Hilversum. Ik wil niet
verder gaan met deze discussie maar ik denk dat de boodschap die wij als
Hilversum hadden willen overbrengen duidelijk gemaakt is door u in de tekst
boven uw hoofd. Dank u wel.
Voorzitter.
V erder nog opmerkingen van uw kant dan geef ik gaarne het woord aan de
heer Knip.
Ja voorzitter als de strekking van de laatste opmerking is dat verder geen
beantwoording meer nodig is dan zou ik gaarne stoppen maar ik denk niet dat
dat helemaal de bedoeling is. Overigens is het wel zo met name in de richting
van de heer Vrijlandt de woorden van de heren Van der Laag en Bakker door
mij nauwelijk~ kunnen worden verbeterd want ik denk dat dat het juiste
antwoord is. Eén ding wil ik eraan toevoegen veel maatregelen bijvoorbeeld
het opnemen van bepaalde rubrieken in "Vrijheid en Democratie" althans het
achterwege daarvan zijn inderdaad ingegeven door financiële overwegingen. U
weet allen dat wij moeten schrapen met de weinige gelden ook voor het blad.
Het blad lijdt daar ook wel eens onder ook qua omvang en dan wordt elk
rubriekje toch wel opnieuw bekeken of dat wel nodig is om daar mee door te
gaan hoe spijtig dat ook is als daar een negatieve beslissing op volgt en als de
heer Vrijlandt zegt haal dat geld maar ergens vandaan en hij zegt er niet bij
waar dan vandaan dan vind ik die opmerking nogal graduit. Ik heb daar verder
ook weinig antwoordt op. Nogmaals je moet prioriteiten stellen maar dat is
door de andere insprekers net ook al gezegd.
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De aansporing om de commissie snel van start te laten gaan met de werkzaamheden van de herziening van de reglementen beschouwen wij uiteraard als
een steun in de rug wij zullen daar inderdaad geen gras over laten groeien en
ik denk dat het goed bekeken kan worden ik heb het goed beluisterd. De
noodzaak de commissie een wat ruimere opdracht te geven dan alleen naar de
kandidaatstellingsprocedure te kijken maar natuurlijk en met name het punt
bijvoorbeeld van een kandidaatstelling van de leden van het Hoofdbestuur dat
is best nog wel een goed punt om eens even opnieuw te bekijken want
natuurlijk moet het algemene streven zijn van die commissie om de
reglementen ook zo eenvoudig en doorzichtig mogelijk te maken. Ik denk dat
dat ook een zeer belangrijk punt is want ik denk dat u het met mij eens kunt
zijn als je de reglementen eens opslaat dat ze toch enige studie vereisen voor je
daar echt ik zou bijna zeggen mee kunt spelen. Voorzitter ik wou het daar bij
laten.
Voorzitter.
Ik constateer dat we als vergadering afspreken dat we dus de reglementen qua
evalueren zo snel mogelijk zullen aanpakken. Ik kan u zeggen dat we al in een
ver gevorderd stadium zijn wat betreft het samenstellen van de commissie. En
met betrekking tot de opmerking van de heer Vrijlandt dat er dus ingekomen
stukken rubrieken zouden kunnen komen in "Vrijheid en Democratie". We
zullen op dit moment even nog in portefeuille houden omdat inderdaad u zelf
heeft constateren dat onze financiën er niet zo best uitzien en wij meteen een
beroep op u doen als u vertrekt maandag begint met nieuwe leden aan te
werven want dan zal de ruimte in de begroting iets beter worden en kunnen we
ook weer een paar zaken ter hand nemen die we vroeger ook ter hand namen.
Zullen we het op deze wijze met elkaar afspreken.
Dan ga ik naar het volgende voorstel en dat is ook van de afdeling Hilversum
en dat heeft betrekking tot het landelijk asielbeleid. De tekst en het advies kunt
u vinden in de beschrijvingsbrief en het Hoofdbestuur adviseert u dit voorstel
te betrekken bij de discussie over het beleid van de Tweede Kamer wat
morgen op de agenda staat. U weet dat met name uit onze partij deze
gevoelige problematiek op een zeer eerlijke en duidelijke wijze is ter
bespreking gebracht. Ik acht het een goede zaak om met name ook als we in
discussie gaan met de Tweede Kamerfractie om dit punt daar aan de orde te
stellen.
Voorzitter, Yvonne Hoogendoom afdeling Wassenaar. Naar aanleiding van dit
voorstel van de afdeling Hilversum wil ik er op wijzen dat er per 1 januari ....
...einde band ..... .
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... nieuwe band ...
....met de nieuwe wetgeving blijkt dat 40 % te zijn en ik denk dat juist dit ook
heel goed in gedachte gehouden moet worden want nu worden alleen echte
vluchtelingen toegelaten die economische vluchtelingen asielzoekers die mogen
niet meer een aanvraag indienen die worden nog dezelfde dag afgewezen. Er
zijn 2 centra waarbij iedereen zich aan moet melden en in het begin was het
zelfs zo dat getallen van 500 aanmeldingen per dag terugliepen tot 50
aanmeldingen per dag. Dat wilde ik even opmerken.
De heer Vrijlandt Ja ik wilde een opmerking maken. Het is natuurlijk
duidelijk dat het een gevoelige zaak is en ook met taboes is omkleed. Ik vind
dat jammer eigenlijk. Als een Procureur Generaal van Leeuwarden wat zegt en
ik heb hier de Volkskrant van 5 januari 95 overdag dan mag dat wel gezegd
worden als meneer Bolkestein dat zegt dan wordt hij aangevallen en wordt hij
voor racist en voor zwijn uitgemaakt. Over dit onderwerp is kort geleden een
stukje verschenen dat heeft u misschien gelezen in HP/de Tijd dat is een aanval
van de heer Nijpels op Bolkestein en die pleit er voor en dat is dus geen
fractiebeleid maar dat is partijbeleid dat niet alleen de heer Bolkestein beslist
maar dat er in breder verband hierover intern van gedachte wordt gewisseld en
dat dan een conclusie wordt gemaakt. Nijpels weet dat waarschijnlijk meer dan
ik hoe dat gegaan is hij spreekt over achterkamertje enzovoorts Ik bepleit
ervoor dat de partij meer grip hier op krijgt en op meer ...
Voorzitter
- mag ik afspreken dat we dit morgen behandelen ? ... maar ik pleit er voor dat de partij er wat aan doet niet de fractie dat is op het
ogenblik de fractie bepaald dat maar de partij zelf een grip op deze zaak krijgt
dat is mijn betoog.
Mag ik hier nog één ding op zeggen. Ten eerste is het helemaal niet zo dat de
Volkskrant negatief heeft gereageerd. De Volkskrant heeft heel positief altijd
op de heer Bolkestein gereageerd. Ik heb wel eens gezegd het is haast de
Bolkskrant daarnaast is het zo dat de hele landelijke pers heel positief op
Bolkestein heeft gereageerd en dat allang de hele besprekingen en discussies
over asielzoekers niet meer in een taboesfeer is. U brengt het in de taboesfeer
meneer Vrijlandt door de manier waarop u een bepaald accent legt in deze
discussie en dat is heel erg te betreuren en een heleboel mensen in deze zaal en
dat heb ik wel meerdere keren gehoord zijn het niet eens met de wijze waarop
u de problematiek benadert. Dat wilde ik toch wel even zeggen (applaus).
Voorzitter.
Het is goed dat u dat zegt maar ik wilde verder geen discussie met elkaar. Ik
wil heel nadrukkelijk deze zaak die heel goed in de openbare discussie is
gebracht met name door de VVD en de heer Bolkestein en wil ik graag
morgen aan de orde stellen bij het beleid van de Tweede Kamerfractie omdat
het daar heel nadrukkelijk aan de orde is. Akkoord met dit voorstel. Besloten.
Dan gaan we over tot het volgende van de afdeling Hilversum en dat heeft
betrekking op de discussie binnen de partij over het vreemdelingen vraagstuk.
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Ik zie dat in het verlengde van wat we zo juist besproken hebben en ik zou dat
dus met name aan de orde willen stellen bij het beleid van de Tweede
Kamerfractie.
Voorzitter één korte opmerking nog en dat hebben we bij het vorige punt
vergeten en dat kun je hier ook weer invoegen waar het tegenwoordig ook over
gaat is niet alleen om vreemdelingen maar om bevolkingspolitiek en als u weet
wat er met die Randstad gebeurt hoe die volslibt en ook in die buurt van
Amsterdam dat is gewoon het onderwerp bevolkingspolitiek moet hoog op de
agenda geplaatst worden van de partij. Misschien dat daar ook een themadag
aan besteed kan worden. Ik heb een paar jaar geleden, ik zit al wat langer in
de partij ook 5 jaar zoals ik daarstraks hoorde, heb ik eens een keer met een
Tweede Kamerlid gesproken en toen vroeg ik wat doet de partij nu eigenlijk
aan bevolkingspolitiek toen zeiden ze hahahaha wij doen daar allemaal niks
aan. Nu dit kan natuurlijk niet meer dus ik stel voor dat ook het facet
bevolkingspolitiek ruime aandacht krijgt. Rotterdam, Den Haag, Utrecht,
Amsterdam hebben allemaal daarmee te maken. Kinderbijslag is ook een facet
daarvan en wat die mevrouw net achter zei over die Volkskrant ik heb
helemaal niets gezegd over die Volkskrant ik heb alleen één artikeltje
aangehaald van meester Steenhuis uit Amsterdam verder heb ik mijn mening
helemaal niet gegeven.
Voorzitter.
Het is duidelijk ik wilde met name dit punt morgen ook aan de orde stellen en
ik wou het hierbij vandaag dus afhandelen.
Dan krijgen we het volgende punt de benoeming lid van commissie van
beroep. Het gaat over het volgende. De voorzitter van de commissie van
beroep de heer mr. F. Korthals Altes heeft te kennen gegeven deze functie neer
te willen leggen in verband met zijn verkiezing tot voorzitter van de Eerste
Kamerfractie. Door het hoofdbestuur is de heer W.J.A. van den Berg te Diever
kandidaat gesteld voor het lidmaatschap. Aangezien binnen het gestelde termijn
geen overige kandidaten voor deze vacature ter kennis van de algemeen
secretaris is gebracht wordt de heer Van den Berg hierbij benoemd tot
voorzitter van de commissie van beroep (applaus). Ik kan u zeggen dames en
heren dat het ons zeer veel genoegen doet dat de grote deskundigheid en
ervaring van Wim van den Berg weer ingebracht kan worden in de activiteiten
van onze partij en ik feliciteer hem bijzonder met deze benoeming.
Dan gaan we vervolgens over tot de bespreking van het beleid van het
hoofdbestuur. De behandeling van dit agendapunt wijkt af van de behandeling
in de voorgaande jaren. Het hoofdbestuur heeft er voor gekozen om u niet
alleen de beleidsplannen voor 1995 voor te leggen maar daarbij ook de meer
jaren beleidsplannen voor de jaren 1995 tot 1997. En dit meerjaren-beleidsplan
de beleidsplannen voor 1995 en de daarbij behorende begroting vindt u in het
beleidsnota van het hoofdbestuur. Deze nota is als bijlage bij de beschrijvingsbrief meegezonden en u kunt bij dit agendapunt ook het jaarverslag van 1994
betrekken. Ik stel u voor de beleidsnota van het hoofdbestuur per cluster om
het overzichtelijk te houden aan de orde te stellen en bij elk cluster zal ik
s~~eds aangeven welke hoofdstukken uit de beleidsnota daarbij aan de orde
ZIJn.
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Als eerste stel ik een aantal algemene onderdelen aan de orde. Dat zijn de
aanbiedingsbrief, doelstellingen van het meer jaren beleidsplan 1995-1997,
continue steun en activeren van kader blz. 6, beleidsplannen voor 1995, de
actiepunten per beleidssector blz. 25 en u kunt bij dit onderdeel vragen aan de
orde stellen die niet bij de andere clusters behandeld kunnen worden. Ik heb
geconstateerd dat er geen moties of amendementen zijn ingediend. Wie kan ik
het woord geven, geen opmerkingen, meneer Tirion dacht ik voorzitter van de
kamercentrale Gelderland.
Ik ben er zeer gelukkig mee dat u een beleidsnota heeft uitgebracht die zich
over meerdere jaren uitstrekt dat was ook het advies van dacht ik de commissie
bestuurlijke organisatie en ik ben blij dat het hoofdbestuur het nu ook eens een
keer voor elkaar heeft gekregen. In de commissie bestuurlijke organisatie is
ook heel veel gesproken over de verwachting voor de komende tijd ten aanzien
van de politieke partijen zoals u weet en wat ik eigenlijk gemist heb in deze
beleidsnota dat zijn zaken die daar wat meer op zouden inspelen. Dus ik vind
het goed dat er een beleidsnota ligt. Ik vind het vernieuwingsaspeet wat ik hier
in deze nota heb gelezen toch wat aan de magere kant helaas.
Voorzitter.
Ja zijn er nog meer mensen die willen reageren. Meneer van Vessem.
Voorzitter kan ik spreken over de beleidsvoornemens inzake Vorming-en
scholing, of is dat nog te vroeg.
Voorzitter.
We hebben daar een aparte cluster voor ik denk dat we die daar apart kunnen
behandelen ik zal dat zo regelen dat dat dus een aparte behandeling krijgt.
Verder geen opmerking na aanleiding van deze algemene benadering. Even in
de richting van de heer Tirion ik kan me dat heel goed voorstellen dat hij dat
zegt we zijn vorig jaar begonnen met deze zaak eens aan te pakken. Ik moet u
zeggen dat deze zaak een groeiproces is we hebben daar nu een korte ervaring
mee van nog geen jaar inmiddels zijn we verder met betrekking tot zaken die
verder ontwikkelt moeten worden die zullen dan ook zeker aan de orde komen.
In mijn toespraak zal ik daar ook nog het een en ander over zeggen maar
ongetwijfeld zullen we dit meer jaren beleidsplan wat vervolgens 1996/1997,
want het wordt namelijk een voortgaande reeks, zullen we op die punten een
stuk aanscherping geven als het gaat om ook zaken die we nader in de
toekomst moeten bekijken bijvoorbeeld hoe gaan we het liberalisme werkelijk
invulling geven op de uitdagingen waarvoor we gesteld staan in deze tijd al en
in de komende eeuw. Deze zaken zullen nadrukkelijk ook aan de orde moeten
komen maar het algemene thema wat in deze beleidsnota staat is dat we ernaar
toewerken om onze partij veel meer tot ook een discussiepartij waarbij de
leden nadrukkelijk betrokken worden bij de beleidsvorming en daar hebben we
de eerste aanzet toegegeven en ik hoop dat dat goed overgekomen is en dat
met name datgene wat we ook willen doen dat dat ook goed gedekt wordt door
die grote vlag die hier boven hangt en dat is dat we een partij willen worden
van leden naar deelnemers en ik hoop dat u iets ervan heeft teruggevonden in
de beleidsnota en we zullen er alles aan doen om het ook in de praktijk waar
te maken.
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Mag ik het in deze instantie hierbij laten dan gaan we nu over naar de
clustergewijze behandeling en de eerste cluster is de inhoudelijke discussie en
aan de orde zijn de hoofdstukken 4 A4 stimuleren en verdiepen inhoudelijke
discussie blz. 11 Hoofdstuk B 1 inhoudelijke discussie blz. 26 en hiermee is
ook aan de orde de motie die door de kamercentrale Amsterdam is ingediend
de tekst de toelichting en het advies van het hoofdbestuur vindt u in de
aanvullende beschrijvingsbrief Het hoofdbestuur stelt u voor de tekst toe te
voegen aan het beleidsplan. Wie mag ik het woord geven. U kunt hiermee
akkoord gaan inclusief het voorstel dat ik u zojuist heb gedaan dan dank ik u
zeer dat u ons op dit punt vertrouwen geeft en ik wil mevrouw Roscam
Abbing hiermee ook feliciteren.
De partijcommissies het tweede cluster dat aan de orde komt is dus de cluster
partijcommissies en dat gaat om de hoofdstukken A6 de werkzaamheden van
commissies uitbreiden en hoofdstuk B2 partijcommissies blz. 27 er zijn geen
moties of amendementen ingediend toch wil ik graag een uwer hier het woord
over te geven indien daar behoefte aan is. Geen opmerkingen dan constateer ik
dat u met de ingeslagen weg die wij daar toe hebben en met name
gestimuleerd door Ruud Sandberg akkoord bent.
Internationale zaken en Midden- en Oost-Europa. Derde cluster aan de orde
zijn hoofdstuk A9 stimulering internationale activiteiten blz. 29 hoofdstuk B3a
internationale zaken blz. 28 en hoofdstuk B3b midden- en oost-europa blz. 28.
Door de afdeling Brussel zijn hierbij een tweetal moties ingediend de tekst en
toelichting alsmede het advies van het hoofdbestuur vindt u in de aanvullende
beschrijvingsbrief Het hoofdbestuur stelt u voor beide moties over te nemen.
Wie mag ik het woord geven. Akkoord de moties zijn ook overgenomen dat is
een stimulans voor Hans van Baaien.
Vorming en scholing. Naast alles wat natuurlijk buitengewoon belangrijk is in
onze partij is dit een uitermate belangrijke cluster. Hoofdstuk A7 kwaliteit
selecteren vormen en scholen. Hoofdstuk B4 vorming en scholing en door de
afdeling Ede is daarbij een amendement ingediend de tekst toelichting en
advies vindt u in de aanvullende beschrijvingsbrief Ten aanzien van het advies
wil ik graag nog even noemen dat wij dit amendement overbodig vinden
immers bij de huidige actualisering en vernieuwing van het cursusaanbod
wordt nu al aandacht besteed aan normen en waarden beginselen van het
liberalisme en de liberalen standpunten. Wie mag ik het woord geven.
Meneer van Vessem.
Voorzitter, op 7 december werd kamercentrale Gelderland en de afdeling Ede
opgelucht nadat jaren te vergeefs in en uitpraten, zeuren, leuteren enzovoorts
zeer duidelijk en met grote zeggingskracht stelling genomen werd door de
nieuwe voorzitter van de stuurgroep van de Haya van Somerenstichting, de
heer Van Voskuilen, die kort en krachtig gezegd heeft dat er een werkgroep
komt speciaal voor het bewaken en omhoogbrengen van de kwaliteit van de
liberale vorming en daarmee is impliciet wel weer aangegeven dat het huidige
hoofdbestuur in de huidige samenstelling in de peiling heeft dat net als vele
anderen in de partij ook peilen het was volledig verlept.
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En de ellendige gevolgen daar van zijn duidelijk te vinden ook in de kwaliteit
van de partij want u weet er is een geweldige behoefte aan adequaat bekwaam
kader en het aanbod is veel te klein en dat betekent dat we dikwijls in
afdelingen, ondercentrales en noem maar op ook in kamercentralebemanningen
moeten roeien met te korte riemen. Dat is een hele vriendelijke aanduiding ik
hoop dat u begrijpt dat dat wel eens minder vriendelijk ervaren wordt. Nu en
dan komt u ermee maar er is voor het idee dat dit wel degelijk door moet gaan
ruime steun heb ik begrepen want het is natuurlijk wat vreemd wanneer het
hoofdbestuur bij een bezoek aan ene kamercentrale dit meedeelt en dat de
leden die in alle andere kamercentrales wonen dus daar van verstoken blijven
die hoeven geen deelnemers te worden. Waarom keert u dat bord niet om als u
zegt dat dit niet moet doorgaan het moet juist wel doorgaan en dat is
bijvoorbeeld ook de mening van de afdeling Bloemendaal, ik heb begrepen dat
er een kamercentralevoorzitter is die door omstandigheden ook stemmen van
een afdeling heeft die is er tegen ik heb nog steun gekregen niet alleen van
mijn eigen afdeling maar ook van andere afdelingen. Dit stimuleert niet tot
deelnemen maar dit demotiveert deelnemers om zomaar passief lid te worden.
Ik hoop dat u het in wilt trekken en anders tot een stemming wil overgaan en
dan voor de algemene vergadering moeten we in de peiling houden wij zijn als
algemene vergadering mede verantwoordelijk of het hoofdbestuur steeds in het
goede spoor blijft c.q. hier en daar een correctie aanbrengen. Er zit erg veel
plezierigst en goeds in de beleidsnota en de beleidsvoornemens voor meerdere
jaren prima prima maar hier menen we dat er een vergissing is gemaakt en we
hebben dat met een korte vriendelijke amendering deze omissie willen
goedmaken en tot onze grote verbazing is het net als of het hoofdbestuur zich
geneert om bekend te maken wat het wel aan kamercentrale Gelderland bekend
gemaakt heeft is dat eigenlijk wel zuivere koffie. Hebt u dat echt zo bedoeld
het lijkt onwaarschijnlijk. Amen ja voorlopig dan.
Voorzitter.
Wie mag ik verder het woord geven. Dan geef ik het woord aan het
hoofdbestuurslid de heer Van Voskuilen.
Van Voskuilen
Goedemiddag ja de heer Van Vessem die heeft een vraag.
Nu, twee dingen, ik wil er inhoudelijk even op reageren en procedureel. De
heer van Vessem die heeft al een aantal jaren en mijn inziens volkomen terecht
wijst hij op het grote belang van vorming en scholing waarbij wij dan ook met
name de vorming centraal dienen te stellen. In zijn laatste artikel wat hij mij
voordat hij het gepubliceerd heeft in lef heeft doen toekomen via de heer
Tirion - het is verschenen hoor, afgelopen dinsdag iedereen kan het gelezen
hebben maar dat zal wel niet hoor maar het is een bijzonder goed artikel ik
heb het zelf geschreven (gelach) - ik moet u zeggen dat ik het onderschrijf dat
u het geschreven heeft ik ga de volgorde omdraaien. Ik vind het een heel goed
artikel omdat u daar exact mee aangeeft wat u met dat vormingsaanbod
bedoelt. Ik citeer er even uit; "Daar bedoelt u mee het affectieve vermogen die
vaak voorwerp zijn van ideologische beïnvloeding" nu dat is op zich voor
mensen uit het onderwijs die onherroepelijk aanwezig zijn hier het verschil
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tussen affectie en cognitie. Wat wij vaak doen kennisoverdracht dat staat vaak
kan vaak los staan van vorming.
Het beleidsplan wat wij geschreven hebben daar staat op een aantal punten
wordt met name genoemd de doelstellingen van de VVD die bij trainingen en
opleidingen zeer centraal staan. Op dat terrein proberen wij al werkende
impliciet de vormingsaspecten mee te wegen. Dat is inhoudelijk dus en dan
denk ik dat wij daar weinig meningsverschillen over zullen hebben. Nu die
werkgroep en ik heb het woord werkgroep daar laten vallen want op dat
moment dat wij daar waren, dat was het eerste bezoek van de kamercentrale ik
heb helemaal niets te verbergen het is zuivere koffie alleen wordt ze nu wat
oud, hebben wij gezegd kijk er is een landelijke commissie vorming en
scholing daar ben ik voorzitter van die doet heel goed werk daar zitten alle
afgevaardigden in van de kamercentrale van elke kamercentrale één maar er
zijn een aantal kamercentrales die hebben gevraagd we hebben wat hulp nodig
wat mogelijkheden kun je ons niet op een wat nadere manier stimuleren dat
daar wat meer cursussen gegeven worden. Toen heb ik gezegd nu prima wij
zijn aan het denken over een werkgroep. Ik heb dat weer binnen de
bestuurgroep vorming en scholing gebracht een soort dagelijks bestuur van de
werkgroep en binnen de werkgroep werd gezegd nee doe dat nu niet laten we
nu die stimulering tot het geven van cursussen opnemen in die stuurgroep en in
die landelijke commissie vorming en scholing en dat is gebeurt. Dus die prfunctie binnen zeg maar het hele vormings- en scholingsaanbod waar ik een
werkgroep voor noemde die is nu opgenomen in die commissie zeg maar
stuurgroep en landelijke commissie vorming en scholing. Als u nu vraagt om
een aparte werkgroep voor het vormingsbeleid binnen de Haya van
Somerenstichting dan zeg ik er is om een aantal redenen geen plaats voor in de
eerste plaats zou ik niet weten ik kan geen cursus verzinnen enthousiasmeren.
Ik kan geen cursus verzinnen affectiviteit. Wij kunnen wel impliciet bij de
opleidingen zorgen dat de mensen die de opleidingen geven die die trainingen
doen dat dat liberalen zijn en die dat voorbeeld geven en ook de voorbeelden
er uit worden gekozen. Ik wou het voorzitter in eerste instantie hier want de
heer van Vessem zal nog wel even terugkomen om nog eens even te
benadrukken het belang wat we hechten aan vorming binnen de partij hebben
we ook de heer Van Vessem uitgenodigd bij een stuurgroepvergadering van 31
mei waar ik geloof zelfs de afdeling Ede mee komt en daar kunnen we verder
praten hoe we daar gestalte aan kunnen geven. Welkom maar dan komen we
wel naar Ede.
Van Vessem
Voorzitter, het is goed te merken dat de heer Van Voskuilen en ik elkaar in
andere kwaliteiten elkaar al wat langer kennen. Het was nadrukkelijk wil ik dat
even onderstrepen niet de intentie om verder te gaan dan de heer Voskuilen
over 7 december heeft gezegd en ja het is nooit schriftelijk bevestigd ik heb
verstaan er komt een onafhankelijke werkgroep speciaal belast en dus ook
deskundig op het gebied van vorming want scholing daar hebben we eigenlijk
gezegd niet zoveel kritiek op. Je kan er altijd kritiek op hebben zeuren,
zaniken, zeveren en laveloos leuteren afgekort met 3x Z , dat heet bij politieke
vergaderingen een hobby te zijn maar daar wil ik me niet op begeven maar er
is een grandioos onderscheid tussen vorming en scholing. Scholing prima,
vorming knudde verlept en we hebben 3 sprekers en dat zijn natuur talenten
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Erica heet de één, de andere heet Annemarie en nummer 3 heet Gijs en dat
zijn drie van de weinigen die echt een zaal zo weten te enthousiasmeren door
hun innerlijke vuur uit te stralen dat dat tot ver voorbij de koffie reikt maar
verder zakt het in. En wat krijg je dan het effect het ik daar net al genoemd er
is een enorme vraag naar goede mensen voor kaders en er is een veel te gering
enthousiasme dus te weinig aan. Dus dat punt, dat is het zwakke punt in de
VVD-front, dat moeten we aansterken. Ik heb ook omdat ik dat zo verstaan
heb en zo had de heer Haafkens het ook verstaan een paar suggesties gedaan
om die of het nu werkgroep heet of een uitbreiding van die stuurgroep de
indruk bestaat dat er in die stuurgroep nauwelijks mensen voorkwamen die het
verschil wisten überhaupt wisten het is ook nog op 14 januari gebleken op de
Haya van Somerendag dat ze geen flauw idee hebben wat nu eigenlijk het
onderscheid is tussen scholing en vorming is en dat hoeft natuurlijk niet
iedereen te weten overigens als je zelf kinderen hebt die je opvoedt als je dat
nog serieus neemt dan kon je er wel eens een boekje over lezen maar goed dat
is dus niet voor ieder staatsburger verplicht.
Voorzitter.
Goed meneer van Vessem het is volstrekt duidelijk wat u bedoelt. Het is ook
volstrekt duidelijk overgekomen dat wij aan de heer Van Voskuilen iemand
hebben die heel nadrukkelijk de verschillen tussen deze twee termen kent. We
hebben ook geconstateerd dat hij daar een heel belangrijk element van gaat
maken wat betreft beleidsvorming in de stuurgroep. Dat het een aparte
aandacht gaat krijgen en ik denk dat de ervaring en het inzicht wat u daar in
heeft op 31 mei op een buitengewoon goede manier naar voren gebracht kan
worden zodat daar in alle opzichten nog voordeel mee kan worden gedaan. Het
gaat er uiteindelijk om dat is uw bedoeling dat op een hele expliciete manier
de vorming van onze mensen binnen de liberale partij zodanig wordt
georganiseerd dat dat ook zijn effect krijgt op de verschillende posten die
zowel in de politiek als in het bestuur van onze partij een belangrijke rol
spelen.
Van Vessem
Mag ik dan van mijn kant afronden met de opmerking punt 1 wat ik vertelde
we waren zeer opgelucht de kamercentrale Gelderland en Ede door de grote
zeggingskracht en inhoud van wat wij ervoeren als een haakse bocht in het
beleid want de Haya van Somerenstichting heeft jarenlang op slot gezeten maar
daar zullen we nu maar niet verder over praten want dat kan je toch niet terug
breien en wat die nu gezegd heeft dat is aansluitend dat harmonieert ermee.
Voorzitter.
Akkoord prima. Dat betekent dus dat u 31 mei ... de heer Van Voskuilen.
Nou, ik wil een reactie geven. U heeft volkomen ( ... ) correct of niet correct
maar om een waarde oordeel te vellen over leden van de stuurgroep. Ik moet u
zeggen dat daar zeer goede en deskundige partijleden inzitten en als wij praten
over mentaliteit binnen de partij dan verdedig ik op dit moment met al mijn
kracht de leden van de stuurgroep (applaus).
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Voorzitter.
Heel goed dat u dat zegt. Dan gaan we over tot cluster 5. Het jongerenbeleid
en S.W.O bijzondere groepen. Jongerenbeleid en samenwerkingsovereenkomst
VVD- JOVD. En het gaat met name over de hoofdstukken A8 speciale
aandacht voor en geïntegreerd werken met diverse groepen blz. 19 en
hoofdstuk B5 jongerenbeleid en S.W.O. samenwerkingsovereenkomst VVDJOVD. Er zijn geen moties of amendementen ingediend maar er kan natuurlijk
wel over gesproken worden in deze vergadering. Mevrouw,
Ja mijn naam is Annemarie Heij afdeling Den Haag. Ik denk dat het een heel
belangrijk onderwerp is het jongerenbeleid. Jongeren zijn een belangrijke
doelgroep niet alleen is dat tijdens de laatste verkiezingsronde gebleken in
het stemgedrag van jongeren maar ook ja voor de continuïteit van onze partij is
het heel belangrijk dat jongeren opgenomen worden in onze partij. Ik vind het
daarom een beetje teleurstellend dat in uw beleidsnota alleen gesproken
ongeveer één bladzijde staat er over jongeren beleid en dan ook inhoudelijk
nog wat onsamenhangend en het meest in het oog springend waarvan ik denk
ja wat stelt u zich daarbij voor is het jongeren effectrapportage. Ik ben zelf wel
eens betrokken bij milieu-effectrapportages als ik dat hiernaast zou leggen dan
denk ik dat we nergens toe komen. Dus ik zou graag wat meer uitleg willen
hebben over het jongerenbeleid deze jongeren effectrapportage en ook hoe zich
toch meer de jongeren zich als doelgroep stelt voor onze partij. Dank u wel.
Mijn naam is Repmans van de afdeling Wageningen. Ik vind het leuk dat er
een jongerenbeleid in de partij is zeg maar maar ik merk er zo weinig van. Ik
vind dat het maar beperkt blijft tot een bepaalde leeftijdscategorie terwijl ja je
eigenlijk een bepaalde leeftijdsgrens moet stellen dat ben ik met u eens maar
waar het om gaat er zouden eigenlijk meer activiteiten zoals afgelopen jaar met
de Tweede Kamerverkiezingen toen hebben ze een studentencampagne gehad
in de studentensteden. Ik denk dat dat eigenlijk veel meer uitgebouwd zou
kunnen worden zeg maar en dat dat geprolongeerd zou moeten worden. Dank
u wel.
Yvonne Hoogendoom afdeling Wassenaar. Ik wilde u nog een suggestie aan de
hand doen in verband met jongerenbeleid misschien zou het wel aardig zijn om
wat meer te denken aan wat coaching- en mentorschap. Dat gebeurt bij het
CDA ik weet niet of dat succesvol is maar in ieder geval nu we zoveel extra
stemmen hebben gekregen bij de laatste verkiezingen is het ook gebeurt dat er
in de provinciale staten een hoop nieuwe mensen zijn gekomen die worden met
allerlei zaken geconfronteerd waar ze misschien als ze jong zouden zijn niet zo
heel veel mee te maken zouden hebben gehad en ook in die gevallen zou het
heel goed zijn als daar eens gedacht wordt aan mentorschap om mensen wat
meer te begeleiden in de nieuwkomers tijd.
Voorzitter die laatste opmerking leidde er toe voor mij om even op te staan.
Coaching prima mentorschap alstublieft niet. En dan probeer ik er dit mee aan
te geven ook jongeren zijn wat dat betreft volwassen genoeg om in deze partij
mee te doen geef ze dan wel diezelfde rolwaardigheid. Mentorschap zou wel
eens denigrerend kunnen optreden dat is één opmerking.
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En de tweede en die neiging had ik al eigenlijk bij vorming en scholing die
heb ik hierbij en bij de volgende hoofdstukken ook het is een voortdurende
samenhang van het ene en het andere onderwerp. Het zijn niet clusters op zich
ze hebben elkaar bitter hard nodig. Als op een gegeven moment van buitenaf
al die jonge kiezers wellicht de neiging zouden gaan hebben om lid te worden
dan kun je niet alleen volstaan met alleen die ledenwerving. Dan zal je de rest
er ook bij moeten gaan bieden dan zal je die vorming moeten gaan aanbieden,
dan zal je een afdeling moeten gaan aanbieden die actief is op allerlei
mogelijke manieren je kunt het doen in vorm van een jongerenbeleid door
specifieke activiteiten op hen te richten maar je zult veel meer moeten doen
dan dat alleen. Dat heb ik eigenlijk nog een beetje gemist in deze nota. Ik weet
dat het hoofdbestuur bezig is om die integratie verder te laten plaatsvinden
maar het zou goed zijn om dat nog een keer te benadrukken.
Voorzitter.
Ja volstrekt correct meneer Bakker. Nog meer opmerkingen meer sprekers ja
mevrouw.
Ja ik had nog een vraag eigenlijk zou iemand anders die stellen maar die stel
ik dan maar en die gaat eigenlijk over de begroting want ik zie u heeft het dan
over het jongerenbeleid maar ik zie alleen het bedrag dat aan jongeren besteed
wordt alleen maar teruglopen het afgelopen jaar. Dus misschien kunt u daar
ook een verklaring voor geven.
Voorzitter.
Ja dat kunnen we hier goed uitleggen. De heer Bakker heeft er eigenlijk al wat
op vooruitgelopen, omdat er samenhangen zijn maar mevrouw Aeyelts kan dat
prima uitleggen.
Allereerst mevrouw Heij - voorzitter ik wilde nog even - neem me niet kwalijk
ik ben te snel.
Voorzitter Michael Koudstaal kamercentrale Leiden. Even inhakend op het
punt van integratie we hebben er in de LCJ ook over gesproken. Integratie op
het gebied van jongerenbeleid is goed. Jongerenbeleid integreren met allerlei
andere gebieden. Natuurlijk is die relatie er en die moet je dan leggen maar en
daar zijn we het in de LCJ ook over eens het is niet verstandig om dan
vervolgens in je begroting uit elk post een stuk geld te halen een paar duizend
gulden hier een paar duizend gulden uit PR en daar uit je jongerenbeleidbudget
af te leiden compleet. We hebben destijds met z'n allen besloten dat
jongerenbeleid zo belangrijk is het speerpunt van het hoofdbestuur dat we met
z'n alle hebben besloten daar een aparte portefeuille voor neer te zetten. Als
we dat nauw besluiten dan zal je ook in je begroting een aparte post
jongerenbeleid op moeten nemen omdat het inderdaad meer is dan een stukje
standaard werving een stukje standaard ledenbinding en daarom zou ik willen
voorstellen het is niet de bedoeling om nu de begroting om te gooien maar om
in volgende jaren er rekening mee te houden dat er een substantiële post
minimaal met de omvang van dit jaar gewoon reserveert voor jongerenbeleid.
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Je merkt ook in de praktijk, dat hebben we binnen de LCJ ook meerdere malen
besproken, dat als je het afgeleid laat zijn dus eigenlijk ondergeschikt maakt op
die manier dat je dan dus veel minder armslag hebt dat je veel meer
beperkingen hebt. Dat is mijn voorstel voortaan gewoon net zoals elke andere
post een aparte post jongerenbeleid op de begroting.
Voorzitter Schut afdeling Eindhoven.
Wat ik hier mis in dit stukje is een verwijzing naar de afdelingen. Ik denk we
zitten met z'n allen te praten over het hoofdbestuur en het budget en weet ik
wat allemaal. De jongeren wonen in het land. De jongeren wonen daar waar de
afdelingen zijn en ik denk dat juist in de eerste instantie de afdelingen zouden
moeten wezen die op hun begroting een stuk moeten reserveren voor het
jongerenbeleid en het zijn de afdelingen die dan zelf kunnen beoordelen in
hoeverre zij voor die jongere aparte activiteiten of gecombineerde activiteiten
organiseren. Automatisch als daar activiteiten zijn en de jongeren komen dan
komen die ledenwerfacties die komen van zelf wel. Te beginnen met levende
wervingsacties als je niks te bieden hebt slaat nergens op. Ik kan u één ding
zeggen we hebben in Eindhoven dit jaar geloof ik 1/3 van onze begroting
gereserveerd uitsluitend voor jongerenactiviteiten. Dat slaat aan dat werkt en
we zien ook de aantallen stijgend elke keer.
Een heel aantal opmerkingen en vragen allereerst mevrouw Heij. Zij vindt dat
er nog meer voor jongeren gedaan moet worden en ik denk dat zij daarin gelijk
heeft. Een jongereneffectrapportage en ik ben blij dat u op de term gevallen
bent want daar was hij eigenlijk voor wil mensen er op attenderen dat als er
maatregelen als er plannen zijn als er maatregelen getroffen worden in de
afdeling als er plannen om bepaalde zaken op een bepaalde manier aan te
pakken activiteiten te ontwikkelen denk er bij na en denk er bij na hoe je
jongeren bij deze zaken kunt betrekken. Wat de effecten zijn op de jongeren
binnen de afdeling want en daar moet ik een heel aantal verdere sprekers in
deze reeks gelijk in geven afdelingen moeten het jongerenbeleid voor het
grootste deel dragen en ik denk dat juist bij u in de afdelingen de heer Schut
uit Eindhoven wijst daarop en Eindhoven heeft het dan goed aangepakt stelt
financiële middelen beschikbaar en maakt plannen. Afdelingen moeten
jongeren werven maar vooral ook binden en die activiteiten die jongeren
binden daar moet u binnen uw afdeling naar zoeken. Jongeren hoeven niet
altijd apart behandeld te worden. De doelstelling van de VVD is juist integreer
jongeren in de partij maar denk er even bij na hoe u op een bepaalde manier in
uw activiteiten zaken kunt integreren die voor jongeren aantrekkelijk zijn en
dat is onder andere een jongereneffectrapportage.
Dan kom ik bij de heer Hartman uit Wageningen en die mist een aantal
activiteiten. Hij merkt zo weinig. Studentencampagne was leuk vorig jaar. We
hebben opnieuw bij de Provinciale Staten geprobeerd een studentencampagne
op poten te zetten en dat is helaas doordat er binnen de diverse kamercentrales
minder interesse voor was niet gelukt. Een uitermate spijtige zaak omdat op
die manier, de studentencampagne van vorig jaar was een bijzonder groot
succes en heel veel mensen zijn toen op een wat andere manier tegen die VVD
gaan aankijken. De afstand tussen jonge mensen en de VVD is toen zeer
verkleind door het informele karakter wat veel van die onderdelen van die
campagne hadden.
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Ik hoop dat de heer Hartman binnen Wageningen ook wat meer gaat merken
van de activiteiten van de afdeling want daar geldt ook het zelfde verhaal.
Probeer binnen een afdeling, en dan spreek ik nu het afdelingsbestuur toe,
probeer wat van de grond te krijgen waar jongeren ook met genoegen naar toe
gaan. Wij proberen vanuit de Koninginnegracht al meerdere malen onder de
aandacht gebracht vandaag proberen we een aantal zaken aan te bieden zoals
bijvoorbeeld het dagje Den Haag. U heeft daar allemaal van gehoord denk ik.
Een activiteit voor jongeren die regionaal wordt ingevuld en waar de
voorwaarden eigenlijk door de Koninginnegracht geschapen zijn en door de
Tweede Kamerfractie en door de persoonlijke medewerkers die daar zijn. Dat
zijn dingen die wij kunnen doen. Wij kunnen een aantal voorwaarden scheppen
maar de invulling zal bij de afdelingen moeten liggen.
Mevrouw Hoogendoom uit Wassenaar maakt ons attent op de mogelijkheden
van coaching en mentorschap. Dat zijn natuurlijk zaken die met name met
talentmanagement aan de orde komen. Talentmanagement waar we ook met
elkaar als totale vereniging achter moeten staan. Het scouten van mensen, het
begeleiden van mensen naar bepaalde plaatsen en ook weer als mensen met
enthousiasme hun functie vervuld hebben ook weer zoeken naar andere
mogelijkheden. Ik denk dat daar coaching ook een mogelijke rol in heeft.
De heer Bakker verzet zich tegen mentorschap. Meneer Bakker ik denk dat er
verschillende manieren zijn waarop je een mentorschap in kunt vullen en er zal
ook zeker een wijze zijn die zeer positief is en niet denigrerend ten aanzien
van de mensen die hier een mentor aangeboden krijgen. Ik moet zeggen dat ik
af en toe best wel eens naar een mentor heb verlangd in de loop der jaren.
Maar u heeft wel gelijk we moeten zaken geïntegreerd zien. En u heeft ook
kunnen zien in het beleidsplan dat er clusters gevormd zijn en de cluster waar
jongerenbeleid onder andere in zit, gaat ook samen met vorming en scholing
en dat is een belangrijke zaak. Mensen moeten onder andere via vorming en
scholing in die partij op weg en hun plaats vinden. Ook u wijst op de actieve
afdeling die uiterst noodzakelijk is.
De heer Koudstaal en mevrouw Heij wijzen beide op een moeilijke situatie in
de financiën van de VVD. Er is voor gekozen dit jaar het budget het eigen
budget van jongerenbeleid zeer te beperken mag ik wel zeggen. U kunt zich
voorstellen dat dat niet altijd gemakkelijk geweest is. Die discussie is zeer fel
gevoerd in het hoofdbestuur maar is tenslotte besloten om een zo groot
mogelijk aantal zaken toch uit te kunnen voeren op de wijze te werken zoals
uiteindelijk in uw stukken staat. Een heel klein eigen budget en geïntegreerd in
een aantal andere portefeuilles gelden ten behoeve van jongerenbeleid. Ik kan
me voorstellen dat het in een komend jaar als financiën wat gemakkelijker
zouden liggen iets anders uitvalt en ik denk dat voor de zelfstandigheid van
jongerenbeleid goed is. Meneer de voorzitter ik denk dat dit het was.
Voorzitter.
Het is al even naar voren gekomen. Buitengewoon belangrijk vind ik als
voorzitter, ook als voorzitter van het hoofdbestuur, dat we niet met eilandjes
werken in het hoofdbestuur. Goddank is dat ook in geen enkel opzicht het
geval. Ik kan u zeggen ik vind het een genot om dit team te mogen leiden en
wat dus ook gelukt is dat we in verre mate samenwerken en in feite de
overlappingen tussen de verschillende beleidssectoren ook nadrukkelijk zien en
dus ook in clusters al samenwerken.
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De samenwerking binnen het team is buitengewoon goed en daarom geef ik
toch ook het woord nog even aan Ton van Voskuilen die ook duidelijk zal
maken op welke wijze binnen vorming en scholing in samenwerking met
Ankie er toch alle vorm wordt gegeven aan een zeer actief jongerenbeleid. De
heer Van Voskuil en.
Ik denk dat toen dit grotendeels vernieuwde Hoofdbestuur aantrad en het eerste
beleidstuk van Willem Hoekzema te voorschijn kwam was het voor mij althans
en voor allemaal een verademing dat we niet inderdaad op eilandjes zaten. Het
cluster waar we, en dat heeft u in het beleidsplan kunnen lezen, Waar we en ja
Bakker wees er misschien al op het komt misschien te weinig op papier te
voorschijn dat is jongerenbeleid, talentmanagement en vorming en scholing. Ik
moet zeggen wat jongeren betreft wij de zelfstandige jongeren organisatie de
JOVD hebben. Er is gisteren een onderzoek gepresenteerd en ik was al op de
hoogte van de gegevens eruit daar blijkt dat ongeveer 70% van de leden van
de JOVD studeert of volgt het HBO. Op zich is dat een hele goede zaak maar
er zijn binnen onze partij nog heel veel jongeren werkende jongeren en
middelbaar beroeps onderwijs die dat volgen waar we ook toch een bepaalde
invloed op uit willen oefenen. In dat kader hebben we met de IPP-contacten
het instituut voor politiek en publiek en we proberen het oude
burgerschapskunde zeg maar die oude groep die dat deed proberen we daar
ook invloed te krijgen binnen die andere jongeren en dan met name letten we
op vorming. We werken samen met de PvdA met CDA want dat zijn de twee
naar mijn idee zoals ik het dit jaar ervaren heb de sterkste vormingsinstituten
en proberen daarmee die jongeren politiek bewust te maken. Als dat ons lukt
en het liberalisme slaat goed aan bij jongeren ben ik niet zo bang voor
concurrentie. Dat is ook een stukje jongerenbeleid wat we proberen te
bewerkstelligen. Er werd net Provinciale Staten even genoemd bij die jongeren
ik moet zeggen dat ik dat niet helemaal kon plaatsen misschien kan daar nog
even een korte toelichting op komen wat daarmee bedoeld werd.
Voorzitter.
Misschien dat dat even door mevrouw Yvonne Hoogendoom kan worden
aangegeven.
Ik bedoelde daarmee dat door dat de VVD zo ontzettend veel stemmen kreeg
dat mensen die misschien wat achter op de lijst stonden nu ineens ook in de
Provinciale Staten terechtkomen zonder dat iemand gedacht had dat die daar
ooit terecht zou komen. En dan kan het zijn dat daar jongeren tussen zitten die
daar nog weinig ervaring in hebben ........ oudere VVDers bedoel ik niet
meteen hele oude VVDers maar mensen die al langer in arbeidsprocessen zitten
(einde bandje)
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(nieuwe band)
( ... ) als je daar in de Provinciale Staten mee moet beslissen over allerlei zaken
binnen de Provincie. Dus als ik dan ook over mentorschap sprak bedoelde ik
niet bevoogdens maar dan bedoelde ik meer dat iemand de mogelijkheid heeft
om bij mensen die wat meer ervaring hebben om daar wat meer adviezen te
vragen zonder dat ze zich meteen ongelukkig voelen dat ze alles maar in het
begin moeten vragen. Begrijpt u dat bedoelde ik.
Nee als ik er even op mag reageren. We hebben samen met de bestuurdersvereniging cursussen georganiseerd voor de 92 nieuwe Statenleden die we
hebben. Daar zitten misschien te weinig jongeren in maar kwalitatief is dat een
vrij sterke groep. Ook de kamercentrales hebben daar behoorlijk wat aan
gedaan. We hebben binnen de Haya van Somerenstichting ik dacht zo'n 30
cursisten gehad. En ik weet ook van andere kamercentrales die op dezelfde
manier provincie centrales zeg maar daar mee bezig zijn geweest en ik denk
dat daar behoorlijk wat aandacht aan wordt besteed. We hebben ook een cursus
nu we het toch even over dit onderwerp Provinciale Staten hebben we gaan
een cursus starten management binnen bestuur fractie Provinciale Staten omdat
er gelukkig Provinciale Staten bij zijn waar nog 4 of 5 of 6 van de bijna 20
Statenleden over zijn en de rest is nieuw en om zo'n statenfractie te leiden met
allemaal goedgevormde liberalen dat kon wel eens af en toe een probleem
opleveren we proberen daarbij ook de helpende hand bij te reiken.
Voorzitter.
Ja dames en heren ik zou graag een paar afrondende opmerkingen willen
maken. We hebben nu al veel kamercentrales bezocht als Hoofdbestuur en
iedere keer hebben we nadrukkelijk gezegd de afdelingen spelen een
buitengewoon belangrijke rol in het verder ontwikkelen van onze partij. Als het
dus ook gaat om jonge mensen die binnen komen is het van uitermate groot
belang dat ze goed opgevangen worden en wij zeggen dan dus ook als
voorbeeld dat het buitengewoon belangrijk is jongeren in het bestuur op te
nemen want je leert het vak natuurlijk het beste door het te doen. We zeggen
dan probeer een tweetal jonge mensen in het bestuur op te nemen. Ook kunnen
de afdelingen met hun gemeenteraadsfracties zeer sterk stimuleren dat jonge
mensen de fractie ondersteunen in werkzaamheden. Dat zelfde geldt natuurlijk
ook voor Provinciale Staten. Dus op die wijze kun je jonge mensen al op een
goede manier in de praktijk al wat mee laten lopen en verder is het zo dat wij
als Hoofdbestuur weer zo gaan zien dat als jonge mensen binnenkomen dat ze
als een complete lijn moeten gaan vormen van binnenkomst opvang een goede
scholing een goede begeleiding om uiteindelijk goede functies binnen de partij
respectievelijk in maatschappelijke of politieke organisaties te kunnen hebben.
Dan is het ongelooflijk belangrijk de ervaring die ik als jong voorzitter op
deed tijdens een aantal besprekingen ook met de fractie zo nu en dan zit ik ook
eens bij een fractievergadering van de Tweede Kamerfractie en in het begin
viel mij op dat het zogenaamde klasje Rempt was het klasje Len Rempt. U
weet dat we veel nieuwe en ook jonge mensen in de Tweede Kamerfractie
hebben gekregen, buitengewoon goed is dat deze mensen door zeer een zeer
ervaren oud- kamerlid zijn gecoacht zijn begeleid niet in de zin van een
mentorschap dat is niet aan de orde maar op een hele goede manier zij in feite
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de weg hebben kunnen vinden onder haar leiding als het gaat hoe een Tweede
Kamer werkt hoe een fractie werkt hoe je op een gegeven ogenblik met elkaar
samenwerkt wat amendementen zijn hoe die in feite gezien moeten worden
enzovoorts Ik zou een oproep aan een ieder willen doen, want tenslotte zijn we
hier om elkaar te stimuleren en elkaar suggesties te geven om daar waar u bent
ook tot een dergelijke actieve begeleiding van nieuwkomers te komen en dat
geldt zowel voor de Provinciale Staten als ten aanzien van gemeenteraden maar
op dit moment zijn de Provinciale Staten aan de orde waar dus heel veel,
gelukkig, heel veel nieuwe mensen binnen de VVD fractie opgenomen zijn, dat
wou ik graag nog even ter onderstreping van onze beantwoording zeggen.
Luco Bons, afdeling Almere.
Meneer Hoekzema ik heb deze beleidsnota. We zijn er heel blij mee we zien
daar verschillende aandachtspunten bij en hoe we de zaak kunnen aanpakken.
Alleen wat ik graag zou willen, veel ligt bij de afdelingen, wij willen veel
doen maar het zou jammer zijn als iedere afdeling voor zich het wiel weer zou
moeten uitvinden, bijvoorbeeld voor hoe benader je jongeren, hoe ga je
daarmee om. Een voorbeeld heb ik vandaag al gehoord meneer Schut uit
Eindhoven die een heel succesvolle actie opgezet heeft. Ik zou graag van dat
soort initiatieven ook willen weten en wellicht dat daar iets te coördineren valt.
Voorzitter.
Het lijkt mij een goede gedachte, ik denk dat het goed is dat wij bijvoorbeeld
die zaken als het ware door zouden kunnen geven, het Thorbecke nieuws zou
daar bijvoorbeeld voor gebruikt kunnen worden maar echt nieuwe
ontwikkelingen zoals meneer Schut ook aangaf geef die door geef die aan ons
door zodat wij ze weer door kunnen geven aan andere afdelingen ik vind dat
een goede suggestie.
Ankie, misschien mag er even op attenderen dat wij een landelijke commissie
jongerenbeleid hebben en dat is natuurlijk toch de groep waarin dergelijke
ervaringen uitgewisseld worden. Ik zou daar ook nog eens een eigen beroep op
de kamercentrales willen doen dat de mensen inderdaad die vergaderingen
bijwonen want het is van zeer zeer groot belang daar worden geteste en zeer
goed bevonden ideeën worden uitgewisseld daar kan men met problemen
komen bij andere die die problemen overwonnen hebben het werkt en ik hoop
dat diverse kamercentralevertegenwoordigers vertegenwoordigd in de LCJ de
vergaderingen daar zeer goed en vruchtbaar zullen vinden.
Voorzitter, in aansluiting daarop. Ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is mag ik even uw naam weten- Michael Koudstaal, kamercentrale Leiden -ja ik
had het niet zo gauw in het donker gezien, u had al eerder wat gezegd ja, - in
aansluiting dus op wat u zegt het is inderdaad heel erg belangrijk, we. noemen
aan de ene kant de afdeling daar moet het van komen nou de afdeling kan het
niet in zijn eentje dat weten we allemaal juist op het gebied van jongeren het
grootste aantal afdelingen waar we over praten hebben 2,3,4 jongeren meer
niet, die kunnen zo ontzettend weinig. Aan de andere kant is er het
Hoofdbestuur met de Koninginnegracht en die organiseren steeds meer goede
initiatieven en daar tussen zitten die kamercentrales en die hebben een hele
belangrijke rol en daarom vind ik het ook dat het Hoofdbestuur continu de
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kamercentrales erop mag aanspreken op wat zij organiseren. Op het moment
dat ik hier steeds hoor dat mensen iets niet weten dat wij graag iets meer
willen, op het moment dat mensen niet weten dat er opnieuw een studenten
campagne komt enzovoorts dan is er iets mis met de communicatie. In de LCJ
wordt het besproken maar het moet die partij in en daarom denk ik dat naast
de rol van de afdelingen die van de kamercentrales steeds opnieuw ook
bijvoorbeeld in een POK maar waar dan ook steeds benadrukt wordt.
Mevrouw Aeyelts Averink
Ik kan niet anders dan dit zeer onderschrijven. Ik denk dat we met elkaar op
de verschillende niveaus waarop wij werken dat we elkaar iets goeds van de
grond kunnen blijven krijgen. Het gaat goed maar het kan beter, ik ondersteun
dit gaarne.
Voorzitter.
Cluster 6 Talentmanagement Bij dit agendapunt wil ik graag even u
mededelen dat de ondervoorzitter Haafkens, Rolf Haafkens wegens een zeer
lang verblijf in het buitenland helaas deze vergadering niet kon meemaken, hij
was zo aardig om mij een ansichtkaart te sturen en hij heeft mij niet alleen
succes gewenst maar u allemaal dus dat wou ik toch nog graag even .....
Talentmanagement en zijn vervanger heeft hij helemaal succes gewenst dat is
namelijk Ton van Voskuilen. Wie mag ik het woord geven.
Guus ter Kaper, kamercentrale Zeeland.
Ik heb eigenlijk een aanvulling op punt 1 tweede alinea daar wordt vermeld
over de informatiebestand en daar wordt dan gedacht aan een aantal
belangrijke functies en dan staat er met name politieke maatschappelijke en
eventuele semi-overheid. Ik zou er voor willen pleiten om daar ook het
bedrijfsleven in mee te nemen nu met name als wij als we toch willen dat
mensen uit het bedrijfsleven zich wat meer op politieke en bestuurlijke functie
profileren.
De heer Reino van welke afdeling weet ik niet meer. VVDer, oh dan is het
goed.
Voorzitter complimenten dat dit hoofdbestuur het aangedurfd heeft om zo'n
nota op te stellen en in de partij te brengen. In de tijd dat u en ik nog simpele
hoofdbestuursleden waren hebben we heel erg veel over talentmanagement
gesproken die zaken zijn nooit van de grond gekomen, tien, vijftien jaren
verder komt u dan met deze, met dit hoofdstuk in het geheel aan, in dit
hoofdstuk staan vele beleidsplannen en ik neem aan dat het schrijven van deze
nota veel tijd gevergd heeft het is officieel al gepubliceerd al in februari/maart
van dit jaar, we zijn nu al een paar maanden verder zou u in elk geval ons
kunnen vertellen wat er op dit moment aan concrete punten nader is uitgewerkt
temeer omdat gezien de successen van de Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie het nog veel belangrijker is dan zelfs in uw en mijn tijd in het
verre verleden, om zorg te dragen dat op de juiste posities in den lande
liberalen terecht komen. In de praktijk heb ik verschillende keren sinds mijn
terugkeer gevraagd in dit land wat er in concreto aan gedaan wordt, ik heb
daar niet zulke duidelijke antwoorden op gekregen.
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Ik ga er vanuit dat met dit Hoofdbestuur en met deze nota en met de kwaliteit
die achter de tafel zit en hopelijk de kwaliteit die in de zaal hebben u daar wat
concrete inlichtingen over kunt geven. Dank u wel.
Voorzitter.
Dank u wel voor deze stimulerende opmerkingen. Nog meer vragen, suggesties
of opmerkingen niets, de heer Van Voskuilen.
Voorzitter, Schellenkeus is mijn naam uit Maastricht, voorzitter afdeling
Heuvelland. Ik had toch nog even de vraag een paar keer heb ik nu gehoord
het moet van de afdelingen vandaan komen van de basis van de bottum-up.
Van de andere kant prima nota's top-down zou je bijna zeggen en waar ik nu
een beetje zit dat men wel eens het gevoel krijgt men kan het niet zo goed
wegen dat er vanuit het landelijke gecoördineerd wordt en ook via de
kamercentrales en dan is het een ervaring, ik wil het maar even meegeven,
misschien kunt u er wat mee misschien ook niet dat wij ervan onze centrale
vanuit Heuvelland in het zuiden van het land twee jaar geleden dan ook op dit
terrein iets hebben ondernomen een notitie hebben geschreven enzovoorts naar
de kamercentrale hebben gestuurd en dat blijft dan maar liggen dat is nu een
zaak van Limburg dat is dus geen vuile was maar een ervaring, maar de
achtergrond was we weten niet precies want het is niet, want het komt niet
overeen met wat er in het Hoofdbestuur bedacht wordt en dan denk ik we zijn
een liberale partij het moet bij de botturn beginnen en hoe krijg je dat nu voor
elkaar want nogmaals u kunt prachtige nota's schrijven die we allemaal vinden
dat die moeten worden uitgevoerd maar als dat dan niet tot stand komt ja dan
kun je dat maar beter laten en wat de heer Reino ook zei, we zijn er al heel
lang mee bezig. Een ander punt daarbij is ook nog in het kader van die nota
ook in het kader van het werven van leden voor kandidaten voor allerlei
functies enzovoorts dat zouden we daar dan graag aan koppelen want het gaat
over de kwaliteit en de opleiding enzovoorts en toen hoorden wij in het
Limburgse, ja dat vinden we toch eigenlijk niet dat we dat via
Talentmanagement moet gaan en dan denk ik ja hoe moet dat nu eigenlijk.
Dank u wel.
Voorzitter.
Dat is heel duidelijk dit is een echte grote worstelpartij die hier nu al jaren een
grote rol speelt maar ik heb alle vertrouwen dat we het in de greep gaan
krijgen en de heer Van Voskuilen kan hier iets over zeggen.
Van Voskuilen.
Ja ik vind het niet het makkelijkste onderwerp want dat geven de sprekers aan
gelukkig dat het niet kijken is naar het Hoofdbestuur ook niet het kijken naar
de afdelingen van jullie moeten doen of wij moeten het doen ik denk dat als er
een punt is dat we met elkaar door de hele partij heen gezamenlijk zullen
moeten proberen wat te doen en dan kunnen we niet concreet zeggen dat
moeten we bereiken dat we dat gezamenlijk zullen moeten doen dan is het TM.
Er zijn wel een aantal ontwikkelingen die ik toch wil proberen. Kijk TM
helemaal geïsoleerd uit het verleden en ook mijn andere functie binnen de
kamercentrale Den Helder was mij wel duidelijk dat lukt niet en ik denk ook
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dat dat niet lukt dat is een eigenlijk bijna onmogelijke zaak, je kunt aanjagers
je kunt vertegenwoordigers allemaal oproepen er zijn hele goede initiatieven
geweest, ik denk aan de kamercentrale Utrecht, kamercentrale Leiden, maar
omdat werkelijk door te vertalen dat is een groot probleem. Wat we nu aan het
proberen zijn en dat doet Rolf Haafkeus met een, ik wil dit zeggen, met een
verschrikkelijke grote inzet, dat is als we nu eerst maar eens wisten wat het
talent is wat hebben we nu voor een mensen binnen de partij die wat willen
die wat kunnen. Je moet ontzettend oppassen als je dat doet dat je geen
verwachtingen gaat wekken, want je kunt wel allerlei mensen in een
kaartenbak of in een computer stoppen maar in de eerste plaats moet ja dat
bijhouden want daar zit ook verschuiving in en dat vraagt al een behoorlijke
investering maar in de tweede plaats zou je verwachtingen kunnen wekken en
dan worden mensen, van we hebben ons opgegeven ik ben dat en dat ben ik
niet goed genoeg. Nou dat is een probleem waar je heel voorzichtig mee om
moet gaan om dit te tackelen is er nu een kerngroep een werkgroep van
deskundigen gekomen die daarmee onder leiding van Rolf Haafkeus mee aan
de slag gaat dat is één. Tweede punt dat zijn laten we zeggen de politieke
vertegenwoordigers die niet meer in functie zijn. De voorzitter heeft het al
even genoemd we hebben werving/selectie onderscheiden we in de partij
vorming/scholing dan krijg je plaatsing/begeleiding en dan krijg je nazorg. Nou
samen met de bestuurdersvereniging is daar een wethoudersdag geweest en we
proberen nu samen met de vereniging van Nederlandse Gemeente om via
outplacement wethouders die geen functie meer hebben dat kan ook voor
anderen politieke vertegenwoordigers gelden ondergebracht te krijgen door
betaling van de wethouder dat wachtgeld wordt dan minder met die financiële
middelen om daar wat meer mogelijkheden te scheppen om in een nieuwe
functie onder te brengen. Het tweede, derde punt waar we mee bezig gaan dat
is dat we zeggen kijk talentmanagement is niet alleen politieke functie op
landelijk niveau of op provinciaal maar ook op plaatselijk niveau. Hoe gaan we
om met gemeenteraadsleden, ja ik zie de twaalf jaar zitten hebben we daar
functioneringsgesprekken mee of zeggen we drie maanden van te voren ja
eigenlijk ben je niet goed we hebben nooit wat gezegd. En dan blijkt dat als de
lijst komt dat de voorzitter zelf die dat gezegd heeft op de lijst staat, nou dat
soort zaken. Daar ga je heel voorzichtig slecht met elkaar om. Nou ik denk dat
we ook proberen dat doen we ook samen met de bestuurdersvereniging via de
bestuurderscursus proberen het begrip functioneringsgesprekken in ieder geval
geïntroduceerd te krijgen want binnen de partij is de weerstand daar tegen niet
klein. En ik denk dat functioneren betekent naar elkaar luisteren. Als we het
over liberale vormen en liberale vorming hebben dan is het naar elkaar
luisteren ook de voorzitter die nooit op de tribune zit of de bestuursleden of de
raadsleden die elke keer kijken van er is weer niemand van het bestuur. De
goede niet te na gesproken maar waar het niet goed gaat nu daar proberen wij
en ik zie het ook binnen een stuk talentmanagement (TM) daar wat aan te
doen. Concrete plannen zijn er in deze 7 a 8 maanden niet. Ja dit dan wat ik
nu noem maar ik denk niet dat we veel andere zaken hebben. De nazorg,
contacten met de bestuursvereniging, het functioneren binnen de afdelingen. Ik
denk dat dat het is waar we mee bezig zijn.
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Voorzitter.
Ik heb een ervaring van kort geleden. De werkgroep een aantal mensen van de
werkgroep hebben met mij gesproken en ik kan u zeggen op een zeer
systematische manier wordt aangepakt op welke wijze wij een beeld kunnen
krijgen van talent binnen onze partij maar daarnaast ook een beeld gaan krijgen
van welke belangrijke functies in de samenleving bezet zullen moeten worden
zoals dus CDA natuurlijk vanuit de kerkelijke verbanden al heel veel
netwerken op dat gebied natuurlijker wijs tussen aanhalingstekens heeft zo zijn
wij bezig heel systematisch met die werkgroep om daar meer beeld in te
krijgen en dus niet de situatie te krijgen als er belangrijke functies vacant zijn
zo van ja wie hebben wij daarvoor. Dat zijn we ook goed aan het organiseren
om daar dus sneller een beeld van te krijgen en verder heeft het dus een hele
belangrijke relatie met vorming en scholing waar Ton van Voskuilen al het een
en ander over heeft gezegd. Meneer Reon nog kort even en dan wilde ik dit
punt afsluiten.
Voorzitter ik denk dat het met de opmerkingen van het talent Voskuilen want
hij heeft een fantastische fleur de bouche zonder ons te veel informatie te
hebben gegeven - te weinig inhoud moet ik ook zeggen - eigenlijk
symptomatisch is voor niet het onderwerp maar het probleem
talentmanagement binnen onze club. De bedoeling is natuurlijk dat we altijd
zeer aardig en vriendelijk tegen elkaar zijn want de populariteit is belangrijk
dat weten u en ik maar al te goed maar ik ben niet erg onder de indruk over de
beantwoording van het geheel te meer omdat we allemaal weten dat daar
ontzettend veel van afhangt voor de partij en zonder al te veel pretentie voor
het land. Als ik een klein voorbeeldje geef wat er in Den Haag is geweest bij
de secretaris van de stad Den Haag waar mogelijkheden zijn geweest om een
VVDer te hebben dan noem ik dat een concreet element waar wij als partij
misschien toch wat meer om ons heen moeten kijken wat een CDA op dit soort
zaken in de loop van tientallen jaren tot stand heeft gebracht. En ik ben niet
erg gelukkig met de te weinig inhoud van de beantwoording van de vragen.
Voorzitter.
U teleurstelt mij nu om dat ik zojuist heb gezegd dat we met een aantal
buitengewoon deskundige mensen die hele opzet maken en ik heb daar juist
vertrouwen in dat dat nu eens zodanig opgepakt wordt dat we een goed
netwerk binnen de partij kunnen gaan maken zodat ook meteen duidelijk wordt
welke mensen voor welke functies beschikbaar zijn. Dat is er domweg niet.
Hoe dat kan dat weet ik ook niet maar we gaan er aan werken.
Kijk u hebt aan mijn beantwoording al mag het wat kijken misschien wat snel
geweest zijn begrepen hebben dat we niet echt tevreden zijn zelf ook. Het is
een probleem u hebt dat gelukkig zelf ook gesignaleerd daar ben ik ook mee
begonnen en ik denk dat als je dit probleem adequaat wil tackelen dat dat niet
in 6, 7 a 8 maanden kan. En ik weet wel dat bij benoemingen zoals u net
noemde wel terdege contacten zijn geweest met de voorzitter om maar eens
even te zeggen.
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Voorzitter, Van den Berg afgevaardigde van de afdeling Diever voorzitter.
Ik wilde u eens vragen en daarmee wellicht de problemen van een van uw
medeleden nog wat vergroten dus de heer Voskuilen en de heer Haatkens over
het fenomeen positieve actie in samenhang met de uitspraak van de algemene
vergadering om in elk geval te zorgen dat 1/3 van allerlei functies dat die door
vrouwen zullen worden bekleed. U weet dat op de 88ste algemene vergadering
er een bijbel van 2000 namen van deskundige vrouwen is overhandigd aan de
toenmalige partijvoorzitter. Die 2000 namen waren vermoedelijk niet alle even
deskundige namen maar ik kon mij toch moeilijk voorstellen dat bij de groslijst
voor de Eerste Kamer er 6 vrouwelijke kandidaten waren en toen ik terugkeek
naar 1991 toen was de oogst hetzelfde er waren ook 6 vrouwelijke kandidaten.
Tussen 1991 en 1994 moet er in elk geval geen ontwikkeling geweest zijn wat
dat betreft en ik vraag mij toch af wat er met die 2000 namen van vrouwen is
geschied en in hoeverre het hoofdbestuur wil vasthouden en anders moet er
wat anders gebeuren wil vasthouden aan de uitspraak van de algemene
vergadering. Die uitspraak ligt er die geldt nog steeds maar natuurlijk de
algemene vergadering kan terugkomen op hun eigen besluit. Ik zie dat allemaal
wel in het kader van talentmanagement want volgens mij zijn talenten wellicht
bij mannen wellicht bij vrouwen aanwezig. Ik dank u.
Voorzitter.
Heel kort even. Ik weet dat dit bij de heer Van den Berg leeft in ander verband
heeft hij ons dit ook al duidelijk gemaakt. Wij hebben afgesproken met elkaar
met betrekking tot de kandidaatstelling van de Eerste Kamer met de vrouwen
in de VVD om deze zaak is goed grondig aan te pakken en om herhaling van
deze situatie die bepaald niet positief is als we over positieve acties spreken
om herhaling van deze situatie te voorkomen.
Voorzitter ik had niet zo'n lang betoog. Ik vraag toch nog een reactie op mijn
opmerking.
Voorzitter.
Over uw opmerking met betrekking tot het ook plaatsen van mensen bij het
bedrijfsleven. Ja natuurlijk is het zo dat we in de eerste plaats te maken hebben
met een politieke partij die mensen levert voor belangrijke politieke
bestuurlijke organisaties maar ik ben met u van mening dat ook op belangrijke
posten in het bedrijfsleven en dan denk ik met name in het
vertegenwoordigend bedrijfsleven natuurlijk ook goede kandidaten vanuit onze
partij kunnen worden geplaatst omdat het hele maatschappelijke gebeuren
natuurlijk niet los te zien is van de politiek ook al hebben we het over het
bedrijfsleven daar liggen duidelijke dwarsverbanden tussen en dat is iets dat we
ook nadrukkelijk voor ogen hebben. Dank u wel.
Dan gaan we naar cluster 7, PR en voorlichting interne en externe
communicatie. Het gaat om de hoofdstukken A2 versterken van de interne en
externe communicatie. Hoofdstuk 2a 2a interne communicatie A2b externe
communicatie en hoofdstuk B7 public relations en voorlichting. Er zijn geen
moties of amendementen ingediend toch willen we dit graag nader met u
bespreken indien u daar toe behoefte heeft.
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Voorzitter, Heetman afdeling Leidschendam.
Ik heb bij blz. 8 externe communicatie nog een suggestie. Wij kennen en zijn
bezig om communicatie te verbeteren. We zijn aan het proberen om van leden
naar deelnemers te gaan en dat spreekt mij aan. Als je van leden naar
deelnemers gaat dan verwacht je dus ook dat er sprake kan zijn van een flinke
communicatie van onderop naar bovenaf en van bovenaf naar beneden. En dan
heb ik het zowel over bestuur met afdelingen en leden maar ik heb het ook
over onze politieke vertegenwoordigers. Wij kennen op vele niveaus in onze
partij kennen wij de figuur van de toegevoegde leden dat zijn dan
volksvertegenwoordigers die worden toegevoegd aan een bepaald gremia in
onze partij. Zou het niet te overwegen zijn om het nog iets verder naar
beneden door te trekken. Ik realiseer me wel dat we een enorme grote fractie
hebben gekregen in de Tweede Kamer maar dat die nog niet even groot is als
het aantal afdelingen dat we kennen maar dat er desondanks toch wel een
constructie te moeten vinden zijn waardoor er ook een intensiever contact zou
kunnen ontstaan tussen leden in de vertegenwoordigende organen en de
afdelingen.
Voorzitter.
Verder nog van uw kant dan geef ik graag het woord aan Mark Rutten.
Ja bedankt. De vraag van de afdeling Leidschendam als ik hem goed
interpreteer denk ik dat het antwoord zou kunnen zijn dat dat in feite open
staat aan de diverse afdelingen om dat zelf te doen en ik meen ook eerlijk
gezegd dat in veel afdelingen het gebruikelijk is dat gemeenteraadsfracties en
vergaderingen daarvan worden bijgewoond door bestuursleden soms ook
steunfracties actief zijn, hij wil kamerleden toevoegen oh sorry dan heb ik u
verkeerd begrepen.
Dat is uiteraard een goed gebruik en bij ons in de vergadering is dat een vast
item dat er altijd even actuele politiek besproken wordt staat altijd op de
ledenvergadering dus dat is het probleem niet. Nee de afstand tussen lokale
leden de leden in het land en de landelijke politiek die is erg groot. We kennen
op kamercentrale niveau kennen we de figuur van toegevoegde leden prima. Ik
realiseer me zeker dat de kamerleden niet tot alles in staat zijn maar wellicht
dat er wat intensievere contacten zouden kunnen zijn op die wijze. Je kunt
natuurlijk ook altijd want dat zal in uw antwoord ingebakken kunnen zitten je
kunt een altijd als je een ledenvergadering hebt een telefoontje plegen in de
richting van de Koninginnegracht en zeggen van nu mogen wij er een kamerlid
erbij hebben zou die een inleiding kunnen houden. Natuurlijk kan dat maar
het kan ook andersom zijn. Dus door nog eens vaker het land in te gaan en
ook beluister vaak bij die kamerleden ook wel die behoefte. Nu op deze
manier zou dat gerealiseerd kunnen worden. Toegevoegde kamerleden.
Mark Rutten.
Dank u wel voor uw toelichting ik had de vraag volkomen verkeerd begrepen
ik zat helemaal op het gemeenteraadsniveau te denken. Dan denk ik dat er 2
mogelijke antwoorden zijn die in elkaars verlengde liggen. U noemde zelf al
een aantal bestaande instrumenten het uitnodigen van kamerleden voor
bijeenkomsten van afdelingen.
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Kamerleden zijn vaak toegevoegd aan kamercentrales, ik weet het van mijn
eigen kamercentrale - kamercentrale Den Haag - als daar kamercentrale
vergadering is is daar bijna altijd de fractie uit de Eerste en Tweede Kamer
vertegenwoordigd d.m.v. de toegevoegde kamerleden. Maar op afdelingsniveau
ligt dat wat gecompliceerder zeker als je praat over grote kamercentrales met
veel afdelingen. Maar een van de instrumenten daarbij is zeker het uitnodigen
van zo'n kamerlid en ja wat mij opvalt ook bij campagnes die we net gehad
hebben is dat kamerleden het zelf ook plezierig vinden om dit soort
spreekbeurten regelmatig te houden. Zij moeten ook herkozen worden de
volgende keer weer hoog op de lijst dus ook een belang er bij en een belang
om het beleid toe te lichten dus ik zou zeggen maak er gebruik van.
Een ander instrument dat natuurlijk bestaat is de VVD-expres wat maar zij het
op schrift de nodige actuele informatie geeft van wat er in Den Haag speelt en
misschien ook die achtergronden kan schetsen die in de kranten minder
uitvoerig naar voren komen maar dat zegt meer iets over de inhoudelijke kant
van zaken dan het direct contact hebben en horen wat er bij de basis leeft. Ja
uw suggesties ik kan het er eigenlijk alleen maar mee eens zijn maar de
uitvoerbaarheid zal beperkingen opleggen denk ik.
Voorzitter.
Verder geen opmerkingen dan gaan we naar het volgende dat is cluster 8 en
dat is ledenwerving en ledenbehoud. Het gaat hier om het feit dat we hier veel
prioriteit aan geven dat zal u ook wel duidelijk geworden zijn als u de
begroting gelezen heeft en met name dus ook de jaarrekening. Hoofdstuk A3
en B8 en door de afdeling s' -Gravenzande is op dit onderdeel een amendement
ingediend. U vindt die tekst,toelichting,advies van het hoofdbestuur in de
aanvullende beschrijvingsbrief Wie mag ik het woord geven.
Van Klefe afdeling s' -Gravenzande. Meneer de voorzitter de achterliggende
gedachte bij dit amendement is eigenlijk dat we af moeten van de theoretische
verhalen en mooie plaatjes die gemaakt worden we zouden graag wat
daadwerkelijk willen zien. Ik neem een voorbeeld als een fabrikant zijn
pampers wil verkopen dan moet hij een actie voeren en dan heeft hij een grote
reclamecampagne en dan verkoopt hij ze maar wij hebben steeds mooie
praatjes, mooie ideeën, mooie verhalen maar er komt niets uit. Als afdeling
werk je je het lazarus om het even zo te zeggen maar er komt helemaal niets
uit. Het moet vanuit Den Haag komen het moet vanuit het landelijke komen
niet vanuit de afdelingen het gaat niet.
Voorzitter ook bij dit hoofdstuk had ik nog een opmerking. Eigenlijk ben ik
een beetje teleurgesteld over de toonzetting van dit cluster omdat dit eigenlijk
zegt afdelingsbesturen jullie moeten je eigenlijk meer bewust zijn van jullie
moeten meer zus jullie moeten meer zo. Die afdelingen die doen daar heus wel
wat aan maar die afdelingen kunnen dat niet allemaal in hun eentje
ontwikkelen en opzetten en daarom heb ik met genoegen geluisterd naar de
discussie die we hebben gehad net over het jongerenbeleid en wederzijds
onderstrepen van elkaars gedachte, Dat mis ik eigenlijk in dit hoofdstuk en ik
zie dus daar ik zou dus eigenlijk veel liever willen zien dat er een wat meer
sfeer uitademt van wij zullen jullie behulpzaam zijn bij het doen van diverse
activiteiten die je zou moeten doen.
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Wat betreft de telefoon-avonden naar de opzeggers goede gedachte in ieder
geval goede gedachte om dat contact op dat niveau ook eens een keer te leggen
want dat kan altijd nog wel eens een steuntje in de rug zijn. Alleen je moet
opletten dat je niet van 2 kanten uit een beetje aan het sturen bent want die
mensen hebben toch een bepaalde reden gehad om hun lidmaatschap op te
zeggen. Als je dat vanuit afdelingsniveau gaat doen dan is dat een actie ga je
dat vervolgens ook doen door kamerleden of hoofdbestuursleden is dat een
tweede actie en dat kan misschien een averechts effect hebben dus ik zou in
dat opzicht wel willen bepleiten dat er een goed contact tussen diegenen die
dat contact zullen gaan leggen.
Bij het puntje ledenwerving daar mis ik bij uw speerpuntgroepen betreft de
middengroep. Ik denk dat wij toch in de VVD met alle respect voor deze leden
die grote verdiensten vaak hebben en dat is zeker bij ons in de afdeling het
geval vrij veel senioren hebben. Ik zie een duidelijk vergrijzend beeld in ons
ledenbestand ontstaan en dan vind ik het opmerkelijk dat die als
speerpuntgroep vermeld wordt. Ik zou daar dan ook graag de middengroep bij
zien. Ik heb het dus over blz. 18 ledenwerving punt 1. daar worden 3 groepen
onderscheiden en daar mis ik dan dus de groep in de middenleeftijd in.
De heer Schout voorzitter kamercentrale Zeeland. Dank u voorzitter. Ik zit hier
zo even te denken aan 1989 enkele in de zaal enkele zelfs nog achter de tafel
kunnen zich nog herinneren dat ik toen de grote eer en genoegen heb gehad
om met de ledenwerfcampagne het land in te trekken en in alle afdelingen,
kamercentrales en ondercentrales de ledenwerfcampagne in 1989 met de Vogel
op de enveloppe en de brieven destijds onder het voorzitterschap van de heer
Ginjaar, Willem van den Berg zou er ook nog over mee kunnen praten ik kijk
er persoonlijk met veel genoegen op terug alleen bekruipt me de hele middag
al het gevoel van dat we zo langzamerhand op een soort voetbalveld staan en
elkaar proberen de bal te doe toespelen. Ik kan me niet aan de indruk
onttrekken dat er nu en volkomen terecht overigens een beroep wordt gedaan
op de afdelingen de goede afdelingen niet te na gesproken maar daar is
inderdaad de botturn-up is duidelijk aan de orde en ik moet constateren dat er
toch nog veel afdelingen van de VVD slecht functioneren en ik zeg dat nu
maar een keer gewoon keihard slecht functioneren. Zonder afdelingen kunnen
wij als VVD absoluut niet uit de voeten er zijn toen een aantal grandioze
ideeën aangevoerd en ik wil het nu niet hebben over de flippo's in een zakje te
doen en te kijken hoeveel leden dat oplevert dat gaat mij te ver. De kralen en
spiegeltjes zijn voor de VVD een allang gepasseerd station. Alleen ik wil toch
hier op wijzen van het belang van de werkzaamheid van de afdeling en van
alle 600 die we hebben zo uit mijn hoofd gezegd als nu eens nog eens 30 tot
40% de activiteiten ging ontplooien die dus gevraagd worden warempel dat we
nu van de 55.000 leden in ieder geval eens 20.000 erbij kunnen halen en dat is
vrij simpel dat lijkt misschien zo moeilijk maar met name in de mensen die de
VVD vaarwel hebben gezegd. Of je dat nu door de telefoon doet. Elke
afdeling weet, je kan zelf aan de Koninginnegracht vragen wanneer leden
hebben opgezegd over een periode van 5 jaar dat kon toen ook dus dat kan nu
ook. Dat zo de afdelingen is gewoon gezamenlijk op bestuurlijk niveau met de
leden van die afdeling eens gaan kijken wat nu in eerste instantie is aan die
opzeggers, bij mijn krant noem ik het altijd de bedankers, maar in dit geval de
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opzeggers in de VVD gaan doen en waarlijk ik denk van de toen 106.000 die
we ooit hebben gehad in ieder geval daar nog een marktsegment ligt van
20.000. Dus afdelingen doe uw best.
Goedendag ik ben Jan Staal afdeling s' -Gravenzande.
Ik wil hier nog wat aan toevoegen aan wat die meneer hier zojuist heeft
gezegd of er iets op zeggen. Meneer heeft het steeds over de oude leden die tot
5 jaar geleden kunnen opzeggen maar oude leden zijn oude leden en niet al die
oude leden krijg je meer terug en dat is trouwens ook de groep die daarvoor
werd besproken dat zijn de ouderen. Maar het gaat er om de kiezers die nu op
de VVD hebben gestemd dat zijn de jongeren die nog niet eerder lid zijn
geweest en de middengroepen die altijd vroeger op andere partijen hebben
gestemd. Die moeten we krijgen.
Voorzitter nog een opmerking/reactie. Ik zou niet durven om een bestand over
de laatste 5 jaar op te vragen over leden die hebben opgezegd. We hebben
namelijk van enkele weduwen al een berichtje gekregen dat zij zeer
onaangenaam verrast zijn geweest dat zogenaamde opzeggers die overleden
zijn door de verkeerde code te lezen benaderd zijn voor waarom heeft u uw
lidmaatschap opgezegd.
Meneer Bakker. Ja voorzitter toch nu even een opmerking maar dan vooral
eigenlijk in de richting van de heer Schout maar wellicht ook naar vele
anderen. Als iemand de moeite heeft genomen om zijn eigen ledenbestand een
beetje bij te houden dan wist hij wat de redenen waren waarom iemand heeft
opgezegd of het was al gebeurd door Den Haag die nam zeker het laatste jaar
al de moeite om die opzeggers even op te bellen of je had het zelf kunnen
weten want dan had je de correspondentie gehad. En als je dan feitelijk nagaat
wat de redenen dan zijn dan blijkt het veel overlijden, verhuizingen of dat
soort grappen meer of men is het daadwerkelijk niet eens met de politiek van
de VVD dat mag zo liberaal zijn we maar als het alleen maar gaat om
financiële redenen dan blijkt dat maar een uiterst gering percentage te zijn. Dat
soort elementen kun je zelf al nalopen maar dat vind ik nog niet het meest
wezenlijke. Als men op een gegeven moment leden wil werven of behouden
moet je op een gegeven moment een paar centrale vragen bij je zelf neerzetten.
Waarom wil je lid blijven of waarom wil je lid worden?. En ga dat nu niet
voor je zelf beantwoorden maar voor degenen om wie het gaat. Probeer dat nu
eens na te gaan en ga op die manier persoonlijk met de mensen aan de slag.
Doe je dat niet dan ben je bezig alleen maar in jezelf gekeerd bezig te zijn. En
dan is het geen voetbalspel van we schuiven elkaar de bal toe nee je zal het
gezamenlijk moeten doen. Op dit moment wordt er in ieder geval de condities
in Den Haag geschapen om materiaal aan te leveren handvaten om het te doen
maar het zijn de afdelingen die vaak het persoonlijk contact moeten doen dat
kun je niet van Den Haag vragen dat is net even een slag te veel.
De heer Schout. Ik heb dat met Jaap wel eens in de LPC meegemaakt dat hij
in zijn enthousiasme even niet goed luisterde. Ik heb nu precies verwoord wat
hij nu in tweede instantie zegt. Dat heb ik zo bedoeld.
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Meneer Schut.
Ja ik wilde me toch aansluiten bij wat de heer Bakker net zei. Het is niet een
kwestie van allen maar even een briefje sturen. Je moet ook uitvinden het hoe
en het wat en wat leeft er bij die mensen. Wij hebben sinds een drietal jaren
bij ons een soort introductie cursus, de cursus welkomsavond geïntroduceerd
voor nieuwe leden. Waar we dus twee keer per jaar de nieuwe leden
uitnodigen en met het bestuur aan tafel zitten daar vertellen we ze wat meer
over de achtergronden, de partij en de organisatie maar dat is tevens ook het
moment om met die leden een gesprek te voeren over waarom bent u lid
geworden waarom bent u hier hoe komt u hier ja en daaruit kan je toch weer
het een en ander leren en dat wat je daar leert kun je weer omzetten in daden
om bij je volgende acties die je richting nieuwe leden wilt ontwikkelen daar
kun je deze gegevens voor gebruiken.
Frans Breukers.
Ja dank u wel voorzitter. Dames en heren onder leiding van deze voorzitter
heeft het hoofdbestuur redelijk snel naar het aantreden een hoge prioriteit
toegekend aan de ledenwerving/ledenbehoud. We zijn vervolgens natuurlijk na
gaan denken op welke wijze dit aan te pakken een groot aantal dingen waren
op dat moment, en u heeft dat ook van onze penningmeester begrepen, niet
mogelijk doodeenvoudig uit financiële overwegingen. Wat wel mogelijk was
was een van de belangrijkste zaken en ik denk dat die gelden van Den Haag
tot de afdelingen aandacht schenken aan het ledenbehoud daar zijn we ook
meteen mee gestart. Doodeenvoudig checken waarom mensen zich bedanken.
Ik kan u vertellen dat nagenoeg 50% van de leden op die wijze door ons
benaderd weer lid werden. Dus ledenbehoud een hele belangrijke zaak.
Vervolgens zijn wij van mening als hoofdbestuur dat het weinig zin heeft om
heel snel de een of ander gigantisch grote actie op touw te zetten. Wij hebben
gemeend structureel de zaken te moeten aanpakken zo dat
ledenwerving/ledenbehoud in feite een activiteit is die van hoog tot laag straks
binnen deze partij aandacht krijgt en deze blijft behouden. Slechts dan denken
wij dat we in staat zijn met elkander om ons ledenbestand geleidelijk aan te
laten groeien tot het aantal dat we nodig hebben.
Even is ook even gesproken over het op en neer spelen van de bal van mij
mag dat als we met z'n allen maar weten dat die bal moet blijven rollen en dat
wij als hoofdbestuur voorwaarden scheppend dus een kader vormen waar
binnen wij samen in staat zijn deze portefeuille daadwerkelijk inhoud te geven
en dus ook resultaat te boeken het kan niet zonder de steun van de
kamercentrales zonder de steun van alle centrales en afdelingen. Een groot
aantal dingen zijn vervolgens nog door u genoemd suggestie met betrekking tot
de telefoon-avond of de reden van opzeggingen enzovoorts Wij schenken daar
aandacht aan. Ik wil toch even terugkomen op de heer Schout die nog even
refereerde aan de grootscheepse actie toendertijd met name het resultaat van
die actie en daarbij in ogenschouw genomen de gigantische financiële
consequenties van deze partij heeft ons er toe gebracht dat wij op deze wijze
niet aan ledenwerving willen gaan doen of behoud kortom wij zijn op dit
moment druk bezig binnen de stuurgroep met op de eerste plaats een analyse
van ons ledenbestand en van datgene wat we hebben. We zijn vervolgens een
lange termijn strategie aan het ontwerpen en wij gaan daarna over en in tijd
gesproken zal dat na het zomerseizoen dus zeg augustus/september zijn dat wij
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concreet met een aantal acties komen. Overigens en u zult dat ongetwijfeld
gezien hebben als u de stand ledenwerving/ledenbehoud al bezocht heeft, als u
dat niet gedaan heeft dan moet u straks toch zeker nog even doen, daar kunt u
kennis nemen van een eerste aanzet van het vroeger zo genoemde
ledenwerfwerkboek Daarin staan een aantal zaken genoemd praktische
handreikingen praktische wenkingen om althans zeker de activiteit zeker op
afdelingsniveau al vast in beweging te zetten. Het is niet zo dat wij denken u
hiermee hapklaar zaken aan te leveren zeker niet. Er staan een aantal
praktische handreikingen in en vervolgens is het natuurlijk ook weer de
bedoeling dat u dit boek bestuderend in de praktijk brengt suggesties, kritieken
of wat dan ook weer doorstuurt naar het hoofdbestuur makkelijk gezegd
doodeenvoudig om samen iets van deze portefeuille te maken ....... .
einde band ........
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... nieuwe band ...
.... dat genoemd révitaliseren van de afdelingen dat is een apart aandachtsveld
binnen onze portefeuille ook. Wij trekken als stuurgroep en u allen bent van
harte uitgenodigd de kamercentrales in om met een soort work-shop de
kamercentrales te bezoeken en vervolgens met u samen de révitalisering maar
even zo zeer de portefeuille ledenwerving/ledenbehoud met u door te spreken.
Vervolgens hebt u vanmiddag kunnen constateren dat geldt bij andere
portefeuilles maar dat geldt zeer zeker voor de portefeuille die ik mag beheren
dat er spraken is van een integrale aanpak binnen dit hele hoofdbestuur en dat
zal het ook moeten zijn binnen kamercentrales binnen afdelingen denk ik. Het
is natuurlijk zo dat ledenwerving/ledenbehoud net zo goed als in het kader van
vorming en scholingswerk als PR als jongeren als doelgroepenbeleid
samengevoegd moet worden.
Ik ben het eens met de opmerking die gemaakt werd ten aanzien van de drie
categorieën die genoemd zijn jongeren, senioren en ondernemers. Ik ben het er
mee eens dat er middengroepen in horen maar u kunt zien hoe gevaarlijk het is
als u een opdeling gaat maken want ik zou me best kunnen voorstellen dat er
ook nog iemand had gezegd en waar staan hier dan de vrouwen. Dus kortom
we zijn daarin niet volledig geweest maar wat wij hier mee beogen te zeggen
is gericht doelgroepen opsporen en ieder op de geëigende manier gaan
benaderen. Dat als laatste in zijn algemeenheid en dan voorzitter als het mag
wil ik even reageren op de ingediende motie vans' -Gravenzande.
Ja ik denk dat we tamelijk kort kunnen zijn. Een drietal punten. Op de eerste
plaats vraagt s' -Gravenzande om een professionele aanpak en dan wel via een
professioneel reclamebureau. Wij hebben gemeend gebruik makend van de
ervaring uit het verleden dat nu juist niet te moeten doen omdat enerzijds het
handen vol geld kost anderzijds dat ledenwerving en ik heb het zo juist al
gezegd ledenwerving/ledenbehoud een structureel aandachtsveld zou moeten
zijn van onze partij dus ook binnen het hoofdbestuur en dat betekent dus niet
dat je permanent met een adviesbureau zou moeten werken kortom continu
binnen ons hoofdbestuur.
Even naar de doelgroepen toe er wordt gesproken over de 54.000 gulden die
zo weinig zouden zijn voor onze portefeuille en de 450.000 gulden ik denk dat
in de toelichting u duidelijk kunt lezen wat daarmee aan de hand is en hoe dat
een en ander komt daar kunnen we volgens mij dus helemaal niets aan
veranderen en als laatste het tientjeslid het zogenaamde tientjeslid genoemd. Ik
ben bang dat op het moment, en met mij het hele hoofdbestuur, op het moment
dat wij een dergelijke variant zouden opvoeren dat het enerzijds handen vol
geld kost doodeenvoudig omdat je en dat is overigens ook al in deze zaal
gezegd het belangrijk is wat krijgt een lid voor zijn lidmaatschap en ik ben
bang dat wij als hoofdbestuur en u allen nauwelijks in staat zullen om voor een
tientje iets te brengen. Dus financieel gezien is dat een slechte zaak stellen wij
ons voor. Wij zijn overigens wel als stuurgroep die opdracht hebben wij
gekregen van dit hoofdbestuur aan het nadenken over mogelijk andere
partijlidmaatschapsvarianten maar voorlopig denk ik dat ik mag spreken
namens de stuurgroep en namens het hoofdbestuur dat wij er nog niet in
geslaagd zijn om een dergelijke variant te ontdekken die zowel naar de leden
toe als voor de partij een redelijk alternatief zou zijn.
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Meneer de voorzitter de heer Stam afdeling s' -Gravenzande. Over dat
tientjeslid gaat het ons niet perse niet om dat ene tientje wat dat lid moet
betalen het kan ook een ander bedrag wezen maar als u zegt dat de afdelingen
daar niks mee kunnen doen met zo'n lid dan heeft u het denk ik mis of ik
denk dat er dan iets mis is met al die afdelingen die niets kunnen doen. Een
afdeling kan ook politiek cafés organiseren waar vrijblijvend iedereen naar toe
kan komen en een afdeling kan ook algemene vergaderingen en eventueel daar
zo met de actuele politiek erbij organiseren. Een afdeling kan ook een
afdelingsblad hebben dat ook niet veel kost als men overgaat tot het nemen
van eventuele sponsors tenminste opnemen in het blad. Dat kan hij ook
presenteren naar dat lid dus er mogelijkheden zat om ook die leden en vooral
juist die leden te binden aan de VVD.
Voorzitter.
Ik had nog een tweede instantie voor andere sprekers want ik wil het graag
even overzichtelijk houden.
Meneer Bakker. Ja voorzitter die laatste spreker noemt een aantal elementen
waarmee ik het in principe hartgrondig mee eens ben. Maar dan bent u wel
bezig als het alleen maar op lokaal gebied is om een lokaal partijlid te
introduceren en wij zijn hier toch bezig als een landelijke partij als landelijke
VVD die ook afdelingen kent. Elk met zijn eigen automonie. Mij gaat het er
nu net om dat de partij gezamenlijk met al die afdelingen voluit aan de slag
kan, een element.
Een tweede element ook in de moties' -Gravenzande wordt nogal wat
problematisch aangekeken tegen de hoogte van de contributie en dat is vaak
een onderwerp hier van gesprek geweest in deze vergadering. Maar als je het
vergelijkt met andere partijen zijn wij goedkoop. Het gemiddelde partijlid bij
de PvdA betaalt al gauw een 125/130 gulden terwijl wij gemiddeld 85 gulden
betalen. Om maar een voorbeeld te noemen. D66 is nog veel duurder waar
hebben we het met elkaar over. Punt is alleen je moet bij jezelf gaan afvragen
wat krijgt het betreffende lid voor zijn geld krijgt hij waar voor zijn geld of
niet en dan is het al gauw wat wordt hem dan teruggeboden. Vanuit het
landelijke Den Haagse wordt van alles en nog wat aangeboden al was het maar
de instrumenten. Nu is het op afdelings/regionaal niveau kan hem dan nog
meer geboden worden. Ik blijf dus wat dat betreft iedere keer weer een beroep
doen om ook de eigen activiteiten op poten te zetten. Condities worden
geschapen maar ga dan zelf het bod doen en dan noemt hij een paar
uitstekende voorbeelden.
De heer Breukers. Ja voorzitter ik heb nauwelijks iets toe te voegen aan de
woorden van Jaap Bakker alleen één ding nog naar mijn idee wordt de indruk
gewekt alsof het niet mogelijk zou zijn mensen in de afdelingen te betrekken
bij de activiteiten van de afdelingen of de gemeentepolitiek zonder dat men
tientjeslid is. Ik denk dat men die zaak los moet zien juist wij binnen onze
stuurgroep spreken er over, overigens de voorzitter zegt dat steeds weer ook bij
de kamercentrale bezoeken, betrek er zoveel mogelijk mensen bij de politieke
discussie. Schroom ook niet om daar eens mensen bij uit te nodigen die geen
lid is van de VVD.
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Slechts onze discussie horend kan er toe leiden dat die mensen lid worden. Ik
zie het verband absoluut niet tussen dit soort activiteiten en een tientjeslid.
Voorzitter.
Ja goed we kunnen dit punt afsluiten omdat het ook s' -Gravenzande nu
allemaal duidelijk is geworden dat we zeer professionele ledenwerf en
behoudcampagne opzetten en als de planning goed is dan startten we daar in
feite in september mee dacht ik Frans he. Ja dan ga ik met het laatste cluster
vrijheid en democratie ons partijblad. Geen moties of amendementen. Het
handelt zich om hoofdstuk A2a en hoofdstuk B romeinse negen. Geen
opmerkingen hierover dan hebben we dit punt ook afgehandeld. Ik kijk even in
de zaal ik wil even met u overleggen. Ik wil even inventariseren hoeveel
sprekers ik kan verwachten met betrekking tot de begrotingsbehandeling om te
kunnen beoordelen of ik dat nog voor de dinerpauze laat behandelen of dat we
dat daarna doen mag ik even heel snel inventariseren door hand opsteken wie
over de begroting zou willen spreken.
Géén?
Dan behandelen we het nu (gelach) en dan hebben we het meteen vastgesteld
of niet of gaat dat te vlug. Akkoord dank u zeer (applaus).
Ik wil wel zeggen dat ik buitengewoon tevreden en blij ben dat u zo uitgebreid
op onze eerste uitgebreide beleidsnota ingegaan bent. We zijn ons ervan
bewust dat het nog verbetering behoeft maar de eerste aanzet is gelukt u bent
daar uitgebreid op ingegaan en de eerste aanzet tot discussie daarover en het
betrekken van de leden en afdelingen is ook in zekere mate gelukt.
Dan wil ik graag het woord geven aan de voorzitter van de JOVD die een
toespraak tot u zal richten. U weet dat dit een onafhankelijke organisatie is
maar de voorzitter Arjan Toor kan bevestigen dat we een goed contact met
elkaar hebben dat we zelfs besloten hebben om een gezamenlijke werkgroep te
vormen uit de beide besturen om nadrukkelijk te inventariseren te kijken waar
hele nadrukkelijke vormen van samenwerking mogelijk zijn daarbij in acht
nemend ieders onafhankelijke positie maar er zijn een paar adertjes die naar
elkaars lichamen lopen en dat willen we graag zo houden en wellicht wel een
beetje uitbreiden want de JOVD heeft een hele langdurige traditie als het gaat
om de relatie naar de VVD ik hoop dat ik dat zo mag zeggen collega Toor.
Meneer Vrijlandt ik zie u.
Ja ik heb een opdracht namens het bestuur van de JOVD het Gooi en ik moet
namens die afdeling zeggen dat zij niet achter de standpunten van de heer
Arjan Toor staan, dat zij dus beter lid kunnen worden, ik zeg het even
duidelijk wat zij dus gezegd hebben, beter lid kunnen worden van D66 en
actief bij de jonge Democraten. Dit is wat ik door moest geven.
Voorzitter.
Ja ik geef graag het woord aan Arjan Toor.
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Dank u wel voorzitter. Dames en heren een politieke partij is als een fles wijn.
De naam van de wijn is zichtbaar op de fles maar voor het overige zijn de
meeste flessen behoorlijk gelijkvormig. Daarnaast zijn wijnflessen vaak donker
gekleurd en dat ontneemt mensen de mogelijkheid de inhoud te bekijken. Dat
is jammer want pas na het openen van de fles blijken inhoud van de
verschillende flessen vaak behoorlijk te verschillen en ook in de politiek is dat
het waar het eigenlijk om zou moeten gaan om de inhoud. Zowel de VVD als
de JOVD zijn wijnen die hun oorsprong vinden in dezelfde druivenstruik De
VVD is een wat oudere en rijpere wijn die in de loop van de jaren een
aangename smaak heeft gekregen. De JOVD is een jonge frisse wijn die de
nietsvermoedende drinker soms even doet opschrikken. Dit smaakverschilleidt
bij de kritische wijnproevers vaak tot felle debatten over de vraag welke wijn
bij welk gerecht de voorkeur zou moeten krijgen maar ondanks deze discussies
en ondanks deze verschillen is de afdronk van de beide wijnen uiteindelijk
eender ze zijn immers gemaakt van dezelfde liberale druif. In deze voor
Nederland unieke relatie discussiëren oudere en jongere liberalen al 46 jaar met
elkaar en al 46 jaar zien VVD en JOVD het nut van dit soort inhoudelijke
gedachtewisselingen in. Dat in de hitte van het debat dit historisch perspectief
soms wat uit het oog wordt verloren is jammer maar even zeer logisch.
Gelukkig zijn beide organisaties het er uiteindelijk over eens dat er veel is wat
hun bindt. Niet voor niets bestaat er al jaren een samenwerkingsovereenkomst
en hebben de hoofdbesturen van VVD en JOVD een portefeuillehouder belast
met het onderlinge contact. In de VVD is die taak de laatste jaren uitgevoerd
door mevrouw Aeyelts en als geen is zij in die periode in staat geweest de
relatie tussen JOVD en VVD niet enkel per dag maar juist op lange termijn te
beschouwen. Hierdoor is zij een stabiliserende factor geweest in de
verhoudingen binnen de liberale familie. Daarnaast heeft zij onvermoeibaar elk
nieuw JOVD hoofdbestuurslid, en ik verzeker u dat zijn er in de loop van de
jaren er heel wat geweest, vertrouwd gemaakt met de liberalen samenwerkingsmogelijkheden en onmogelijkheden.
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om mevrouw Aeyelts
hiervoor buitengewoon hartelijk te bedanken (applaus).
Dames en heren zoals reeds is opgemerkt zit er soms wat smaakverschil tussen
de JOVD en de VVD. Een dergelijk verschil heeft zich en dat zal u niet zijn
ontgaan in de afgelopen periode gemanifesteerd met betrekking tot de discussie
over het Nederlandse asielbeleid. Het lijkt mij wijs hier kort uiteen te zetten
hoe de JOVD nu eigenlijk tegen die discussie aankijkt. Wat de JOVD in grote
lijnen heeft bevreemd is dat de discussie over asielbeleid consequent op twee
niveaus wordt gevoerd. Ik bedoel hiermee het volgende. In het afgelopen jaar
zijn er in Nederland vrijwel uitsluitend politieke asielzoekers toegelaten. Dit
zijn mensen die in eigen land vervolgd worden en op basis daarvan hun huis
en haard hebben verlaten. Als we de toelating van deze asielzoekers
individueel, dat wil zeggen, van geval tot geval gaan bekijken is vrijwel
iedereen en zeker iedere liberaal het erover eens dat die toelatingen terecht
hebben plaatsgevonden. Vervolgens treed er een interessant mechanisme in
werking. De discussie wordt naar een hoger abstractniveau getild en de
asielzoekers worden als groep beschouwd en wanneer dat gebeurd dan schijnt
er plotseling sprake te zijn van een probleem, het asielprobleem.
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De discrepantie tussen de uitkomsten van die beide discussies is frappant en
heeft de JOVD verbaasd. Natuurlijk is het mogelijk om de abstracte stelling
aan te hangen dat het asielbeleid te ruimhartig is en dan moet je vervolgens in
die individuele discussie ook bereid zijn om concreet aan te geven welke
toelatingscriteria bij stelling behoeven. Wie dit laatste weigert heeft ook op
beleidsniveau geen recht van spreken. Ook in de samenleving manifesteert zich
die tweedeling in de discussie. Buitengewoon veel mensen vinden de
asielzoekers als groep een probleem maar keuren de toelating van elke
afzonderlijke asielzoeker zonder meer goed. Het is de verantwoordelijkheid van
de politiek om niet in deze valkuil te trappen en de burger duidelijk te maken
dat het van tweeën één is. Die voorbeeldfunctie zullen alle partijen op heldere
wijze op zich moeten nemen.
Diezelfde helderheid dames en heren blijkt één van de belangrijkste kenmerken
te zijn van ons kabinet. Met nadruk zeg ik ons kabinet omdat de liberale
signatuur van deze regering buiten kijf staat. Na 12 jaar Lubbers is het een
verademing om een kabinet echt te zien werken. Er worden knopen doorgehakt
en minstens net zo belangrijk besluitvormingsprocessen worden inzichtelijk
gemaakt. Het zijn juist die helderheid en die daadkracht die we van '82 tot '94
nog het meest hebben gemist. Ook als het gaat om het liberale profiel van dit
paarse kabinet is er weinig reden tot klagen. Terwijl een aantal bewindslieden
maar moeilijk uit de verf komt blinken de VVD ministers opnieuw uit in
helderheid en daadkracht. Minister Voorhoeve stond voor zijn zaak in de
discussie over de aanschaf van nieuwe gevechtshelicopters en werd daarvoor
door middel van het uiteindelijke besluit beloond. Minister Jorritsma kan nu
reeds op meer wapenfeiten bogen dan haar voorgangster en toont daar mee aan
dat de felle kamerdebatten over Verkeer en Waterstaat in de vorige
kabinetsperiode niet slechts gebakken lucht waren. Hulde verdiend ook onze
minister van financiën die glimlachend op de schatkist lijkt te zitten. Ook Van
Aartsen blinkt uit in lef en duidelijk uit door een in de ogen van de JOVD een
uitstekend liberaal plan op tafel te leggen en hiermee nadrukkelijk zijn nek uit
te steken. Diezelfde duidelijkheid spreidde vice-premier Dijkstal recentelijk ten
toon toen hij duidelijk maakte dat een juist voor liberale cruciaal grondrecht als
vrijheid van vergadering ook voor Koerden in Nederland zou moeten gelden.
Kijkende naar het paarse kabinet overheerst dus een positief gevoel misschien
dus dat daar door de dissonanten in dit kabinet extra in het oog springen. In
een kabinet dat openheid en duidelijkheid als credo heeft wordt een discussie
over de herijking van het buitenlands beleid niet achter gesloten deuren
gevoerd en treden staatssecretarissen af als blijkt dat ze de kamer onjuiste
wijze hebben ingelicht.
Dames en heren liberalen hebben op dit ogenblik in Nederland weinig reden
tot klagen. Dat betekent echter geenszins dat het werk gedaan is. De politieke
agenda wordt op korte termijn gevuld met enkele belangwekkende discussies
die de VVD opnieuw dwingen fundamenteel na te denken over de toekomst
van Nederland. De meest in de oog springende discussie is die over de
toekomst van de sociale zekerheid. Een discussie die bij tot het standkoming
van het regeeraccoord om duidelijke redenen vooruit is geschoven maar
binnenkort in alle hevigheid zal losbarsten.
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Eigenlijk is dat reeds ter delen gebeurd getuige de hoge positie die het AOW
debat momenteel op de politieke agenda inneemt. Wat in die discussie opvalt is
dat nog geen partij het lef heeft gehad om publiekelijk te erkennen dat er ten
aanzien van de AOW iets fundamenteel mis is. Waar gedacht zou moeten
worden over de manier waarop een heel ander financieringsstelsel kan worden
geïntroduceerd volstaan de meeste partijen thans met marginale oplossingen als
hogere belasting voor bejaarden of hogere premies. Juist een jongeren
organisatie als de JOVD maakt zich hierover bijzonder veel zorgen. Hoe langer
we wachten met structurele oplossingen des te moeilijker wordt het de AOW
op langere termijn in stand te houden.
Even fundamenteel wordt de discussie over andere delen van de sociale
zekerheid. Het politieke risico van deze discussie is groot. Te meer daar de
eerste signalen uit sociaal democratische hoek wijzen op een harde instelling.
Toch is de JOVD van mening dat de VVD in deze discussie onverkort en
conform het verkiezingsprogramma dient vast te houden aan een invoering van
een mini stelsel in de sociale zekerheid. Natuurlijk zijn de hoge kosten die het
huidige stelsel met zich meebrengt daarvoor een duidelijke reden. Wat echter
voorop moet staan is de redenering dat mensen allereerst zelf verantwoordelijk
moeten zijn op de manier waarop zij hun inkomen verwerven. Het huidige
sociale zekerheidsstelsel getuigt nog altijd van een paternalistische visie op de
overheid en past daarmee volstrekt niet in de huidige paars liberale tijdgeest.
Liberalen zullen in de komende tijd alles in het werk moeten stellen om ook
dit belangrijke facet van het overheidsbeleid om te vormen.
Voorzitter dames en heren wanneer het gaat om deze en andere discussies zal
soms blijken dat er verschillende liberale wijnen hun eigen bouquet hebben.
Dat zal ook in de toekomst sprankelijke proeverijen opleveren. De JOVD ziet
het met plezier tegemoet omdat deze debatten uiteindelijk zullen leiden tot een
kwaliteitsverbetering want uiteindelijk draait het daar om de inhoud en is de
wijn goed dan zal zij vanzelf worden verkocht daaraan wil de JOVD graag een
bijdrage leveren. Dank u wel. (applaus)
Voorzitter.
Meneer de voorzitter van de JOVD ik complimenteer u met deze eerste grote
toespraak die u binnen VVD verband heeft gehouden. Een zeer doorwrochte
toespraak. Heel veel zaken constateer ik dat de jongeman de ouder man
kritisch volgt maar er blijkt toch een vorm van verstandhouding te zijn zodanig
dat ik toch mag constateren dat er een toch een heel speciale band is tussen de
VVD en de JOVD en het mag en het moet ook zo blijven dat we zo nu en dan
eens gekieteld worden door de jongeren die nu eenmaal in de speelvijver bezig
zijn om uiteindelijk in groot partij verband belangrijke functies te gaan
uitoefenen. Laten we de goede contacten die we met elkaar hebben uitbouwen.
Ik hoop dat de werkgroep die we hebben samengesteld heel veel punten van
samenwerking en overleg zullen vinden en ik hoop op een buitengewoon goede
samenwerking en ik wens u al het goede met de JOVD. Dank u zeer.
(applaus).
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Voozitter
Ik kijk nog even in uw richting. Ik zou nog graag even voor de dinerpauze de
rekeningen en verantwoording en het jaarverslag van de penningmeester willen
behandelen. Tenzij er veel sprekers zullen opstaan want dan wordt dat lastig.
Mag ik even inventariseren hoeveel sprekers hier het woord willen voeren.
Mag ik even met handopsteken zien.
Géén?
Dat betekent dat ik toch nog even de zaak wel formeel ga behandelen en dat is
namelijk dat wij ook één commissie hebben en het verslag van de kascommissie wil ik toch graag horen en dan zijn we bij de drie leden van de
kascommissie die de jaarrekening 1993/1994 gecontroleerd hebben en die
bestaan uit
- de heer ing. P.H. Tirion,
- drs. R.B. Pier en
- drs. J.R.A. Raasveld.
Voor het verslag en hun bevindingen geef ik graag het woord aan de voorzitter
van deze commissie. De heer Tirion heeft het woord.
Dank u. Ik dacht dat de verklaring aan iedereen was rondgestuurd maar dat is
dus blijkbaar niet het geval als ik het goed begrijp. Dan zal ik proberen of ik
hem hier kan lezen in het wat moeilijke licht hier.
Hierbij maken ondergetekenden leden van de commissie van drie leden zoals
dat formeel heet geen kascommissie maar commissie van drie leden ter
voorlichting van de algemene vergadering bij de behandeling van de rekening
en verantwoording van de penningmeester. Conform artikel 30.2 van de
statuten van de VVD bekend, lange zin, de jaarrekening 94 te hebben getoetst
en goed bevonden. De commissie spreekt haar instemming uit over het
gevoerde beleid en vraagt de vergadering aan de penningmeester decharge te
verlenen. Dit was unaniem.
Voorzitter.
Dank u zeer. En de vergadering kan per applaus hoop ik decharge verlenen.
(applaus).
Zo, de penningmeester kan een jaar weer onbekommerd verder. Dames en
heren ik wil mij toch nog even kort richten tot Paul Tirion zojuist gesproken
hebbend. Hij gaat de commissie verlaten en ik wil hem dus graag namens u en
namens het hoofdbestuur bedanken voor het werk wat hij in deze belangrijke
commissie van drie leden heeft gepresteerd. Dank u zeer. (applaus).
Dames en heren dan schors ik nu de vergadering om ... wat oh ja de
benoeming van de commissie van drie leden.
Wij stellen voor als leden van de commissie te benoemen
- de heer A. van Hulst te Oss,
- de heer Drs. Pier te Tietjerk en
- drs. J.R.A. Raasveld te Amsterdam
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Als plaatsvervangende leden
- mevrouw J.E.J. Muys te Voerendaal,
-mevrouw mr. M.Th.M. Tangel te s'-Gravenhage en
-de heer HW. van Weeren.
Er zijn geen andere kandidaten gesteld zodat de personen hierbij benoemd zijn.
Ik wens ze zeer veel succes bij het vervullen van de belangrijk controlerende
taak. Dan wil ik u graag terugzien exact om half 8 en dan beginnen we met
het herdenken van een aantal prominente leden van onze partij die helaas in
het afgelopen jaar overleden zijn. Ik schors de vergadering tot half 8.
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VERSLAG VAN HET AVONDDEEL
Voorzitter
Ik wil in het bijzonder welkom heten de volgende personen. De commissaris
der Koningin in Groningen de heer Vonhoff met zijn echtgenote. Om in
Groningen te blijven want die zoeken elkaar altijd op de heer Kamminga
voorzitter van het MKB. Ik zie een aantal bewindslieden maar er is mij ter
oren gekomen gisteren dat de kabinetsvergadering een uitgebreide agenda had
en dat men wat later zou komen. Ik zie David Luteijn glimlachend die weet
niet wat hem overkomt vanavond maar dat zien we dan wel. En ik zie de oudminister van Justitie Frits Korthals Altes die de opvolger van David gaat
worden. Hartelijk welkom allemaal met natuurlijk ook de echtgenotes ook van
harte welkom en natuurlijk allen u nogmaals zeer welkom op deze vergadering.
Ik stel u voor een telegram te sturen naar Hare Majesteit de Koningin met de
volgende tekst:
Aan Hare Majesteit de Koningin paleis Huis ten Bosch Den Haag.
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie op vrijdag 19 mei en
zaterdag 20 mei 1995 te Ede in jaarlijkse algemene vergadering bijeen
betuigt trouw en aanhankelijkheid aan uwe Majesteit en haar huis.
(applaus).
Dank u zeer. Vervolgens stel ik u voor een tweede telegram te sturen aan onze
Vlaamse zusterpartij de VLD in verband met de verkiezingen in België van
aanstaande zondag en we moeten onze goede vriend Guy V erhofstadt toch
even nog een laatste steun geven:
Aan de heer G. Verhofstadt.
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie op vrijdag 19 mei en
zaterdag 20 mei 1995 te Ede in jaarlijkse algemene vergadering bijeen
wenst uw partij heel veel succes bij de verkiezingen van 21 mei 1995.
Wij hopen dat u ons succes bij de Provinciale Staten verkiezingen van
8 maart jongstleden zult evenaren"
(applaus).
Voorzitter
Ja die vervelende collega's van mij zitten me alweer te pesten ze zeggen dat
dit wel erg zinnig is, maar meer had ik niet.
Mevrouw Buzeman.
Ik zeg dit op persoonlijke basis. Ik wilde u vragen of het bij uitzondering
mogelijk zou zijn om ook een telegram aan Prins Bernhard te sturen niet alleen
ter gelegenheid van zijn herstel maar ook voor het feit dat hij daarmee in staat
is geweest om een defilé af te nemen voor de veteranen die ons land bevrijd
hebben. En waarmee hij dus niet alleen zich zelf maar ook die veteranen en
waarschijnlijk ook het hele Nederlandse volk zo vreselijk veel genoegen heeft

48

gedaan. Ik weet dat het uitzonderlijk is wat ik zeg en ik zal heel goed
begrijpen als het niet kan maar ik wilde het toch even zeggen. (applaus).
Voorzitter.
Nu ik zal er heel spontaan op reageren. Ik vind het fantastisch dat u dit zegt.
Prins Bernhard heeft veel betekent niet alleen tijdens de bevrijding en in de
oorlog maar na de oorlog heeft hij ook buitengewoon veel voor ons land
gedaan en wij zullen graag namens u een telegram naar zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Bernhard sturen.
(applaus).
Dames en heren dan gaan wij nu over tot het herdenken van een aantal
prominente leden van onze partij die in het afgelopen jaar zijn overleden. Als
eerste herdenken wij onze oud-voorzitter en ere-lid ir. Kornelis van der Pols.
Hij overleed op 24 januari 1995 op 89 jarige leeftijd. Van der Pols heeft in de
moeilijke jaren 1963-1968 leiding gegeven aan de VVD. Voor hem was zowel
het fractievoorzitterschap als de functie van partijvoorzitter 25 jaar lang in
handen van meester P.J. Oud. Kornelis van der Pols moest leiding geven aan
de scheiding der machten. Politiek en organisatorisch. Hij moest structuur gaan
geven aan de plaatsbepaling van de VVD. Als vrijetijds voorzitter stak hij
ondanks zijn drukke werkkring bijzonder veel tijd in de VVD. Waarvan de
herstructuering met de nodige stormen gepaard gingen door dat veelliberalen
en zeker in die tijd de noodzaak van een strakkere partijorganisatie absoluut
niet zagen. Van der Pols was directeur van de Rotterdamse droogdokmaatschappij. Zowel daar als binnen de VVD toonde hij tact en een groot
inzicht in menselijke verhoudingen. Van der Pols werd voor zijn grote
verdiensten op 29 maart 1969 tot ere-lid van de VVD benoemd. Tot op zeer
hoge leeftijd bleef hij een trouw bezoeker van onze vergaderingen.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en vrienden.
Op 5 juli 1994 overleed op 67 jarige leeftijd onze oud-staatssecretaris Ad
Ploeg. Ploeg was in hart en nieren militair. Hij heeft gediend in NederlandsIndië en Korea. In dat laatste land werd hij tot ere-lid van het parlement
benoemd. Het was vanzelfsprekend dat bij zijn komst in de Tweede Kamer in
1972 Ad Ploeg de Defensie zaken ging behartigen. Daarnaast was hij lid van
de krijgsraad van de Noord Atlantische Commissie en van vele andere
instellingen. Vooral ten tijde van de discussie over het NAVO dubbelbesluit
met betrekking tot de plaatsing van kernwapens in West-Europa werd Ad
Ploeg een bekende verschijning in het nieuws. Ad heeft met zijn markante kop
en snor een belangrijke bijdrage geleverd aan de duidelijke herkenbaarheid van
de VVD in de zeventiger en tachtiger jaren. Tijdens het kabinet Lubbers 1 was
hij staatssecretaris van Landbouw en Visserij. In 1989 nam hij afscheid van de
Tweede Kamer. Ad Ploeg heeft zich ingezet voor degenen die in nood zaten.
Zo heeft hij met succes geijverd voor het behoud van het militair veteranen
centrum Bronbeek De luitenant-kolonel buiten dienst had vele vrienden binnen
en buiten de partij. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Hetty, we zijn
buitengewoon blij dat je hier bent Hetty, die vanavond dus in ons midden is.
Naar zijn kinderen, familie en vrienden.

49

Wij herdenken ons oud-Tweede Kamerlid de heer mr. Frederick Gerard van
Dijk, die op 14 september 1994 op 88 jarige leeftijd te Wassenaar overleed.
Mr. van Dijk was lid van de VVD Tweede Kamerfractie van 1956 tot juni
1963. Hij behoorde binnen onze partij tot de eerste generatie Europeanen die in
die de weg bereidden voor het latere Europees Parlement. Daarnaast was hij
voorzitter van de vaste kamercommissie Visserij en fungeerde hij in het
fractiebestuur enige jaren als secretaris. Voor zijn politieke carrière was hij
enkele jaren advocaat en procureur. Op bestuurlijk vlak was hij onder andere
actief in de jaren '50 als voorzitter van de VVD afdeling Den Haag en lid van
de partijraad. Ons medeleven gaat uit naar allen die hem dierbaar waren.
Wij herdenken vanavond ook ons oud-Tweede Kamerlid mr. dr. Klaas van
Dijk, die op 69 jarige leeftijd te Assen overleed. In het bestuur van Groningen
stad is hij zowel raadslid als wethouder geweest. Ook was hij VVD bestuurslid
van de afdeling Groningen. Klaas van Dijk maakte van 1963 tot 1976 deel uit
van de VVD Tweede Kamerfractie. Hij was een aimabel man met een zeer
veelzijdige belangstelling. Liberaal in hart en nieren. In de Tweede Kamer
hield hij zich onder andere bezig met culturele zaken en volkshuisvesting. Op
het gebied van wetenschapsbeleid was hij voorzitter van de vaste
kamercommissie. Ondanks het Haagse wereldje lag zijn hart in het Noorden.
Met name in Drenthe. Zo was hij onder andere voorzitter van het Drents
genootschap en van de Provinciale Culturele Raad van Drenthe. Ook schreef
hij in 1957 over zijn dierbare provincie het boek 11 Drenthe verandert 11 •
Ons medeleven gaat uit naar zijn dochter en schoonzoon, familie en vrienden.
Op 4 mei 1995 overleed op 69 jarige leeftijd het oud-Tweede Kamerlid van de
VVD Wim Keja. Wim maakte 18 jaar deel uit van de Tweede Kamerfractie.
Wim Keja was voordat hij kamerlid werd raadslid in Amsterdam. Daar viel hij
op door zijn hartstochtelijke actie voor het behoud van het toen bedreigde
Artis. Als kamerlid bouwde hij in navolging van Haya van Someren een grote
faam op als media woordvoerder. Zo was hij er als eerste bij om het toen nog
illegale Veronica moreel te helpen een vaste voet aan wal te krijgen. Hij was
voor de vrijheid in de ether en getuigde daarvan menigmaal in zijn kamerdebatten. Wim was door zijn achtergrond als machinist bij de koopvaardij een
volksvertegenwoordiger pur sang. Recht voor zijn raap. Hij was geïnteresseerd
in mensen en dieren. Altijd voor iedereen bereikbaar en benaderbaar. Hij
verliet in 1989 de Tweede Kamer en werd kort daarop getroffen door een
hersenbloeding waarvan hij nooit meer geheel herstelde.
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en vrienden.
Mag ik u verzoeken om staande enige momenten van stilte in acht te nemen.
moment van stilte
Dank u wel.
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Voorzitter
Dan dames en heren vervolgen we de agenda en beginnen we met 1Oa van de
agenda. Vaststelling door de algemene vergadering van het aantal leden van het
hoofdbestuur in gevolge artikel 23.3 van de statuten.
Voordat we overgaan tot de behandeling van agendapunt 10 wil ik nog even
wijzen op de mogelijkheid om tot uiterlijk het einde van de vergadering van
vanavond uw schriftelijk vragen in te dienen voor de bespreking van het beleid
van de fracties dat morgen op de agenda staat. U kunt uw vragen inleveren bij
de ontvangstbalie.
En dan is nu echt aan de orde punt 1Oa de vaststelling door de algemene
vergadering van het aantal leden van het hoofdbestuur ingevolge artikel 23.3
van de statuten. Het hoofdbestuur stelt u voor het aantal leden te bepalen op
11. In afgelopen jaren is gebleken dat 11 bestuursleden een zeer goed werkbaar
aantal is. Bij dit agendapunt zijn geen moties of amendementen ontvangen. Wil
iemand het woord. Zo niet dan heeft u besloten het voorstel over te nemen.
Dan gaan we vervolgens over naar agendapunt lOb. En dat behelst de
verkiezing van 3 nieuwe secretarissen voor de organisatie in het hoofdbestuur.
In verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn zijn de dames
Aeyelts Averink-Winsemius, Roscam Abbing-Bos en de heer Knip aftredend
en niet herkiesbaar. Door de ledenvergadering van de afdelingen is gebruik
gemaakt van de statutaire mogelijkheid om naast de door het hoofdbestuur
voorgestelde kandidaten overige kandidaten te stellen.
Binnen de reglementaire termijn van kandidaatstelling zijn de volgende
kandidaten in alfabetische volgorde gesteld:
-mevrouw R. Baljé-Reinders te Marurn (kandidaat gesteld door het
hoofdbestuur),
-mevrouw W.J.M. Bregman-Kaaks te Roden (kandidaat gesteld door de
afdeling Roden),
- de heer mr. C.M. de Graaf te Kloetinge (kandidaat gesteld door een zevental
Zeeuwse afdelingen en ondersteund door de afdelingen Axel en Veere),
- mevrouw E.M. Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije te Dalfsen
(kandidaat gesteld door de afdeling Dalfsen),
- mevrouw A. Romijn te Geldrop (kandidaat gesteld door het hoofdbestuur),
-mevrouw J.J. Volmuller te Leidschendam (kandidaat gesteld door het
hoofdbestuur),
- mevrouw mr. W.M.C. de Vrey-Vringer te Nieuwkoop (kandidaat gesteld door
het hoofdbestuur).
Voor de levensbeschrijving van deze kandidaten verwijs ik u naar bijlage 2
romeinse 2 van de beschrijvingsbrief.
Na het verstrijken van de termijn van kandidaatstelling hebben mevrouw
Kalsbeek en de heer de Graaf meegedeeld hun kandidatuur in te trekken. In de
aanvullende beschrijvingsbrief is hiervan mededeling gedaan na het verschijnen
van de aanvullende beschrijvingsbrief heeft tevens mevrouw Volmuller te
kennen gegeven haar kandidatuur in te trekken. Het hoofdbestuur heeft de door
haar voorgedragen kandidaten voor de volgende plaatsen gekandideerd.
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Plaats 1 mevrouw de Vrey-Vringer;
plaats 2 mevrouw Baljé-Reinders en voor
plaats 3 mevrouw Romijn.
Met betrekking tot de kandidatuur van mevrouw Bregman-Kaaks heeft het
hoofdbestuur de afdeling Roden verzocht aan te geven voor welke plaats zij
mevrouw Bregman-Kaaks wenste te kandideren. Medegedeeld is dat mevrouw
Bregman voor plaats 3 wordt gekandideerd.
Ik stel dus vast dat voor plaats 1 mevrouw de Vrey-Vringer en voor plaats 2
mevrouw Baljé-Reinders conform artikel 73 van het huishoudelijk reglement
benoemd worden verklaard. (applaus).
Voor de vervulling van plaats 3 is derhalve stemming nodig. Ik stel u voor om
vóórdat u gelegenheid krijgt om over de kandidaten te discussiëren en wij tot
stemming over gaan de twee kandidaten in de gelegenheid te stellen zich aan u
te presenteren. Na elke presentatie bestaat kort de gelegenheid tot het stellen
van vragen. De kandidaten zullen zich in alfabetische volgorde aan u
presenteren en ik verzoek als eerste om mevrouw Bregman binnen te leiden.
Dag mevrouw Bregman.
Mag ik aandacht voor mevrouw Bregman, dames en heren.
Dames en heren mijn naam is Miep Bregman. U heeft het waarschijnlijk al
begrepen ik ben medekandidaat en ik ben dat omdat ik meen vanuit mijn
bestuurlijke ervaring, en kortheidshalve verwijs ik naar de bijlage, een bijdrage
kan leveren in de goede uitwisseling tussen gekozenen en het partijorgaan. Dat
is één aspect.
Het tweede aspect is dat ik heb gemerkt vanuit die verschillende functies hoe
belangrijk het is om een goede partijorganisatie te hebben en ik meen ieder
geval ik geef aan dat ik daar mijn uiterste best voor zal doen om daarin een
goede functie eventueel te vervullen in het hoofdbestuur. Ik denk dat ik het
daar eigenlijk wel bij kan laten. Ik kan misschien nog wel veel meer dingen
vertellen maar mochten er vragen zijn dan ben ik graag bereid die te
beantwoorden.
Voorzitter.
Dank u wel mevrouw Bregman. (applaus)
U heeft niet de behoefte om vragen te stellen. Dan dank ik u zeer voor uw
presentatie mevrouw en ik wens u veel succes.
Als tweede krijgt mevrouw Romijn de gelegenheid zich aan u te presenteren en
ik zeg het weer mag ik verzoeken om mevrouw Romijn binnen te leiden.
Mevrouw Romijn aan u is het woord.
Dank u. Dames en heren toen mij werd gevraagd kandidaat te zijn voor een
post in het hoofdbestuur bij deze verkiezing heb ik eigenlijk geen moment
getwijfeld. Ik vind het een kans die ik met twee handen moet aangrijpen. De
kans om het bestuur te komen versterken na vier waanzinnige
verkiezingsoverwinningen. Het gaat goed met de VVD.
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Om dan een bijdrage te kunnen leveren aan het behoud en voortgang van de
vereniging dat lijkt mij een uitdaging. Een uitdaging is het om dat in het HB te
doen in gezamenlijkheid met een groep mensen. Een HB dat onderling en
gezamenlijk met het land het succes van de VVD als doel heeft. Ondanks mijn
jonge leeftijd heb ik al enige jaren met veel plezier zowel bestuurlijke als
vertegenwoordigende functies vervuld binnen zowel de JOVD als de VVD.
Deze ervaring wil ik dan ook graag gebruiken en inzetten.
Dames en heren u maakt vandaag een keuze die niet alleen persoonsgebonden
is maar ook leeftijds of zoals u wilt ervaringsgebonden is. Het HB heeft wel
bewust een keuze gemaakt om ook iemand uit de leeftijdsgroep die voor de
VVD steeds belangrijker wordt te kandideren. Het is daarom ook voor mij een
uitdaging om dit werk te gaan doen.
Voorzitter ik hou het kort. Ik ben bereid veel te leren maar ik heb ook veel te
geven. Mocht u nog vragen en of opmerkingen hebben dan ben ik straks graag
bereid die te beantwoorden. Dank u wel. (applaus).
Voorzitter.
U heeft geen behoefte tot het stellen van vragen constateer ik. Ja toch,
mevrouw Romijn.
Voorzitter ik heb behoefte aan het geven van een toelichting op wat mevrouw
Bregman heeft gezegd. Kan dat ook of kan dat straks pas.
Voorzitter.
Dat kan straks pas. Ik geef nu de gelegenheid om mevrouw Romijn vragen te
stellen. Geen vragen mag ik u dan vragen de zaal te verlaten mevrouw Romijn.
Dan open ik nu de beraadslagingen over de twee kandidaten.
Om te beginnen wil ik toch graag eerst de kandidatuur - het is een hele diepe
zaal ja, mevrouw Romijn mag ik u verzoeken de zaal te verlaten- dan open ik
nu dan de beraadslagingen over de twee kandidaten. Om te beginnen wil ik
graag eerst de kandidatuur van Annette Romijn die door het hoofdbestuur is
gesteld toelichten. Het hoofdbestuur heeft in afwijking met wat in het verleden
vaak gangbaar was deze keer een commissie benoemd die het hoofdbestuur
moest adviseren over de voorgedragen kandidaten. De commissie bestond uit
de volgende personen: de leden van het hoofdbestuur R. Haafkens en mevrouw
F.M. Roscam Abbing-Bos, de voorzitter van de organisatie Vrouwen in de
VVD mevrouw T. van der Stroom en de voorzitter van de kamercentrale
Groningen de heer B. Buining. Het hoofdbestuur heeft tevens een profielschets
vastgesteld waaraan naar zijn mening de kandidaten dienen te voldoen.
De commissie heeft in ieder geval met alle in de beschrijvingsbrief genoemde
kandidaten met uitzondering van de heer de Graaf een gesprek gehad.

53

De gesprekken van de commissie met de personen vonden plaats aan de hand
van een vijftal opgestelde criteria te weten:
A bestuurlijke ervaring.
B. politieke ervaring.
C. bekendheid met en belangstelling voor de partij.
D. persoonlijke eigenschappen en mentaliteit.
E. beschikbare tijd.
De commissie heeft vervolgens een advies uitgebracht aan het hoofdbestuur en
bij het opstellen van het advies heeft de commissie zowel de vacante
portefeuilles alsmede de regionaliteit in overweging genomen.
Het hoofdbestuur heeft dit advies ten aanzien van de plaatsen 1 en 2
overgenomen door de kandidaatstelling van de dames Baljé en De Vrey.
Met betrekking tot plaats 3 zijn door de commissie een drietal potentiële
kandidaten voorgedragen aan het hoofdbestuur waaronder de dames Romijn en
Bregman-Kaaks. Het hoofdbestuur heeft alles overwegende voorkeur gegeven
aan mevrouw Romijn. Gelet op de kwaliteiten van de twee zojuist genoemde
hoofdbestuursleden ligt het in de lijn der verwachting dat de nog te verkiezen
secretaris voor de organisatie belast zal worden met onder meer het
jongerenbeleid. Mevrouw Romijn is gezien haar leeftijd en ervaring op het
terrein van het jongerenbeleid, hoofdbestuurslid JOVD bijvoorbeeld, naar de
mening van het hoofdbestuur een uitstekende kandidaat voor de vacature van
secretaris voor de organisatie. Als laatste argument wil ik op dit moment de
regionale afkomst van de kandidaat noemen. Zij is afkomstig uit een gebied
waarin wij de komende jaren zeer veel moeten investeren om de goede
resultaten van de laatste verkiezingen in Noord-Brabant vast te houden. Ik wijs
u erop dat de zojuist benoemde kandidaten afkomstig zijn uit het noorden en
het westen. Ik wil er ook nog aan toevoegen dat op alle bezoeken die wij
brengen aan alle kamercentrales wij steeds van onze kant een beroep doen op
de afdelingen om ook jongeren in het bestuur op te nemen. Om op deze wijze
jonge mensen direct te betrekken in ons partijwerk en als het ware al werkende
het vak te leren.
Dan wil ik vervolgens de afdeling Roden die mevrouw Bregman kandidaat
heeft gesteld vragen of de afdeling nog nadere toelichtingen zou willen
plaatsen bij de kandidatuur van mevrouw Bregman.
Voorzitter mijn naam is De Jager ik ben voorzitter van de afdeling Roden.
Voorzitter wij hebben voor de pauze geluisterd naar een uitstekende toespraak
van de voorzitter van de JOVD. U heeft hem daarvoor terecht gecomplimenteerd. U heeft een kleine toespraak tot hem gehouden en u zei de JOVD dat is
de speelvijver voor de VVD en wat daaruit voortkomt is beslist goed. Dat
wordt goed. Ik denk als wij het curriculum zien van mevrouw Romijn dat wij
moeten zeggen dat wordt goed voor de VVD maar als wij naar de curriculum
kijken van mevrouw Bregman dan moeten wij zeggen dat is nu al goed gezien
haar grote bestuurlijke ervaring. Zij heeft enkele dingen gezegd, haar
curriculum staat in de stukken maar ik geloof dat ik nog enkele dingen moet
toevoegen nog een tweetal. En in de eerste plaats is dat haar enorme
overtuigingskracht die zij heeft als er bepaalde zaken verdedigd moeten
worden.
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Één en het tweede is en dat vind ik een heel belangrijk aspect en ik denk dat
dat ook heel belangrijk zou zijn in het hoofdbestuur waarvoor ik uw aandacht
graag vraag dat is dat als er een onderwerp aan de orde is mevrouw Bregman
heel snel en onmiddellijk de implicatie door heeft van de gevolgen van het
onderwerp wat ter bespreking is op andere gebieden. En dat is buitengewoon
belangrijk.
Gezien de grote bestuurlijke ervaring van mevrouw Bregman, gezien het goede
debatterstalent van haar en vooral ook gezien wat ik u net al vertelde het
onmiddellijk doorzien van complicaties op aanpalende gebieden van het
onderwerp dat ter bespreking is. Dat heeft de afdeling Roden doen besluiten
om mevrouw Bregman mede kandidaat te stellen voor mevrouw Romijn in
Geldrop.
Voorzitter.
Dank u wel meneer De Jager. Wie mag ik verder noteren voor het eerste
termijn van de beraadslagingen. Meneer Schut afdeling Eindhoven.
Ja voorzitter we hebben hier vanmiddag een telkens wederkerend onderwerp
aan de orde gehad en dat was de toekomst van de partij de opleidingen en
waar gaat het allemaal naar toe en dan kwamen we er telkens weer op terug de
jeugd en wat doen wij aan de jeugd. U heeft een kandidaat naar voren gebracht
uit Brabant in dit geval en ik moet u zeggen dat verheugd ons want Brabant is
voor de VVD een wingebied. Dat weten we allemaal. En als er ergens nog te
winnen valt dan is dat in Brabant zeker onder de huidige omstandigheden waar
het CDA spartelt met zijn eigen identiteit. Mevrouw Romijn is met haar 28
jaar duidelijk een vertegenwoordigster van de jongeren. Zij heeft niet die
ervaring van iemand van 50. Dat is duidelijk dat is logisch en dat weten we
allemaal. Zij zal mogelijkerwijze niet meteen overal op in kunnen springen ook
dat is een kenmerk van mensen die moeten beginnen aan een carrière. Maar zij
begint niet zij heeft al het een en ander achter de rug. We hebben mevrouw
Romijn in het Brabantse bezig gezien vele jaren en haar verdiensten zijn zo
danig dat wij kunnen zeggen mevrouw Romijn kan het aan. Ze zal nog wel
moeten leren maar ergens moet je toch instappen. Als je telkens terugkijkt naar
van de mensen die ervaring hebben ja hou er dan maar mee op want dan
pakken we alleen nog maar de mensen met die ervaring en dan voegen we dus
van onderen aan nooit meer mensen toe. Dus ik denk dat dat een verkeerd
uitgangspunt is. Het uitgangspunt moet zijn je moet ook jongeren de
gelegenheid geven die ervaring op te doen en in het bestuur zoals dat dan zal
zitting hebben kan ik u zeggen dan heeft zij dan vele medebestuursleden
waarvan zij veel kan opsteken. Zij zal het niet verkeerd doen. Ik hou een groot
pleidooi voor mevrouw Romijn ja en ik denk dat zij de kans moet krijgen.
Dank u.
Voorzitter.
Dank u wel meneer Schut. De voorzitter van de kamercentrale Den Bosch
dacht ik.
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Voorzitter ik zal de woorden van de heer Schut niet herhalen ik ben het daar
volledig mee eens. Ik moet ook zeggen dat ik persoonlijk blij ben dat er dus
medekandidaten zijn want er zijn veel te veel vergaderingen dat je alles er zo
doorheen kunt jassen dus dat vind ik een hele goede zaak de zaak die leeft.
Denk alleen wel, ik ben zelf kamercentrale voorzitter, als wij natuurlijk kijken
als wij een vacature hebben dan gaan we kijken in de markt en zeggen wat
past het beste in ons team en ik denk dat u dat ook gedaan heeft. En ik vind
dat we dat moeten respecteren. U heeft gewoon gezegd daar willen we mee
verder en dan zeg ik Annette is daar een uitstekende kandidaten voor. Daarbij
komt de heer Schut heeft het ook al even gezegd de jeugd die heeft de
toekomst.
Wij zien het in de zalen nu we missen een hele middenklasse maar de jeugd
komt in ieder geval wel weer en ik vind dat we daar juist hier ook in het
bestuur een voorbeeld moeten geven dat we daar kunnen zeggen jongens we
krijgen verjonging in de tent behalve dan de heer Mark Rutten, maar ik vind
het een uitstekende zaak en ik zou ook willen vragen om toch het
bestuursvoorstel te ondersteunen.
Voorzitter mijn naam is Mark Harhers kamercentrale Rotterdam. De keuze die
u hier voorlegt is best wel een lastige want ik denk dat beide kandidaten heel
veel kwaliteiten hebben en bij een volgende gelegenheid zouden we graag
vanuit Rotterdam ook mevrouw Bregman willen ondersteunen maar op dit
moment kiezen wij toch voor Annette Romijn. Vanmiddag is hier het beleid
van het hoofdbestuur vastgesteld met veel aandacht voor het opnemen van
jongeren op tal van posities binnen de partij en de hele vergadering is daar
vanmiddag mee accoord gegaan daarmee is het eigenlijk niet alleen het beleid
van het hoofdbestuur maar het beleid van de hele partij en ik denk dat wij hier
een uitgelezen mogelijkheid hebben om niet alleen af te wachten wat het
hoofdbestuur aan initiatieven neemt maar meteen als ledenvergadering met de
uitvoering van dat beleid te starten en ook een jong iemand in het hoofdbestuur
te kiezen. Dank u.
Voorzitter.
Intussen dames en heren doet het mij veel genoegen Gijs van Aardenne hier te
kunnen begroeten.
(applaus).
Ja meneer de voorzitter mijn naam is Ronald van Benthum van de
kamercentrale Utrecht. We hebben met z'n allen kunnen constateren dat de
VVD de laatste tijd onder jongeren goed scoort en we hebben vandaag ook
met veel woorden onderschreven dat het van belang is dat ook jongeren in de
partij een goede kans bieden. Vanuit de kamercentrale Utrecht vinden we het
daarom noodzakelijk aan te geven dat de VVD de jongeren ook daadwerkelijk
serieus neemt dat de VVD hun een kans wil geven. Op het moment wat de
afdeling Roden doet enkel op basis van ervaring kandidaten gaan benoemen
dan zijn we in de ogen van de kamercentrale Utrecht nog steeds niet bezig om
de jongeren serieus te nemen want ook jongeren hebben werkelijk een
toegevoegde waarde ondanks het feit dat ze wellicht onervaren zijn in de ogen
van de afdeling Roden.
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We kunnen natuurlijk niet zeggen nu leuk dat jullie allemaal massaal VVD
stemmen fantastisch maar eerst nog even wat ervaring op doen en later als je
40 bent dan mag je misschien het hoofdbestuur in waarbij trouwens de heer
Rutten een toevallige uitzondering is. Meneer de voorzitter kijken we naar
mevrouw Romijn dan zien we niet alleen een jongere dan zien we ook iemand
die naast de nodige bestuurlijke ervaring ook reeds vier jaren politieke ervaring
in de gemeenteraad van Geldrop heeft opgedaan. Met andere woorden meneer
de voorzitter wat kunnen we eigenlijk als partij van een 28 jarige nog meer
verwachten. De kamercentrale Utrecht beveelt mevrouw Romijn van harte aan.
Meneer de voorzitter mijn naam is Margreet Penders afdeling Valkenswaard.
De laatste verkiezingen hebben een uitslag gegeven waarvan ik dacht dat ruim
30% van de jongeren op de VVD heeft gestemd. Een aantal en percentage
waarmee we bijzonder blij mogen zijn en wat doet zich hier vanavond voor dat
we de mogelijkheid hebben om dat ook een afspiegeling te geven in ons
hoofdbestuur. Ik ben zelf een persoontje van die ruim 30% en ik ben heel blij
dat we vanavond de mogelijkheid krijgen om dat bestuur te verruimen met een
jongere dus van mij krijgt mevrouw Romijn steun.
Meneer de voorzitter, Ziengs kamercentrale Drenthe.
Ik spreek als onze kamercentrale voorzitter van Heukelum in de zaal geweest
zou zijn dan zou hij over zijn ervaring hebben verteld met de kandidaat die
door de afdeling Roden heeft gesteld mevrouw Bregman. Ik kan ook mede
namens hem verklaren dat wij daar bijzonder goede ervaringen met de
bestuurlijke kwaliteiten met mevrouw Bregman hebben. Ze kwam als gewezen
wethouder uit Almere naar Drenthe. Ze heeft in onze Staten gefunctioneerd op
uitstekende wijze maar ook als vice-voorzitter van onze kamercentrale en dan
wil ik niet zeggen dat vice-voorzitter zo'n geweldige belangrijke baan is maar
in die tijd dat Miep Bregman in Drenthe functioneerde was dat het wel want in
die periode hebben we in onze provincie geweldige problemen gehad met onze
statenfractie en die heeft zij met Jan van Heukelum en Roel Schrooteboer op
een uitstekende wijze weten op te lossen. Ik wil hiermee maar zeggen dat
mevrouw Bregman ook over een geweldige tact beschikt om met mensen ook
in moeilijker situaties om te gaan en meneer de voorzitter neemt de VVD de
jongeren niet serieus natuurlijk nemen we de jongeren serieus wat zullen we nu
hebben maar ik wil er wel bij zeggen het hoofdbestuur is natuurlijk geen
leerschool daar is het te belangrijk voor. Nogmaals ik wil graag mevrouw
Bregman bij u aanbevelen.
Voorzitter.
Geen opmerkingen meer geen woordvoerders. Ja ..
Voorzitter ik neem aan dat u aan de tweede termijn begonnen bent zo niet dan
ga ik weer even terug.
Voorzitter.
Nee ik heb het eerste termijn nu gehad ik geef nu graag de gelegenheid om
nog in tweede termijn iets te zeggen.
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Dank u vriendelijk. Ik wil graag een opmerking maken en een aanvulling
geven op wat de heer Schut net gezegd heeft. Als u naar mijn grijze haren
kijkt dan denkt u misschien dat ik helemaal onplezierig zou vinden om
jongeren in het hoofdbestuur te hebben dat is niet het geval dat zou ik zelfs
zeer toejuichen maar ik wijs u erop dat ik gezegd heb dat mevrouw Romijn
een goede kandidaat kan worden maar dat mevrouw Bregman het nu is dat
wilde ik nog even toevoegen.
Voorzitter.
Ja dat is een onderstreping van wat u zei. Verder nog .. .ja meneer Schut.
Woord en wederwoord.
Ja dat had u kunnen verwachten natuurlijk voorzitter. Ik ben het dus pertinent
niet eens met het feit dat hier gesteld wordt dat als iemand met 28 jaar en met
een behoorlijke dosis bestuurservaring in het hoofdbestuur zou komen dat het
hoofdbestuur dan gedegradeerd wordt tot een soort opleidingsinstituut. Ja daar
ben ik dus helemaal niet mee eens ja mevrouw Romijn heeft geen opleiding
meer nodig mevrouw Romijn heeft een behoorlijke dosis ervaring opgedaan in
de partij en heeft op dit ogenblik al een politieke functie waarin zij fantastisch
in functioneert en dat is dacht ik even een punt waaraan wij niet voorbij
moeten gaan. Een ander punt is ja dat het uiteraard zo is dat mevroyw Romijn
door haar leeftijd mogelijkerwijs nog het een en ander moet leren. Eén van de
zaken die ze natuurlijk tegen heeft is dat ze natuurlijk niet die geweldige lobby
op poten kan zetten die wel speelt voor andere kandidaten en dat is ... (gejoel)
kijk ik heb schijnbaar toch een heel zeer punt geraakt hier en dat is toch het
mooie van deze jeugdige kandidate voorzitter. Ik hoop dat ze het haalt.
Voorzitter.
Dames en heren we gaan nu over tot de stemming. In het stembureau hebben
zitting de heer Koevoets te Bergen op Zoom, mevrouw C.A. den Baars te
Westerschouwe en de heer J.P. van der Meulen te Heerlen. Voor de stemming
verzoek ik gebruik te maken voor het stembriefje nummer 1. Wilt u hierop de
naam zetten van degene die u gekozen wilt zien. De stembriefjes moeten
gedeponeerd worden in de stemmanden die zullen rondgaan dan wel met
behulp van menselijke kracht.
Dames en heren als de stemming is gesloten stel ik voor om zo efficiënt
mogelijk verder te vergaderen dat we punt 5 van de middagvergadering die dus
nog was overgebleven vanwege de korte tijd die we hadden te behandelen dan
verliezen we zo weinig mogelijk tijd. Het punt wat dan aan de orde zal komen
is bespreking notitie bestuurlijke organisatie. We zullen eerst even een
momentje wachten tot dat de stemming heeft plaats gehad.
Op dat wij onze tijd goed kunnen besteden door een belangrijke notitie te
bespreken naar aanleiding dus van het rapport van de commissie Rosenthal en
dat is een rapport wat dus genaamd is. Mag ik u verzoeken te gaan zitten en de
gesprekken te staken. Voor dat we met dit punt beginnen wil ik graag
mevrouw Leemhuis commissaris der Koningin in Zuid-Holland begroeten.
Hartelijk welkom mevrouw Leemhuis.
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Aan de orde is dus agendapunt 5 bespreking van de notitie bestuurlijke
organisatie. Deze notitie is zoals u weet als bijlage 2 bij de beschrijvingsbrief
toegezonden .....
. . einde band ...
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... nieuwe band ...
... intimiteit in efficiënte communicatie aangepast gelet op de huidige gekozen
bestuurlijke structuren en de daarnaast optredende externe en interne krachten.
Als voorzitter van deze commissie is de heer prof. doctor U. Rosenthal
gevraagd. De overige leden waren de heren
- J.Franssen,
- drs. S.W. Swierstra
- drs. F.G.J. Steenmeijer en
- ing. P.H. Tirion.
De commissie heeft in mei 1994 het hoofdbestuur zijn bevindingen gegeven.
Het hoofdbestuur heeft vervolgens het rapport in de partij verspreid en de
gelegenheid geboden tot het indienen van de reacties over het rapport. De
binnengekomen reacties zijn door de commissie verwerkt en voorzien van een
advies aan het hoofdbestuur en mede op basis van dit advies heeft het
hoofdbestuur de notitie bestuurlijke organisatie vastgesteld. Het hoofdbestuur
heeft daarbij het advies van de commissie overgenomen om prioriteit te geven
aan een viertal van de in totaal 14 actie punten. Het betreft:
1. onderzoek nieuwe varianten partijlidmaatschap.
2. voorbereiding en invoering panels.
3. campagne revitalisering afdelingen.
4. de partijraad vernieuwen.
Het hoofdbestuur heeft tevens besloten om zoals de commissie adviseerde een
communicatie plan voor het hoofdbestuur op te stellen. Voordat wij die notitie
gaan behandelen wil ik namens het hoofdbestuur al vast mijn grote
erkentelijkheid aan de leden van de commissie uitspreken voor het vele werk
dat ze verricht hebben. Ik wil namens het hoofdbestuur ook onze dank
overbrengen aan iedereen die gereageerd heeft op het rapport in alle
duidelijkheid. Reacties die we ook betrokken hebben bij de opstelling van het
meerjaren beleidsplan die u vanmiddag heeft vastgesteld.
Dan is dus nu aan de orde de notitie. Wie mag ik in eerste termijn het woord
geven. De heer Mackay.
Voorzitter we hebben daar in de kamercentrale Leiden over gesproken en in
grote lijnen kunnen wij met die notitie accoord gaan. We hebben eigenlijk
maar één opmerking en dat betreft de partijraad. De lijn die de notitie kiest om
de partijraad vooral een politieke functie te geven en geen bestuurlijke meer
die lijn die delen we gewoon dat is overigens een lijn die niet nieuw is die is
in het verleden ook al eens ingezet. Wij hebben geen behoefte aan de wijziging
van de samenstelling van de partijraad. Het is toch een orgaan dat een
vertegenwoordigende karakter moet krijgen. Moet in plaats treden van de
algemene vergadering moet snel bijeen kunnen komen als er een bepaald
standpunt moet worden ingenomen. En we hebben ook geen behoefte aan de
werkgroep. Wij zeggen gewoon tegen het hoofdbestuur gaat u nu gewoon door
met die lijn in te vullen. Schrap nu die werkgroep en ga nu snel tot die
vernieuwing van die partijraad in die politieke lijn door. Dank u wel.
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Voorzitter.
Accoord. Verder nog opmerkingen. Geen. Een reactie op de opmerking van de
heer Mackay wil ik graag stellen dat we zo snel mogelijk, en dat zal dus in het
najaar zijn ik zal er iets over zeggen in mijn toespraak morgen, dat we zo snel
mogelijk de partijraad een nieuwe positie willen gaan geven in de partij en we
zullen daar ook wat suggesties doen omtrent de samenstelling. We zullen dus
in het najaar nadrukkelijk komen met de positie van de partijraad en de
samenstelling van de partijraad. Verder constateer ik dat de vergadering
accoord kan gaan met de notitie van het hoofdbestuur dan hebben we dat
besloten.
Dan schors ik nu even kort de vergadering en ik heet voordat ik geschorst heb
heet ik de heer Frits Bolkestein onze politieke aanvoerder hartelijk welkom.
(applaus).
Dan schors ik dus even kort de vergadering omdat de stemmen geteld kunnen
worden en dat zal wel niet zolang duren dus even een korte schorsing.

(. .... )
Voorzitter
Ik geef graag het woord aan de voorzitter van het stembureau de heer
Koevoets.
Excuseert u mij voor deze toon die was niet van het stembureau. Meneer de
voorzitter ik dank u. Er zijn uitgebracht tijdens deze stemming 523 geldige
stemmen daarvan is gestemd op mevrouw Romijn 249 daarvan heeft gekregen
mevrouw Bregman-Kaaks 274 waarmee ik vaststel dat zij de meerderheid heeft
bekomen in deze stemming. (applaus).
Voorzitter.
Wel dames en heren het is een nek aan nek race geweest er kan slechts één
winnen en in dit geval is dat dus mevrouw Bregman. Wij feliciteren haar met
haar benoeming en wij hopen op een zeer goede samenwerking. En met
betrekking tot mevrouw Romijn, mevrouw Romijn heeft met haar 28 jaar
zoveel voortreffelijke kwaliteiten reeds dat ongetwijfeld binnen onze partij ze
nog zeker haar weg zal vinden. We wensen haar veel succes met haar studie en
haar politieke loopbaan binnen onze partij.
Dames en heren dan gaan we nu over tot het afscheid nemen, ik wil graag het
stembureau bedanken voor de grote inspanning die met al die briefjes weer
betracht is. Als de financiën het toelaten zullen we ook nog een keer tot
electronisch stemmen overgaan maar de penningmeester zegt hiernaast al nee
maar dat zegt hij altijd.
Afscheid hoofdbestuursleden die op het punt staan af te treden en ik zal dat
staande doen. Dames en heren als eerste wil ik graag het woord voeren tot
Fransje Roscam-Abbing. Fransje, je bent in het hoofdbestuur gekozen tijdens
de gedenkwaardige jaarlijkse algemene vergadering die in mei 1990 plaatsvond
in de buiten sociëteit te Zwolle. Jij wist je daar zodanig goed te presenteren dat
je werd gekozen boven de kandidaat van het hoofdbestuur.

61

In het hoofdbestuur werd je als secretaris voor de organisatie verantwoordelijk
voor de inhoudelijke discussie in de partij gekozen. Tot dan toe was de
inhoudelijke discussie eigenlijk beperkt tot de discussie op partijraden en
algemene vergaderingen. In de 5 jaar die je deel hebt uitgemaakt van het
hoofdbestuur heeft de inhoudelijke discussie zich ontwikkeld tot een
belangrijke activiteit in de partij. Zo beschikken we tegenwoordig vrijwel alle
kamercentralebesturen beschikken ook over een portefeuillehouder inhoudelijke
discussie zodat inderdaad in de hele partij de discussie goed gaat doordringen.
Meest in het oog springend zijn echter de themadagen. In de afgelopen jaren
heeft daarvan een zeer groot aantal plaatsgevonden. Over belangrijke
onderwerpen variërend tot het onderwerp van de laatste themadag Defensiebeleid tot de themadag over het Ouderenbeleid. Dat laatste onderwerp dat had,
dat weet ik, jouw speciale aandacht. Binnen het hoofdbestuur heb jij je sterk
gemaakt voor de instelling van een speciale adviesgroep. De adviesraad
ouderenbeleid die onder het voorzitterschap staat van Els Veder-Smit- Els we
zijn ook bijzonder blij dat jij hier bent (gelach) dan gaan we daar na afloop
over praten hoe het dan wel waar is - samen met deze adviesraad heb jij ook
de themadag voorbereid waarvan we binnenkort in de partijraad Fransje de
uitkomsten gaan vaststellen en die een groot succes was. Namens het
hoofdbestuur was je ook lid van het Curatorium van de Teldersstichting. Van
groot belang voor een goede informatie voorziening tussen de Teldersstichting
en het hoofdbestuur. Als laatste activiteit van jou wil ik vanavond het
adviserend lidmaatschap van de partijraad noemen. Hiervoor geldt hetzelfde als
voor alle andere activiteiten. In de 5 jaar die je hebt deel uitgemaakt was je
altijd vrijwel altijd maar voor zover ik het kan beoordelen altijd bij het
hoofdbestuur, de bezoeken van de kamercentrales en de partijraden. Fransje
vanavond nemen we afscheid van je als hoofdbestuurslid. En over een paar
weken kunnen we je welkom heten als lid van de Eerste Kamer en ook dan
zullen we je overal tegenkomen. Het hoofdbestuur raakt met jou een zeer
betrokken lid kwijt een zeer betrokken lid. De betrokkenheid niet alleen voor
het zakelijke maar ook, vooral ook, voor het persoonlijke. Namens het
hoofdbestuur is het mij een eer om aan jou als blijk van dank voor het vele
vele werk dat jij in het belang van de VVD hebt verzet de Thorbeckepenning
uit te reiken. (applaus). En het tweede cadeau dat ik namens het hoofdbestuur
mag overhandigen is nu nog leeg maar ik twijfel er niet aan dat dit cadeau
straks als jij op dinsdag in de Eerste Kamer bent snel maar dan ook heel snel
gevuld zal zijn en dat cadeau komt er nu aan".
(applaus).
Roscam Abbing-Bos
De voorzitter geeft mij toestemming dames en heren om nu even een
dankwoord te spreken en dat wil ik ontzettend graag doen. Ik dank je Willem
ik dank het hele bestuur voor de goede samenwerking. Ik moet zeggen dat wij
een hoofdbestuur hebben nu dat goed en heel plezierig en heel effectief denk
ik functioneert en ik ben mijn collega's en vooral mijn voorzitter daar heel
dankbaar voor. En tot u zou ik willen zeggen dames en heren het was voor mij
een ontzettend groot genoegen om met u de partij zoveel politieke thema's
door te spitten.
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Ik ben er trots op dat ik dat met de partij heb kunnen doen en als ik u iets mee
mag geven zoals u mij vanavond zoveel meegeeft dan zou ik tot u willen
zeggen dames en heren de VVD bevindt zich in de allervoorste gelederen van
de Nederlandse politiek. Dat weten we en als we dat zo willen houden en dat
willen we dan kunnen we niet genoeg discussiëren en meedenken met iedereen
die in de VVD bezig is en daartoe zou ik u willen oproepen laten wij alle
thema's die wij behandelen toetsen aan onze liberale gedachtengoed want daar
gaat het om. Dank u.
(applaus).
Voorzitter.
Dan dames en heren wil ik vervolgens het woord richten tot Menno Knip.
Menno, jij maakte je entree in het hoofdbestuur tijdens de Jaarlijkse Algemene
Vergadering van 1989 in Middelburg. Een algemene vergadering waar het
startschot werd gegeven voor de Europese verkiezingen van dat jaar. Misschien
was het symbolisch omdat jij als een soort schaduw internationaal secretaris in
de jaren daarna in een groot aantal Europese landen bent geweest om de
belangen van de VVD in Europees verband te behartigen. Dat internationale
werk was een deel van je portefeuille. In ons eigen land heb je veel, te veel,
VVDers ontmoet omdat je hulp werd ingeroepen als trouble-shooter van het
hoofdbestuur. Te veel omdat je hulp eigenlijk niet nodig zou zijn geweest als
men zijn eigen problemen had opgelost. Als trouble-shooter heb je veel en
goed werk verricht door het tot een goed einde brengen van uit de hand
gelopen problemen in de afdelingen. Als bestuurder pursang was dit werk je op
je lijf geschreven. De ene keer een strenge regent de andere keer de troost
biedende schouder. Vandaar wellicht dat je jezelf omschrijft als een schaap in
wolfskleren. Deze eigenschappen zijn je goed van pas gekomen toen je als
waarnemend voorzitter de landelijke propagandacommissie weer in rustiger
vaarwater hebt gebracht. Evenals Fransje ontbrak je vrijwel nooit bij de
bezoeken van het hoofdbestuur aan de kamercentrales maar dat wel onder de
voorwaarden van eten vooraf te beginnen met een oude korewijn en een
whisky toe, ja het is echt een heer van stand hoor. De derde activiteit die ik
wil noemen is het voorzitterschap van de redactieraad van Vrijheid en
Democratie. Ik heb begrepen dat een consequentie van die functie is dat
uitslapen op zondag niet meer mogelijk is na 12 uur omdat dit het tijdstip was
waarop jij elke zondag contact had met de hoofdredacteur om alles door te
nemen. Menno we weten dat jij een aantal moeilijke jaren hebt gehad in het
hoofdbestuur. Het zit niet in jouw aard om te zwijgen integendeel wanneer jij
het ergens niet mee eens was of vond dat anderen onrecht werd aangedaan dan
ging je niet aan de kant. Dat vind ik een uitstekende eigenschap. Jij bent een
man die zich onder alle omstandigheden recht in de spiegel wil blijven
aankijken. Dat is een prijzenswaardige eigenschap. Als collega burgemeester
kende ik je al langer en het laatste jaar heb ik je goed leren kennen als collega
hoofdbestuurslid. Met jouw vertrekt een zeer ervaren en kundig bestuurder die
met zijn grote bestuurlijke ervaring een grote belangrijke bijdrage heeft
geleverd aan een goede besluitvorming in het hoofdbestuur. Menno we zien je
node vertrekken maar ik twijfel er niet aan dat we je op andere functies en op
andere plaatsen nog vaak zullen terugzien in onze partij tenminste daar reken
ik op.
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Het is mij een grote eer om ook aan jou de hoogste onderscheiding die onze
partij kent te mogen uitreiken en graag overhandig ik je nu de
Thorbeckepenning".
(applaus).
Ja er mist iets aan deze man en het tweede cadeau dat ik hem wil
overhandigen is ja bijna onlosmakelijk met hem verbonden en ik heb begrepen
dat deze speciaal is bestemd voor vergaderingen." Ik hoop dat je er nog lang
van mag genieten en ik wil graag aan je lieve echtgenote graag deze bloemen
overhandigen. Ik weet niet waar ze zit maar straks wil ik het graag aan haar
overhandigen". Ja u zult het wel begrepen hebben Menno is eigenlijk en zeker
als hij vergadert en nadenkt dan zuigt hij zijn gedachten denk ik uit een pijp.
Voorzitter dames en heren ook vanuit mijn kant alle dank. Ik had toen Fransje
begon te spreken en ik had niet gerekend dat ik ook iets moest zeggen gauw
iets bedacht maar dat ben ik inmiddels weer kwijt want de voorzitter weet
zulke aardige woorden te zeggen. Ik wil het hierop toespitsen dames en heren
vanmiddag vroeg iemand vind je het nu fijn dat je weggaat of vind je het
jammer en die vraag is moeilijk te beantwoorden. Ik denk enerzijds dat het
goed is dat ook andere mensen en dus ook nieuwe bezems hun zaken gaan
doen respectievelijk gaan vegen anderzijds is het best wel jammer want het
was best wel altijd gezellig in het hoofdbestuur en de collegialiteit en dat is
ook wel te danken aan een hele goede voorzitter die was voor het grijpen dus
in die zin vind ik het best wel jammer en ja ik kan natuurlijk een verhandeling
gaan houden over de portefeuilles die de voorzitter heeft genoemd maar eentje
daarvan wil ik even benadrukken en dat is dat trouble-shooting. Hij werd wel
steeds lichter de laatste tijd want er is in de VVD gelukkig de laatste tijd
buitengewoon weinig kommer-en kwel het gaat ook goed met ons maar die
portefeuille bracht mij wel altijd daar waar het echt moest gebeuren namelijk
bij de afdelingen bij de leden bij die leden die hun nek wilde uitsteken en
actief dat is vanmiddag een aantal malen geroepen in de richting van de
afdelingen, terecht denk ik, zo vanuit de afdelingen moet het komen nu daar
gaat ook wel eens wat mis ieder heeft zo zijn eigen inzicht over hoe dat moet
en welke ambities sommigen hebben en welke niet speelt ook nog wel eens
mee maar in die afdelingen moet het gebeuren en dat werk dat trouble-shooting
bracht me bij die afdelingen en die leden die tezamen toch elke keer weer voor
elke soort verkiezing enorme krachtinspanningen leveren om onze mensen in
de vertegenwoordigende lichamen te krijgen. En daar gaat het allemaal om om
het liberale gedachtegoed in de vertegenwoordigende lichamen, in de raden in
de staten en vooral in de beide Kamers tot hun recht te doen komen en dat is
echt iets waar wij allemaalliberalen onder elkaar vandaag bijeen maar het hele
jaar door voor moeten knokken en als ik daar een kleine bijdrage aan heb
kunnen leveren dan heb ik daar vreselijk veel voldoening van. Dank u wel.
(applaus).

64

Voorzitter
En dan Ankie Aeyelts Averink-Winsemius.
Ankie, jij was de nestor van het hoofdbestuur. Ik heb dat mij heel goed beseft
bij de laatste hoofdbestuursvergadering afgelopen maandag toen ik door een
ongeluk in de Schiphol tunnel 1Yz uur van het eentonige landschap om mij
heen mocht genieten namelijk auto's. auto's en nog eens auto's en toen zag ik
dat op de voorzitterszetel Ankie zat. Ik vond dat een buitengewoon goede
ervaring alleen had ik niet eens een rustige avond want ze gaf al heel snel de
voorzittershamer weer aan mij over maar ik begreep dat ze het uitstekend
gedaan had want we waren al buitengewoon ver in de agenda gekomen. Ankie
daarvoor al mijn dank. Sinds 1987 maak jij deel uit van dat hoofdbestuur.
Ondanks dat je meer in je portefeuille had zal jouw naam in de geschiedenis
van de VVD onlosmakelijk verbonden blijven met het jongerenbeleid.
Op jouw schouders rustte de zware taak om de deelname van de jongeren aan
de activiteiten van de VVD te vergroten, we hebben het er vanmiddag ook
weer veel over gehad. Veel activiteiten zijn op jouw initiatief tot stand
gekomen zoals de topkadercursus voor jongeren, de landelijke jongerendag en
het bezoek van jonge leden aan Den Haag onder de titel: Een dag Den Haag.
En het resultaat is ernaar want het ledental onder jongeren is duidelijk
stijgende. Jij had ook de moeilijke opdracht om de contacten tussen de JOVD
en de VVD goed te houden. Niet alleen moeilijk omdat het de onafhankelijke
positie van de JOVD binnen de VVD wel eens weerstanden oproept maar ook
omdat je aan JOVD zijde steeds weer te maken kreeg met andere
gesprekspartners. Ik heb begrepen dat het jouw gewoonte was de vicevoorzitters van de JOVD altijd thuis op de thee uit te nodigen en ik ben dan
ook benieuwd hoeveel JOVDers dat genoegen heeft mogen smaken.
In het hoofdbestuur was jij ook belast met de bijzondere groepen en jij sloeg
dan ook geen vergadering over van de organisatie Vrouwen in de VVD of de
bestuurdersvereniging, vroeger de vereniging van Staten-en Raadsleden.
Via jou werden we altijd goed geïnformeerd over het wel en wee van deze
organisaties. Zij op hun beurt hadden in jou een uitstekende verdediger van
hun belangen. De laatste jaren is het jongerenbeleid in een stroomversnelling
gekomen. Er is veel meer aandacht voor het jongerenbeleid in de hele partij en
er kunnen nu dingen die vroeger niet mogelijk waren. En dat is zeer zeker
mede een grote verdiensten van jou. Ankie ook jij verlaat nu het hoofdbestuur.
Het zal voor de achterblijvers even wennen zijn als vanuit de raamzijde van de
vergaderzaal niet meer dat hartstochtelijke betoog horen als de positie van de
jongeren of vrouwen in het hoofdbestuur aan de orde is. Ankie met heel veel
genoegen wil ik ook aan jou de Thorbeckepenning overhandigen. Je hebt deze
penning meer dan verdiend. (applaus). En dan wil ik graag ook nog even een
cadeau aan je overhandigen en dat is van fries draadglas uit 1890. Ik hoop dat
als jij hiernaar kijkt jij met veel genoegen zult terugdenken aan jouw tijd in
ons hoofdbestuur. Ank het ga je goed".
(applaus).
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Ik wil tot slot nog heel persoonlijk een woord zeggen tot de drie verlatende
hoofdbestuursleden maar ook wil ik de gelegenheid gebruiken om bij dit
vertrek aan mijn collega's heel duidelijk mijn dank uit te spreken voor hun
vertrouwen wat ze geven voor het vertrouwen wat ze uitstralen en op de
manier waarop we vanuit dat vertrouwen op werkelijk een fantastische manier
met elkaar het hoofdbestuur doen. Dank jullie zeer dank jullie zeer jongens.
Ankie Ayelts Averink-Winsemius
Dames en heren, ook ik wil graag danken vanavond. Danken voor 8 soms wat
rare jaren. We hebben erge woelige jaren gekend binnen die 8 jaar maar het
moment waarop ik weg ga is gewoon stralend. Wij hebben vanmiddag
uitgebreid over jongeren gesproken en wanneer is dat in zo'n positieve zin ooit
gebeurd. Ik ben er ontzettend blij mee. Ik denk ook dat ik daar in de
ondersteuning van het jongerenbeleid ontzettend veel te danken heb aan mijn
jongerenadviseurs en daar zijn er 4 van geweest in mijn lange 8 jaren. Dat zijn
Ade ten Otterlande, Leo Pieter Stoel, Jolanda Hekman en nu Eduard ven der
Biezen geweest. En die dragen op een heel bijzonder wijze bij aan het
jongerenbeleid in de VVD en daar wil ik hen heel hartelijk voor danken.
Verder de JOVD. Ik vond het heelleuk Arjan, dat je vanmiddag tegen mij ook
wat zij en mij bloemen gaf. Ik heb de congressen van de JOVD met vreugde
bezocht. Inderdaad, de VVO's van de JOVD kwamen bij mij op de bank op de
koffie of op de thee, daarin konden ze wel kiezen, maar dat waren er als ik zo
snel geteld heb 6. Dus ook daar gaat het leven wat vlugger dan bij de VVD
soms. Dank voor de plezierige zaken die ik bij de JOVD mocht ondervinden.
Saai is het bij jullie nooit geweest. De bestuurdersvereniging en de vrouwen in
de VVD, voor mij is de bestuurdersvereniging eigenlijk nog steeds staten en
raadsleden, twee organisaties waarbij ik van alles heb mogen doen. Heel
hartelijk wil ik jullie danken voor de gastvrijheid die mij geboden is en de
plezierig manier waarop mijn functioneren in de beide organisaties mogelijk is
gemaakt.
Nog één dank u wel voor de mensen op de Koninginnegracht. Ik haal er 2
speciaal uit. Inneke Sybesma en Petra Ginjaar maar ook alle andere mensen
met wie ik in die 8 jaar heb mogen werken, medewerkers die nu elders werken
en medewerkers die er nog zijn heel hartelijk bedankt.
Tenslotte u. Het was plezierig om in de VVD te werken. Ik heb het met erg
veel genoegen gedaan en het hoofdbestuur zoals ik dat heb mogen leren
kennen in die 8 jaar, heel veel verschillende mensen waren dat, maar het was
uitermate plezierig. Hartelijk dank en we zien elkaar. (applaus).
Voorzitter.
Wel dames en heren dan wil ik nu graag de rondvraag aan de orde stellen en
dat is het één na laatste agendapunt van vandaag. Wie mag ik het woord
geven. Geen. Dan verzoek ik u vriendelijk te blijven zitten voor het volgende
programma onderdeel. Er is even een minuut nodig om het toneel om te
bouwen. Blijft u rustig zitten.
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Interviews met mensen op scherm. Er wordt een video vertoont.
Daarna de stem van Willem Bemboom, die live op het podium
dit deel van de avond aan elkaar praat.
Willem Bernboom
Dames en heren na deze prachtige collage met interviews en het goede advies
van de chauffeur begint u zich natuurlijk af te vragen wat gaat er nu precies
gebeuren. Dat David Luteijn daarin centraal staat dat heeft u natuurlijk wel in
de gaten. Dat begint hij nu zo langzamerhand ook wel in de gaten te krijgen.
De vraag is alleen hoe gaat dat nu precies in zijn werk want u ziet hier een
bepaalde opstelling die wijkt af van het gebruikelijke. Die grote tafel is weg en
je zou denken dit lijkt wel een decor van een televisie programma. Nou dan zit
u al aardig in de buurt. Maar welk programma zou dat nou dan zijn. Zo vader
zo zoon, die mensen met die grote koptelefoons. Nee niet die van mij
misschien is het wel die van haar of een één of ander koppel quiz of hoe dat
dan ook heten mag. Ik help u uit de droom. Kent u het programma van een
paar jaar geleden al weer in de hoofdrol nog. Heel leuk programma. Tussen
haakjes mijn naam is Willem Bernboom en ik zal een poging doen om
vanavond laten we zeggen iets te benaderen van dat programma van in de
hoofdrol maar ik doe het niet op rijm maar hier komt op het podium althans
bij deze uitgenodigd David Luteijn. (applaus).
Meneer Luteijn neemt u plaats in deze prachtige maar misschien een wat
eenzaam ogende stoel. Wat veel licht is dat he, u krijgt een microfoontje op.
Wat vond u van het filmpje.
Ik vond dat geweldig en vooral de wijze waarop mijn chauffeur mij toch op
een bepaalde manier plaatste. Je moet weten hij is ook een liedjeszanger en
heeft in het weekend dus optredens.
Nou hartstikke leuk, daar komen we misschien later nog even op terug. Ik ga
een paar dingen eens even duidelijk neerzetten. Maakt u het u zelf
gemakkelijk, heellekkere stoel want ja we gaan eerst eens even in het kort
curriculum voorlezen dames en heren. Heel veel weet u natuurlijk al van hem
maar ik zal nog eens even de puntjes op de i zetten. David Luteijn is op 11
juli 1943 als telg uit een agrarisch gezin geboren in Zuidzande in Zeeland en
na de lagere school in Zuidzande ging hij naar de H.B.S. in Oostburg. In 1961
verliet hij het Zeeuwse om in Wageningen agrarische economie te gaan
studeren aan de Landbouw Hoge School. Op 29 september 1967 trouwt hij in
Deventer met Anke Tjitters, ook hier aanwezig, en uit dit huwelijk zijn 2
kinderen voortgekomen. Zijn curriculum vitae vertelt als eerste functie, en hij
heeft een heleboel gedaan en doet nog steeds een heleboel, Hoofd marketing
sectie Windmill Holland en vervolgens werd hij secretaris van de zuiderlijke
landbouw maatschappij in Zeeland. En daarna van die ZLM ook secretaris in
Noord-Brabant, dat is al een heel druk bestaan dat begrijpt u al. Komt veel
meer bij want vanaf 1975 is hij samen met zijn vader exploitant van een
akkerbouwbedrijf in Zuidzande en daarnaast wordt hij ook nog voorzitter van
de ZLM in Zeeland en Noord-Brabant. Hoe combineer je het allemaal het is
ontzettend.
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Hij is pas 32 jaar als hij dit voorzitterschap verruilt voor het voorzitterschap
van het Koninklijk Nederlands Landbouwcommité. En 4 jaar later het is dan
1980 wordt hij tevens voorzitter van dat landbouwschap. Hij vervult dit
voorzitterschap tot 1982 het jaar waarin hij voorzitter wordt, wat een
voorzitterschappen, van de Nationale Coöperatieve Raad voor Land- en
Tuinbouw. Het lijkt alsof ik hier het nationaal dictee sta voor te lezen maar dat
doe ik niet dus ik ga u niet vragen hoe schrijft u coöperatieve raad doe ik
lekker niet dus zeer actief iemand. Wisten we eigenlijk allemaal wel maar niet
alleen actief op het terrein van de landbouw en van de tuinbouw nee want die
VVD komt ook om de hoek kijken. Nou daar gaan we het vanavond ook voor
een belangrijk deel over hebben. In 1983 namelijk zouden er verkiezingen gaan
plaatsvinden voor de Eerste Kamer en de VVD was met het oog daarop en in
de aanloop daar naar toe op zoek naar iemand met een agrarische achtergrond.
Nou er werd dus gezocht in de provincie in de regio Zeeland en wie heeft zich
daar toen mee beziggehouden en degene die daar alles van weet staat nu achter
de coulisse en komt nu hier dat is de toenmalige voorzitter van de
kamercentrale de heer Tijdens, meneer tijdens komt u eens verder. Een applaus
graag. (applaus).
Ja meneer Tijdens, wat voor iemand is David Luteijn.
Een echte Zeeuw in hart en nieren. Rechtuit, rondborstig, weinig van woorden
dus wat dat betreft- oorspronkelijk kom ik van Groningen- hebben we elkaar
wel een beetje kunnen vinden.
Dus die Groningers en Zeeuwen dat gaat wel.
Luteijn.
Ik dacht het wel maar laat andere dat beoordelen.
Hoe ging dat met die kandidaatstelling want oke een kandidaat voor de Eerste
Kamer u bent daar druk mee bezig geweest. Wat voor proces is dat dan.
U hebt het al een beetje gezegd in de vorm van, er werd in het hoofdbestuur
eigenlijk bekend gemaakt iemand met een agrarische achtergrond werd
gezocht, die boodschap kreeg ik mee. Dat heben wij besproken in ons
kamercentralebestuur. We waren eigenlijk gauw klaar dat we een David Luteijn
daarvoor moesten benader~n. We kenden geen van allen David Luteijn dat was
een beetje een probleem. Eén van zijn akkerbouw collega's Huib van der Maas
een goeie vriend van mij die heb ik gebeld en die heeft hem in eerste instantie
eens even benadert zou je er wat voor voelen als je ervoor gevraagd zou
worden. Ik kreeg van Van der Maas te horen dat dat positief was en toen is de
benadering gekomen zou je kandidaat willen zijn. Heeft hij ja op gezegd en
toen be~on het lobbywerk wat in die tijd gebruikelijk was ik weet niet of dat
nu nog 1s.
Leg eens uit, leg eens uit. (gelach).
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Nee het is goed zo. Ik moet zeggen voor een aantal kandidaten hebben we wat
gelobbied en niet alleen vanuit de regio Zeeland ook vanuit andere regio's
maar David Luteijn was voor ons, voor mij althans, een dankbare lobbygast
om daarmee te werken.
Waarom?.
Hij was het al bij voorbaat. Gewoon iedereen droeg hem op handen. Dat was
voor mij gemakkelijk.
U hoefde eigenlijk niet eens meer echt te lobbyen dus.
Nee jammer want ik deed dat graag maar op dit moment hoefde het niet meer
nee.
En dat is toen allemaal gelukt. Hij kwam in de Eerste Kamer. Was Zeeland
een beetje tevreden over de senator?.
Ik denk dat ze dat nog steeds mogen zijn nu dan ex maar ik dacht dat het een
goede vertegenwoordiger is van de regio is geweest alhoewel hij meer toch
duidelijk een nationaal figuur geworden is en ook altijd geweest is want dat is
zijn werk.
Ja zeer bedankt voor uw verhaal. Ik zal zeggen neemt u plaats op deze rij
stoelen dan kunt u ook luisteren naar de collega's. (applaus).
Ja dames en heren we blijven even in die kringen van de Eerste Kamer
natuurlijk. Op 13 september 1983 wordt David Luteijn beëdigd als lid van de
Eerste Kamer. Hij krijgt, vanzelfsprekend mag ik wel zeggen, Landbouw in
zijn portefeuille. En we gaan nu eens even praten met een toenmalige
fractiegenoot van David Luteijn en dat is oud-staatssecretaris en Eerste
Kamerlid gedurende vele jaren mevrouw Veder-Smit.
Mevrouw Veder-Smit we zijn ah daar bent u. (applaus). Mevrouw Veder-Smit
u heeft een hele tijd met David Luteijn in die Eerste Kamer ook samengewerkt
he. Wat is hij nu voor iemand?.
Ja dat is ........ dat kan eigenlijk niet beter. Hij is een fractievoorzitter die
ruimte geeft en die vertrouwen geeft. Het is wel zo hij toetst je verhaal wat hij
schriftelijk voor zich krijgt of het consistent is en of het liberaal is. En verder
vertrouwt hij erop dat je je vak goed kent en dat je een goed verhaal houdt. En
als je nerveus bent of de politieke omstandigheden stormen om je heen dan is
David een enorm rustpunt. Dat ben je nog zoals je daar zit.
En dat is moeilijk toch op zo'n podium in zo'n stoel. Valt het mee.
Luteijn. Het valt wel mee maar het zit niet lekker.
Nee maar dat went wel. U bent een hele tijd staatssecretaris geweest. Was hij
nou niet iemand die wel eens tot het hogere kon worden geroepen?.
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Ja totaal. Dat zou hij totaal altijd in staat geweest zijn maar David is nooit
iemand die staat te dringen. Hij doet altijd datgene wat op zijn weg ligt en dat
was het fractievoorzitterschap en dat was in die tijd ook niet moeilijk. Dat is
toch niet zo'n makkelijke functie fractievoorzitter van de Eerste Kamer want je
bent niet de eerste die spreken mag maar de eerste die gevolgen op moet
vangen en dat heb je altijd goed gedaan. Je hebt altijd in dat team in die top
uitstekend meegefunctioneerd. En ons altijd erg goed op de hoogte heb
gehouden. En daar kwamen ook geen lekken van. Als men begrijpt wat ik
bedoel.
Geen lekken. Ik denk dat een groot aantal aanwezige in de zaal precies weet
wat u bedoelt. U bedoelt ermee te zeggen dat er nu teveel gelekt wordt?.
Nee ik denk niet dat er meer gelekt wordt maar uit de Eerste Kamerfractie
wordt per definitie niet gelekt en toch heb je ons altijd veel vertrouwen
gegeven veel verteld.
Dat lijkt mij een prachtige afronding. Zeer bedankt neemt u plaats op de rij
stoelen hier. (applaus).
Ja dames en heren we keren weer even terug naar Zeeland want ja David zit
niet alleen in die Eerste Kamer hij gaat ook bestuurdersfuncties vervullen in
die VVD daar in Noord-Beveland. Nou hoe is dat nu allemaal gegaan. Het
ging op een hele bijzonder manier zeker waar het gaat om de voorbereidingen
van vergaderingen, althans zo heb ik dat begrepen, en mevrouw van der MaasKamelisse was destijds secretaresse van de afdeling van de VVD van de
afdeling Noord-Beveland nou die mevrouw van der Maas die heeft ook de
lange rit naar Ede gemaakt en die is hier ook aanwezig. Dag mevrouw van der
Maas. U komt dus niet echt met lege handen.
Nee nee dat kun je wel zeggen. David is dus onze voorzitter geweest want op
een gegeven moment kwamen wij in januari 1985, daags voor de algemene
vergadering, zonder voorzitter te zitten maar we schroomden niet en ons
kopstuk was toen al Eerste Kamerlid en wij vroegen hem om die functie over
te nemen maar vanwege de reglementen die in de VVD gehanteerd worden kan
dat pas in juni gebeuren op een werkelijk extra bijzondere algemene
ledenvergadering. Om David te benoemen als voorzitter. Dus midden in de
zomer kwamen wij bij elkaar en tegelijkertijd werd hij ook voorzitter van de
kandidaatstellingscommissie want in die tijd had Noord-Beveland twee
verschillende gemeentes te weten Wissekerke en Kortgenen.
Ik zie het nog helemaal voor me.
Wij hebben heel weinig inwoners dat kunt u zich voorstellen maar onze VVD
aanhang is des al niet te min erg groot maar wij hadden wel het werk te
verzetten voor twee gemeentes en David had daar best zijn handen aan vol en
hij bereidde de vergaderingen dan ook altijd tot in de puntjes toe voor. Alles
op schrift, puntsgewijs en onze Zeeuwse vlegel deed besturen tot in de puntjes
tot in de treuren want dat was natuurlijk nodig want in die tussentijd speelde
ook Tweede Kamer verkiezing moesten we weer vergaderen, Provinciale
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Statenverkiezingen moesten we weer vergaderen. Bovendien moesten de lijsten
van twee gemeentes samengesteld worden en we waren het niet altijd eens
maar David loste alles vrij soepel op.
Bereidde hij het te grondig voor dan?.
Nee nee wij werden heel serieus genomen dat wel (gelach). Nee dat was niet
teveel. Nee maar dat ging dus verder allemaal prima. En u was gewoon niet
gewend aan die stijl van werken. Het ging u allemaal te gedegen te serieus te
strak.
Bernboom
Nu hebt u niet alleen die mand om uw spiekbriefje te verbergen, want daar
staat een heel verhaal op. Zijn er nog wat leuke dingen die er op staan die we
nog even van u mogen horen.
Van der Maas
Jazeker want in de periode Luteijn hebben wij het idee opgevat om één
gemeente Noord-Beveland te worden maar ja wij moesten een politiek
draagvlak zien te vinden maar dat lukte niet zo erg want het CDA werkte niet
mee, de PvdA werkte niet mee dus wij deden ons best.
Bernboom
Kortom alles was normaal. (gelach).
Van der Maas
Alles was normaal maar het lukte niet en de twee gemeentes van per gemeente
3500 inwoners en samen op het eiland 7000 inwoners kon niet één gemeente
worden maar ons streven was wel zo en wij hadden ons daarvoor een premie
beloofd. En dat was de toewijzing van het toenmalig eiland Neeltje Jans maar
wij hebben ons best gedaan. We hebben geschreven naar Lauxtermann, naar
Annemarie Jorritsma en naar de VVD Tweede Kamerfractie. Maar helaas wij
zijn vanaf 1 januari 1995 wel één gemeente geworden maar Neeltje Jans is nog
steeds niet van ons.
Bernboom
Zonder de Neeltje Jans, het eiland dat nodig was voor de aanleg van de
Oostersehelde voor de mensen die daar niet direct betrokken zijn. Wat gaat u
met die mand doen?.
Van der Maas
Die mand bevat diverse uitnodigingen voor David want hij slaat ons eiland
nooit over maar wij hebben een zeeuwsvlegelbroodje voor je meegebracht van
onze plaatselijke bakker.
Bernboom
Zeeuwse vlegel, dames en heren.
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Van der Maas
Een fietstochtje voor op het eiland. Daar staat ook een beschrijving in van
diverse zaken die je kunt tegenkomen in de natuur. Wij hebben wat asperges
van ons land meegebracht.
Bernboom
Die heeft u zelf gestoken?.
Van der Maas
Nee een collega van ons en ook een collega van David trouwens.
Bernboom
Uit eigen land?.
Luteijn.
Het zijn groene, dus die steek je niet.
Van der Maas
Bovendien hebben wij een uitnodiging meegebracht om met een huifkar het
eiland nog eens te bekijken dat is weer eens wat anders.
Bernboom
Heeft u nog 3 maanden over?. Want dat is een hele tocht.
Luteijn.
Nou van de zomer wel een beetje tijd. Op de dinsdagen op de dinsdagen zal ik
dat doen.
Van der Maas
En verder bevat het wat foldermateriaal maar hij is erg goed op de hoogte
want hij heeft natuurlijk een hele tijd bij ons vertoefd. Maar verder kan hij nog
een bezoekje brengen aan onze vissershaven in Colijnsplaat en die staat bekend
om de garnalenvangst en de overheerlijke vissoorten en daar mag hij een keer
naar toe als het hem het beste uitkomt maar hij moet wel van te voren
afspreken.
(applaus).
Bernboom
Mevrouw van der Maas zeer bedankt en luistert u mee de mand is leeg. Tjonge
jonge dit is ongelooflijk. Het is maar goed dat u zo'n grote cadeautafel daar
hebt staan zeg. En dit is alleen nog maar Noord-Beveland kun je na gaan. We
leven in een groot land.
Wij gaan weer terug naar de Eerste Kamer dames en heren want wat gebeurt
er allemaal na het terugtreden van Guus Zoutendijk als Eerste Kamerlid en
fractievoorzitter wordt David in juni 1987 gekozen tot voorzitter van die fractie
en we hebben iemand ....
..... einde band .......... .
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... nieuwe band ...
( .... ) naar buiten opgetreden is in overeenstemming met de gevoelens van de
fractie en ook in de gevallen waarin hij niet in staat is geweest om de fractie te
raadplegen een buitengewoon fijne neus had voor wat de fractie vond.
Bernboom
En dat is wel handig in die functie natuurlijk.
Dat is buitengewoon handig.
Dat scheelt een hoop getelefoneer ook, geloof ik.
Hij heeft natuurlijk ook wel eens de mening van de fractie een beetje
omgebogen in de richting die hij goed vond maar dat heeft de fractie dan ook
altijd met graagte gedaan.
Oh dus dat vond u dus geen probleem.
Nee hij zag namelijk kans om ons ervan te overtuigen dat dat de juiste
opstelling was.
Maar het is niet zo dat u bijvoorbeeld maandag in de Volkskrant las wat u
vond.
Nee dat is ons bij David nooit overkomen.
Nou hoor ik allemaal hele lovende positieve geluiden en ik denk dat hij die
vraag misschien ook wel had gesteld zijn er ook wat minder sterke punten aan
de persoon David Luteijn. Een journalist vraagt zoiets altijd natuurlijk he.
Daar zou ik eens heel diep over na moeten denken.
Gaat u gang. (gelach).
Ja dan hoort u voorlopig niks meer van mij want dan moet ik denken. Ik zou
zo gauw daar geen antwoord op weten. Hij is een geboren bestuurder en hij
heeft altijd kans gezien om de zaken op een zeer gestroomlijnde manier te
laten lopen. We hebben in de fractie ook nooit grote moeilijkheden gehad.
Snapt u waar hij al die tijd en energie vandaan haalt om al die verschillende
functies met elkaar te kunnen combineren en ook dat bedrijf nog te voeren?.
Nee absoluut niet maar de praktijk heeft uitgewezen dat het hem gelukt is. Het
kan. Althans hij kan het.
Zeer bedankt voor uw toelichting neemt u plaats bij de andere gasten.
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Bernboom
Ja dames en heren als fractievoorzitter was David Luteijn ook adviseur van het
hoofdbestuur van de VVD. En ja die vergaderingen woonde hij dan bij onder
natuurlijk het voorzitterschap van de partijvoorzitter terwijl die zelfde
partijvoorzitter op de dinsdag de vergaderdag van de Eerste Kamer onder het
voorzitterschap van David als fractielid weer die vergaderingen onderging.
Nou dat klinkt ingewikkeld maar dat is het niet want wie was toen die
partijvoorzitter u kent hem natuurlijk dat was Leendert Ginjaar. (applaus).
Meneer Ginjaar fijn dat u er bent. Is het niet lastig de ene keer onder zijn
voorzitterschap en weer andersom als het gaat om de hoofdbestuursvergaderingen?.
Ginjaar
Nee integendeel dat ging voortreffelijk en ik zal u zeggen daar hebben we ook
nooit afspraken over gemaakt. De oplossing die gevonden werd was zeer
eenvoudig. Er was een hoofdbestuursvergadering daar zat David bij, ik leidde
die vergadering en hij gaf het hoofdbestuur advies, wijze adviezen want u hebt
het al gehoord hij is een pursang bestuurder en vanuit die optiek gaf hij altijd
hele wijze adviezen. In die hoofdbestuursvergadering gaf hij als het nodig was
een toelichting op datgene wat de Eerste Kamerfractie deed. En die dinsdag
daarna zaten we in de Eerste Kamer gewoon, hij zat voor, en dat ging dan op
een hele speciale wijze die fractievergaderingen en nou komt het boeiende hij
deed dan verslag van de hoofdbestuursvergadering ik niet. Dus in de
hoofdbestuursvergadering gaf ik geen verslag geen standpunt van de Eerste
Kamerfractie en in de fractievergadering gaf hij het verslag van de
hoofdbestuursvergadering. En dat marcheerde voortreffelijk.
En wat was uw portefeuille in de Eerste Kamer?.
In den beginne onder andere landbouw dat was een ramp. Een complete ramp.
Waarom?.
Ik ben een stedeling en ik werd met de landbouwportefeuille opgezadeld.
En dan kijkt hij over je schouders mee.
Nee toen niet want toen heb ik gezegd dat kan niet, daar moet een echte
landbouwer in komen en toen kwam hij gelukkig. Toen was mijn probleem
opgelost en kon ik weer mijn andere portefeuilles doen. Dat ging voortreffelijk.
Ik heb nog eens wat archieven nageplozen en kwam in het jaar 1989 bij die
hele bijzondere rol, laat ik het maar heel mooi formuleren allemaal, ten tijde
van die crisis van die kabinetscrisis. Reiskostenforfait is het trefwoord in deze.
Wat voor rol zou u achteraf willen zeggen speelden jullie daar in die Eerste
Kamer in dat zaaltje.
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Ginjaar
Wij als Eerste Kamer, hebben toch een rol op afstand. Wij hadden in die
Eerste Kamerfractie een mening over dat hele gebeuren. Ik zat er dan ook bij
als partijvoorzitter. Hield me dan toch wel een beetje buiten die discussie
vanwege mijn dubbele rol. Ik moet er meteen bij zeggen dat die combinatie
mij toen uitstekend bevallen is maar goed. En daarmee ging David dan op stap.
David bracht dan op zijn manier en met zijn woorden die mening naar voren
toe verbond er ook conclusies aan en ik moet er ook bij zeggen dat het
optreden van David altijd gekenmerkt is door een enorme loyaliteit. Loyaal aan
de partij, loyaal aan de fractie, loyaal aan de principes en dat wil zeggen ook
zeggen hij gaf zijn mening probeerde mensen te overtuigen binnen en buiten
de fractie maar liet dan iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.
Bernboom
Maar de Eerste Kamerfractie speelde toch een bijzondere rol tijdens zeg maar
die aanloop tot die uiteindelijke val van het kabinet.
Meneer Luteijn hoe zal u dat zelf kort karakteriseren.
Luteijn
Nou ik denk dat de Eerste Kamerfractie wel degelijk in die zin een rol heeft
gespeeld dat daar een volstrekte unanimiteit was en dat daar ook een volstrekte
rugdekking was voor mij wanneer ik toch in die vrij hectische tij den misschien
ook op een gegeven moment iets moest doen of in de publiciteit iets moest
doen waar je niet buiten kon op dat moment en ik wist dat ik altijd ook al ging
ik een beetje langs de rand soms altijd door die fractie gedekt werd. En ik
denk dat het meest belangrijkste was dat die terugkoppeling er was en dat die
er ook kon zijn. Ik kon ook volstrekt open zijn in de fractie gedurende die 8
jaar omdat we de afspraak onderling hadden dat er niet gelekt werd en ik kan
mij ook niet herinneren dat er in die 8 jaar door die 12 leden van die fractie
ooit iets naar buiten is gelekt en ik kan u verzekeren bij ons kwam er soms
meer op tafel denk ik dan in de Tweede Kamer.
Ja dat hebben we al van 3 mensen gehoord dus dat moeten we natuurlijk maar
aannemen. Ik twijfel er ook geen moment aan want u zegt het zoals u denkt
dat ik het niet geloof maar ik geloof het direct.
Bernboom
Heeft u nog een leuke anekdote meneer Ginjaar?.
Ja, dat is mij ook gevraagd, om daar over na te denken dat is aan iedereen
gevraagd en David is iemand waarbij het moeilijk is om een anekdote te
bedenken of te verzinnen of terug te halen maar ik wel wel iets anders zeggen
een soort karakteristiek.
Hij heeft die boerderij daar in Zuidzande en af en toe gaat hij daar naar toe
duidelijk ook om spanning af te reageren maar ook omdat hij het heerlijk vindt
om nog eens op die trekker te zitten. Nou mijn vrouw en ik die komen daar
nog wel eens in de zomer en dan zijn vrouw en David die leiden ons dan rond
over dat land en dan zegt hij nou dat gaat tot zo ver daar groeit dat en ik heb
er dat weer bijgekregen en als je hem dan hoort en ziet dan spreekt daar een
enorme trots uit het trots op het boer zijn.
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Dat zit toch die in zijn vezels en ik denk vaak dat als ik hem nou daar zo
bezig zie dat dan misschien toch wel een heel groot gedeelte van de echte
David naar boven komt.
Zeer bedankt. Hoe doe je dat eigenlijk dat combineren dat agrariër zijn,
bestuursfuncties, Eerste Kamerlidmaatschap ik zou gek worden van de post die
ik alleen al zou krijgen. Als uitgangspunt moet je lui zijn, denk ik.
Lui zijn?.
Ja want ik hoor het Leen zeggen en ik hoor het Henk zeggen van hij gaf ons
de ruimte ja je moet anderen voor je laten werken (gelach) anders lukt het niet
in dat soort functies.
U kunt dat goed onthouden dames en heren dat zijn belangrijke lessen en met
wat een nuchterheid maar ja we hebben het allang vastgesteld hij was niet
alleen lid in de Eerste Kamer. U weet het de Eerst Kamer vergadert één dag
per week normaal gesproken. Hij vervulde ook een groot aantal nevenfuncties
variërend van lid van de SER tot voorzitter van de Raad van Commissarissen
van de Heidemij Holding en nou we hebben eens twee personen uitgenodigd
die heel nauw met David hebben samengewerkt en samen werken uit die agro
of agrie business als ik het zo maar even zou mogen noemen en hier zijn Rinse
Zijlstra, collega Eerste Kamerlid van het CDA maar ook actief in al die landen tuinbouworganisaties. Rinse Zijlstra en blijf maar even staan want hier is
ook de heer Elsingga en hij is secretaris van het bestuur van CeBeCo-handels
raad, meneer Elsingga.
Nou meneer Zijlstra hoe vaak komen jullie elkaar nou tegen?.
Nou buitengewoon vaak tot wederzijds genoegen.
Wat was de laatste officiële vergadering die u samen had?.
Gisteren.
Gisteren?.
Ja gisteren het was een centrale kringvergadring van de RABO-bank en u heeft
de resultaten vanmorgen gelezen in de krant.
Voor de mensen die het niet weten of daar geen rekening hebben. Ik geloof dat
het betalingsverkeer goedkoper wordt?.
Aanmerkelijk en het is ook de enige bank die het zo kan. (gelach)
Oke we gaan nu maar weer naar een ander onderwerp. David Luteijn zei toen
ik de naam Zijlstra noemde bijna een liberaal.
Ja ik geloof dat David bij dat geloof moet blijven.
(Gelach)
76

Ja prima. Meneer Elsingga u hebt ook veel met hem te maken is het nou zo
wat die hele agrarische sector die bestuurslaag die zich daarmee bezig houdt
dat is natuurlijk een betrekkelijk kleine kring niet te klein eigenlijk?.
Het is een kleine kring. Niet te klein dat denk ik niet er zijn altijd nog zo'n
100.000 tuinders en boeren in Nederland dus daar mogen zich echt nog wel
wat mensen mee bemoeien.
Wat voor bestuurder is Luteijn?.
Een zeer efficiënte.
Maar hij zei net dat hij ook wat aan de luie kant is.
Ik denk dat dat één van de redenen is waarom hij ook zeer efficiënt is om lui
te kunnen zijn.
Is het nou zo dat je in het bestuurswerk merkt dat hij liberaal is?.
Zijlstra.
Ja voor wat ik zicht heb op wat liberaal is geloof ik ja (gelach).
Bernboom
Ik ben bang dat het hoofdbestuur deze zaal ook nog voor zondag moet gaan
huren om u uit te leggen wat dat is. Wat is een liberaal voor u?.
Elsingga.
Een liberaal is een man die of vrouw ook dat komt ook voor (gelach) die laat
ik zeggen een zodanige overtuiging uitstraalt ook in zijn bestuurlijk werk dat
de mensen die met hem werken de overtuiging hebben dat hun eigen
opvattingen over hun vrijheid dat die de kans krijgen als David voorzitter is
van het bestuur. We werken nu nou David 22 jaar kennen we elkaar ik weet
nog goed dat David begon als een zeer jonge agressieve man die de eerste
boerenopstand met name leidde in 1973.
Kunt u daar iets meer van over vertellen?.
Ja want ik was toen functionerend voorzitter van de drie centrale
landbouworganisaties en wij moesten proberen om A de toren en de kerk in
het midden te houden en B de emoties niet te veel te laten oplopen en David
moest toen die begon bij de Zeeuwse maatschappij van landbouw moest hij
laten zien dat hij daar natuurlijk niet voor niets zal en dat hij toch ook de
gevoelens van de mensen wilde verwoorden. Dat deed hij op een uitstekende
manier en daar dateert onze contact uit toen en nadien is het doorgelopen
CeBeCo handelsraad, RABO bank, politiek dus wij ontmoeten elkaar zeer
regulier en nogmaals tot wederzijds genoegen we hebben elkaar goed
aangevoeld altijd. Ik vond David een echte liberaal in die zin zoals ik het net
heb gedefinieerd en ik paste daar redelijk goed bij laat ik het zo formuleren.
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Ik proef ook een beetje in uw woorden en in de intonatie die u hanteert wat
jammer dat ik eigenlijk zelf geen liberaal ben.
Ja het is uw volle vrijheid om uit mijn intonatie iets af te leiden ik heb de
vrijheid om te zeggen dat dat niet helemaal klopt.
Nee dat is dan volledig duidelijk geworden. Heel duidelijk.
CeBeCo handelsraad die heeft natuurlijk tal van organisaties onder zich. Wat is
nou in die hele grote agrarische sector waar ook CeBeCo handelsraad actief in
is wat is nou de specialiteit van David Luteijn?.
Nou het vervelende is dat hij geen specialiteit heeft. Nee dat vind ik toch wel
de kracht van Luteijn dat hij over het hele veld aanwezig is en kennis heeft dat
heeft mij wel eens verbaasd. Het is natuurlijk een akkerbouwer dat is al aan de
orde geweest.
Maar iedereen bereidt toch wel eens zijn stokpaardjes in plaats van de Zeeuwse
paarden.
Dat dacht ik ook maar dat is niet zo.
En u bent blij met generalisten die gewoon nuchter besturen?.
Nou precies ik denk dat dat wel handig is bij een bedrijf als CeBeCo
handelsraad.
Meneer Luteijn heeft u behoefte om na deze woorden nog even kort te
reageren misschien?.
Nee ik zou alleen willen zeggen nu Rinske en ik de Eerste Kamer verlaten is
Paars gekomen anders misschien niet he. (gelach)
Bernboom
Bedankt voor uw komst neemt u plaats op gedeeltelijk de eerste en tweede rij.
Nou we zitten toch al te praten over de landbouw dames en heren. Het is
natuurlijk een buitengewoon groot genoegen om ook eens verder te kijken in
de VVD om te zien welke mensen in de partij zich verder heel actief
bezighielden en ook bezighouden met allerlei aspecten van de agrarische sector
en als ik het goed heb doorgekregen is de minister van landbouw de heer Van
Aartsen net gearriveerd en ik hoop dat hij nu door deze prachtige poort komt
meneer Van Aartsen u bent daar. Ja zeker.
Wat geweldig dat u er bent want de ministerraad had ook nog een avondsessie.
Ja maar wij zijn zo efficiënt wij hebben dat niet nodig. Deze ministerraad
vergadert zo snel en vlot dus we waren tegen een uur of half 7 al klaar.
En met in acht neming van de maximum snelheid keurig op tijd in Ede,
geweldig.
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Bernboom
Meneer Van Aartsen wat hebt u nou geleerd of wat leert u nu van
praktijkmensen als Luteijn?.
Heel veel. David is iemand die de agrarische sector natuurlijk op zijn duimpje
kent. Iemand die hier overigens nooit ongevraagd met adviezen komt maar als
je hem nodig hebt dan is hij er. Ik heb hem ook bij het maken van de nota
dynamiek en vernieuwing ook een paar keer gevraagd David wat vind jij er nu
van. Dus hij heeft ook een aantal van die concepten wel eens gezien.
En dat gaat niet tot het verleden behoren dat zal zo blijven zo hier en daar
eens een adviesje.
Dat hoop ik wel dat hoop,ik wel ja.
Kunnen we er gelijk een afspraak over maken.
Luteijn. Nou nog maar even wachten dat komt wel.
Hij is overigens wel zo dat als je wat aan hem vraagt dan heeft hij zo iets van
nou wat had je eigenlijk zelf gedacht. Dat is wel de manier waarop hij je dan
benadert.
En dat is wel eens moeilijk of niet.
Wel nee want dat prikkelt je om vervolgens eerst je eigen standpunt maar eens
helder te formuleren.
Ik zit daar even tussendoor naar uw stropdas te kijken zijn dat asperges?.
Ja dat zijn asperges. Ik heb ze vorige week echt gestoken en daar als beloning
deze das voor gekregen. Ik dacht deze avond met deze landbouwman dan kan
dat wel.
Dus nu de polen het niet mogen doen vragen we gewoon het kabinet om het
zelf te doen.
Zo is dat althans deze minister kan het.
Nou kijk eens aan dat is natuurlijk heel mooi. Die agrarische sector daar bent u
nu al een tijdje in bezig laten we maar even een klein zijpaadje nemen zegt u
nu van zo ik heb nu dat eerste dik half jaar al die velden om het maar letterlijk
te zeggen een beetje kunnen betreden?.
Dat is inderdaad zo. Ik ben bij alle bedrijfstakken zo hier en daar en overal
geweest en ja dat is een sector waardoor je zo gegrepen wordt die je zo
meeneemt en overigens ook een belangrijke peiler van onze economie ook één
van de thema's die David ook altijd heeft bespeeld zowel voor zijn
kamerlidmaatschap als ook tijdens zijn kamerlidmaatschap. De agrarische
sector is voor onze economie ongelofelijk belangrijk.
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Nou werkt u natuurlijk ook met allerlei commissies die het ministerie en die u
adviseren. Ik denk dat Luteijn wel iemand is die binnenkort zo'n een of andere
commissie zal gaan voorzitten of niet.
Nou als hij dat zou willen dan zou hij dat mogen doen maar ik heb ook
begrepen dat David ook gezegd heeft misschien ga ik ook eens een jaar even
een aantal andere dingen doen en leg ik mijn prioriteiten elders.
Is dat zo meneer Luteijn?.
1995 is volgeboekt vind ik.
En dat is geen sabbatical year.
Nee nee nee absoluut niet. Helemaal volgeboekt maar je kunt ook dagen
volboeken met het woord bedrijf erop.
Precies heel goed. Blijft u nog even staan meneer Van Aartsen. Ik vraag om
ook door de poort te komen de heer Varekamp van LTO Nederland ja ook
natuurlijk alles te maken met die landbouw. Marius Varekamp welkom.
Hoe lang kent u elkaar al?.
Ik ken David al een jaar of 12 want wij hebben op een of andere manier een
soms moeilijke maar soms ook fijne verstrengeling met elkaar.
Wat is er zo moeilijk?.
Nou het moeilijke is dat hij altijd komt vragen of ik hem op wil volgen en dat
is gebeurt bij het KNLC destijds en dat is nu ook gebeurt met de Eerste
Kamer.
En daar gaat u binnenkort inzitten en hoe kijkt u daar tegenaan.
Hoe kijk je daar tegenaan enigszins gespannen van wat gaat dat brengen maar
ik heb me enigszins wel een beetje georiënteerd.
Heeft u een paar tips en adviezen gevraagd of niet?.
Nog niet heel indringend maar misschien wel.
Wat is het belangrijkste advies meneer Luteijn dat u de heer Varekamp zou
willen geven.
Ik denk dat het verstandig is zeker als je begint in de Eerste Kamer en je
begint in feite in de politiek nou dat geldt niet helemaal voor Marius want die
heeft wel wat jaren Provinciale Staten erop zitten, dat het goed is om je even
te oriënteren even de zaken goed op een rijtje te zetten en niet als het ware er
onmiddellijk in te springen en te denken dat je alles al weet zelfs niet van de
landbouw want Leendert Ginjaar heeft wel gezegd dat hij niets van de
landbouw afwist maar daar vergist men zich in.
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Daar heeft hij in de loop van de jaren verschrikkelijk veel aan bijgeleerd
zodanig dat ook op dat punt af en toe als fractievoorzitter kon optreden en hem
het woord kon laten doen.
Eerst even rustig afwachten dus.
Nou rustig afwachten maar in ieder geval toch even de tijd nemen. Ik heb bij
het afscheid in de fractie gezegd dat naar mijn overtuiging de helft van de
besluitvorming en of je je zin krijgt heeft te maken met timing en ik denk dat
dat iets is dat soms in de politiek nog onvoldoende wordt ervaren. Timing is
naar mijn mening de helft van je zin krijgen en dat geldt zeker als je nieuw
ergens komt dan moet je het goede moment nemen om de eerste daden te
zetten en vervolgens ook meerder malen je zin te krijgen.
Nou dat zijn toch prima en waardevolle adviezen. Timing is ook een beetje
instinct dat kun je niet altijd leren.
Timing heeft ook te maken met ervaring met je zelfvertrouwen op een gegeven
moment denk ik want dat kan je niet van te vooren voorbereiden. Zo'n beetje
als dit dat komt op je af. Ook timing komt op je af je kan nooit van te voren
zeggen nu ga ik erin dat hangt af van bepaalde situaties en daarom denk ik dat
je in vergaderingen wat ook dat betreft goed bij de tijd moet zijn en goed moet
opletten ook al lijkt het op een bepaald moment saai.
Dit heeft u inderdaad niet kunnen voorbereiden bevalt het tot nu toe?.
Ja het gaat steeds beter worden.
De stoel is ook steeds beter he. Meneer Van Aartsen meneer Varekamp neemt
u plaats.
Ja dames en heren we zaten al in de politiek we blijven in de politiek want de
VVD is oppositie partij als in 1991 weer nieuwe verkiezingen plaatsvinden
voor de Eerste Kamer en één van de nieuwe leden is dan een oud-bewindsman
en na het overlijden van Ym van der Werf wordt hij ondervoorzitter naast
David, Frits Korthals Altes althans daar hopen wij op dat hij uit deze poort
komt en als dat niet zo is krijg ik een teken van de regie. Het blijft stil.
Dan maken we een sprongetje in het draaiboek dan ga we dat gewoon
overslaan misschien zien we hem straks nog wel dan het volgende sprongetje
zit namelijk als volgt.
We praten over het hoofdbestuur en de benoemingen en dan is David Luteijn
benoemd in 1993, we zijn nu al weer 2 jaar verder, tot voorzitter van de
commissie die het verkiezingsprogramma moest vaststellen voor de Tweede
Kamer verkiezingen van mei 1994. We weten het allemaal nog als de dag van
gisteren natuurlijk. Nou dat programma moet worden geschreven en we hebben
2 personen op de eerste rij die waar ik graag even naar toe zou willen lopen
die ook met David Luteijn in die commissie hebben gewerkt. Ik kan vast
verklappen wie dat dus zijn dames en heren. In de eerste plaats is dat Klaas
Groenveld directeur Teldersstichting die daar veel van weet en naast hem zit
en ik loop er nu naar toe de oud-minister van economische zaken, Gijs van
Aardenne.
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Meneer Van Aardenne goedenavond mag ik met u beginnen. Dat werken in die
programcommissie met Luteijn hoe ging dat?.
Ja dat is natuurlijk ook weer een vraag waar je niet direct op voorbereid bent
maar het was zoals hij hier getypeerd is als een efficiënt bestuurder. Kijk je
moet je voorstellen zo'n verkiezingscommissie dat bestaat uit een aantal
mensen met duidelijke meningen, daarom worden ze er in gevraagd, en die
meningen zijn natuurlijk niet altijd consistent met elkaar en dat betekent dat er
gedebatteerd wordt gediscussieerd wordt en dan moet er tenslotte wel wat
uitkomen. Nou is het grappige we hadden al besloten dat het een kort
programma proeflijnen zou zijn dat werkte ook bleek later dat wil men horen
niet van die dikke boekwerken en dat waren dus hoofdlijnen en dan zie dat
David Luteijn toch ook een bescheiden mens is want landbouw kwam er niet
in voor. Dat is er later een beetje ingebracht in de Algemene Vergadering zei
iedereen dat zijn ze waarschijnlijk vergeten er waren kennelijk geen problemen
althans niet die bij hen als een groot probleem waren die aan de verkiezingen
moesten worden onderworpen maar beheerste die zaak natuurlijk. Maar dan
waren er een aantal andere zaken waar de discussies best wel stevig waren stel
maar voor referendum en districtenstelsel en basisinkomen en u kunt er nog
wel een paar bedenken en dat ging heen en weer. En op een gegeven ogenblik
zei David nou ik weet het nou wel ik ga er wel eens over denken en ik schrijf
wat op en dan schreef hij wat op. Hij zei niet veel he dat was typisch hij zoog
het op hij schreef het op hij ging met Klaas Groenveld in conclaaf en Klaas
schreef het op en dan kwam er wat uit en dan zei iedereen ja dat is het toch
eigenlijk wel en dan had hij toch al die stroompjes van verschillende meningen
in een behoorlijke bedding weten te verzamelen. Nou dat is buitengewoon knap
natuurlijk.
En meneer Groenveld kwam er dan ook want meneer Van Aardenne spreekt
over stroompjes kwam er dan ook een stroomversnelling?.
Nou Luteijn was lui dat zei hij zelf al dus dat mogen we nu herhalen. Het ging
dan heel snel toch ondanks het feit dat hij lui was of misschien wel dankzij het
feit dat hij lui was.
Maar u kunt u zich elementen in dat verkiezingsprogramma herinneren die er
door hem specifiek zijn ingekomen. Iets wat we misschien nu nog kunnen
herkennen?.
Nou kijk het probleem was om te besluiten wat er niet in kwam. We hadden
toen een partijvoorzitter en die had als eis gesteld dat het een heel kort
programma moest worden en dat is heel moeilijk. Het is heel gemakkelijk om
alle wensen bij elkaar op te tellen en daar een dikke niet doorheen te doen en
dan een verkiezingsprogramma hebben. Wat Luteijn moest doen was kiezen en
zeggen wat er niet in moest. En er is al gezegd landbouw kwam er in eerste
instantie niet in. De verdienste van Luteijn was om te besluiten te samen met
de commissie om daar consensus over te bereiken over datgene wat er niet in
moest.
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Dat is inderdaad zeer opmerkelijk vooral wat die agrarische passage betreft.
Zeer bedankt voor uw beider toelichting. Ik ga weer naar het podium.
Wat komt er niet in eigenlijk kun je dat noemen de kunst van het weglaten.
De kunst van het weglaten en dat is altijd zo moeilijk. Ik herinner mij ik weet
niet precies wie het gezegd heeft maar het komt ergens uit de recente
geschiedenis dat iemand heeft gezegd 11 Ik stuur je een lange brief want ik had
geen tijd om een korte te schrijven 11 • Dat komt ongeveer wel op hetzelfde
neer. Meneer Luteijn u denkt nu van nou dan komt er weer een gast uit die
poort ja dat is natuurlijk ook zo maar we hebben natuurlijk een heleboel
gesprekken gevoerd, we hebben een heleboel mede door u positieve
waarderingen, positieve karakteristieken mogen noteren met hele aardige
verhalen daartussen maar nu is het ook wel weer eens aardig om het van een
andere kant te bekijken. Laten we zeggen op een meer muzikale wijze eens
nader te belichten. U bent niet voorbereid en dat is maar goed ook hier komt
mrs. Einstein met een muzikale weergave en de karakteristieken van David
Luteijn. Uw aandacht voor mrs. Einstein.
-- LIED VAN MRS. EINSTEIN OVER DAVID LUTEIJN -Mrs. Einstein dames en heren. De damesgroep mrs. Einstein.
Luteijn. Nou ik heb nog wel een paar baantjes voor ze van de zomer. (gelach).
Hoe vond u het?.
Ik vond het prachtig. Kijk want ik hou van mooie vrouwen.
Het duurde te kort.
Nou nu niet maar misschien komen ze nog eens terug.
Nee maar we zaten te twijfelen moeten we nou Andre Rieu vragen of zullen
we dit doen. Dit leek ons veel leuker. Dames en heren ik heb net al de
aankondiging gemaakt richting Frits Korthals Altes. We waren hem even kwijt
of hij was ons even kwijt maar dat is helemaal niet belangrijk maar hij is er nu
natuurlijk wel en dus we gaan toch weer eens even terug en praten over die
Eerste Kamer en dus is hier, ik wil gelijk even de aankondiging maken, Frits
Korthals Altes.
Wat vond u eigenlijk net van het lied meneer Korthals Altes?.
Het toonde maar weer eens aan dat David tegen allerlei situaties is
opgewassen.
Je zal er maar zitten ook he.
Ja ik dacht ook het is maar goed dat hij nog fractievoorzitter is vanavond.
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U bent in die Eerste Kamer toen begonnen als onder- als tweede
fractievoorzitter. Hoe was de samenwerking met die andere fractievoorzitter?.
Ja uitstekend. David is een man van weinig woorden maar hij is in die weinig
woorden zo duidelijk dat je had af en toe eens even een kort gesprek en dan
konden we makkelijk weer een paar weken verder. Zo ging dat.
En dat sprak u ook wel aan?.
Nou dat spreekt mij aan maar of het met een fractie van 23 ook zo zal lukken
weet ik niet. Ik heb met enige afgunst gehoord dat David vond dat je als
fractievoorzitter lui moest zijn en kon zijn. Ik zou het misschien wel willen
maar of het helemaal zal lukken dat weet ik nog niet.
Luteijn. Nou hij heeft 10 mensen meer of 11 mensen meer om voor zich te
laten werken.
Ja dat is natuurlijk waar maar dat wordt nog een hele klus met zo'n grote
fractie in die Eerste Kamer zo meteen.
Ja we zullen het zien het is heel boeiend. Ik heb ooit in de Tweede Kamer
mogen zitten en daar zaten we toen met 22 en nu zitten we met nog iets meer
waarschijnlijk in de Eerste Kamer dus dat is natuurlijk wel bijzonder.
Wat voor rol wilt u daar gaan spelen?.
Nou ik zou graag willen dat ik het ook zo kon als David namelijk, hij zei zelf
ook je moet je tijd afwachten, en daar zit toch wel een beetje het verschil
tussen mensen zoals David en de meeste andere mensen in de politiek. David
is natuurlijk echt een man, hij is boer, en hij weet dus dat je moet wachten tot
het ogenblik waarop je kunt oogsten en meestal is het in de politiek zo dat de
mensen meteen zeggen nu de handen uit de mouwen en dan willen ze
resultaten zien daarom gaat er ook zoveel mis en daarom ging er bij David
zoveel niet mis om niet te zeggen niets.
Het is werkelijk verbazingwekkend het is allemaal zo positief zo lovend
probeert u eens een wat zwakker puntje te noemen?.
Nou daar is ook geen reden voor want als we kijken naar wat er in de
afgelopen jaren gebeurt is dan had de partij een jaar of 8 geleden een
dieptepunt en door de gezamenlijke krachtsinspanning van iedereen en
natuurlijk denken we dan in de eerste plaats aan Frits Bolkestein maar we
denken ook aan alle anderen in de partij die daar hun steentje aan hebben
bijgedragen en dan moet je de Eerste Kamer natuurlijk niet helemaal
wegcijferen. Dus daar heeft David weldegelijk een hele belangrijke bijdrage in
geleverd in de fractie in het hoofdbestuur in de bewindslieden overleg. Dat zijn
natuurlijk toch wel een beetje de plaatsen waar aan het succes wat we nu
hebben gebouwd is en waarmee je nu moet voortbouwen. Nou dat je dat mag
gaan overnemen dat is heel positief. Het enige negatieve wat ik dan over David
zal willen zeggen dat is dat hij jammer genoeg op dit hoogtepunt weggaat.
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Duidelijk bedankt. Neemt u plaats.
Ja dames en heren succesvolle verkiezingscampagne is er geweest. Dat weten
we allemaal nog. Kabinetsformatie de VVD treed toe tot het kabinet en David
Luteijn neemt niet alleen als adviseur deel aan de vergaderingen van het
hoofdbestuur maar is op de donderdagen ook aanwezig bij het bewindslieden
overleg. Iemand die daar vanwege zijn functie altijd bij is is Hans Dijkstal en
die is hier. Hans Dijkstal vice-premier, minister van Binnenlandse Zaken.
Dag meneer DijkstaL Wat voor rol speelt en speelde Luteijn in dat
bewindslieden overleg op de donderdag?.
Dezelfde rol die hij ook elders altijd speelt namelijk uiteindelijk de hoofdrol.
Ja nu ook weer maar het is altijd zo het is een beetje verraderlijk type David
Luteijn want het is een heel bescheiden man heel rustig heel evenwichtig en je
hoort niet zoveel van hem dus dan denk je dat heb ik allemaal wel in de hand
maar op het cruciale moment is hij er altijd en dan blijkt hij inderdaad vaak de
hoofdrol te vervullen door het beslissende woord te spreken.
Hoe was de samenwerking met hem?.
Ik vind het, ja je kunt niet zeggen dat je van iemand houdt zo doen we dat niet
binnen de VVD, maar ik vind het een fantastische man. Ik vind het echt een
fantastische man omdat in al die jaren dat ik hem dan mee heb mogen maken
ik het meest bijzondere van hem vind is dat hij op een paar zeer cruciale
momenten, in de geschiedenis van de VVD en ook in de politiek, altijd zijn
rug recht heeft getoond en dat hebben we af en toe wel nodig gehad en daarom
vind ik het een fantastische man.
Nou staat u bekend als een man die beweeglijk is veel praat op zijn tijd een
paar goeie grappen kan verkopen. Wat kunt u nou leren van deze nuchtere
zeeuw?.
Het is allemaal nieuw wat u nou zegt (gelach). Nou er valt veel van hem te
leren inderdaad wat één van zijn geheimen is is dat en dat bedoelde ik net ook
te zeggen hij heeft zo'n hele goede timing. Dus een tijdje je mond dicht
houden en op het juist moment wat zeggen en bij mij is het andersom ik praat
de hele tijd en op het juiste moment weet ik niet wat ik moet doen (gelach).
Dus dat kan ik wel van hem leren.
Goed dat is duidelijk. Ik zal maar niet om de voorbeelden vragen op welke
momenten dat precies was.
Nee kijk het gaat altijd als je samenwerkt in de politiek om twee type
problemen. Het ene is de inhoud de belangrijke ingewikkelde vraagstukken. Er
moet een goede beslissing genomen worden maar het gaat soms ook op de
manier waarop je met elkaar samenwerkt in de partij of tussen de fracties en
op beide punten vind ik hem ijzersterk.
Nog even nu u hier toch bent. Ministerraad vanavond geweest. Zijn er nog
belangwekkende besluiten genomen?.
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Ja uitsluitend. (gelach+ applaus). Heeft u nog andere vragen. Nee hoor we zijn
vanmorgen toevallig heel vroeg begonnen met de Koningskrijk ministerraad
vergadering dus samen met de Antillen en Aruba en daarna met onze eigen
ministerraad en we zijn tot kwart voor 7 doorgegaan en een hele hoop punten
hebben we doorgewerkt en ik vind dat het wel goed gegaan is.
Maar nu heb ik nog geen antwoord op mijn vraag. Is er nog wat uitgekomen
dat we misschien morgenvroeg nog in de kranten kunnen terugvinden?.
Ja nee er is zeker wat uitgekomen om een paar interessante onderwerpen. We
hebben over Schiphol gesproken en over de nachtnormering dat gaat over het
vliegen s'nachts en we hebben een discussie gehad over de WAO en het ziet er
naar uit dat we daar ook uit kunnen komen. We hebben over het
lastenverlichtingspakket gesproken en ook dat is op een goede manier opgelost.
Nee het was een vruchtbare dag.
En wat Schiphol betreft gewoon doorgaan en niets aantrekken van die nieuwe
alarmerende nota's.
Nee wij hebben mevrouw Jorritsma, Annemarie in onze kringen, die heeft een
reactie in het kabinet gebracht op dat rapport en het blijkt toch dat we daar een
goed antwoord op hebben dus we zijn zeer hoopvol dat de Kamer het Kabinet
zal steunen op dit punt.
En het antwoord is?.
Het antwoord is dat Schiphol dat die vijfde baan daar op een zeer
verantwoorde manier kan komen en dat we ook in staat zullen zijn een paar
lastige problemen daar omheen op een aanvaardbare manier op te kunnen
lossen.
Dat in de kader van de actualiteit. U vond het niet erg meneer Luteijn dat ik
even dit kleine zijstapje maakte. Hebt u nog vragen aan de vice-premier?.
Nee ik heb wel een opmerking als dat mag. Kijk Hans heeft een beetje
andersoortig karakter dan ik heb op bepaalde punten hoewel we het daarom
juist uitstekend met elkaar kunnen vinden maar soms moet je ook wel eens, en
dat doen we in de politiek te weinig, een bekentenis doen. Ik moet zeggen dat
toen Hans vice-voorzitter werd dat ik zat daar redelijk dicht bij dat ik toch
lichte aarzeling had van hoe gaat dat lopen en ik moet zeggen dat ik me daar
volstrekt in vergist heb want dat nu na 9 maanden zitten we ja bijna nog niet
helemaal 9 maanden. Ik moet constateren dat hij op voortreffelijke wijze die
bewindsliedenclub, en dat lijken allemaal van die lieve mensen maar dat valt
wel tegen als hun eigen zaken aan de orde komen natuurlijk, die bewindslieden
geweldig goed bij elkaar weet te houden dat hij ook een geweldig goede lijn
naar de Tweede Kamerfractie weet te houden want we hemelen Frits wel op
maar dat is natuurlijk geen gemakkelijk heerschap om mee om te gaan af en
toe en hij kan dat allemaal wel. Dus ik vind dat wij een geweldig goede keus
hebben gedaan met Hans en ik had enige aarzelingen die zijn wat mij betreft
volstrekt weg Hans.
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DijkstaL Een aardige man ik heb hem altijd al een aardige man gevonden.
Bedankt, neem plaats. Help mij onthouden dat ik straks nog even een extra
vraag aan Bolkestein stel. Dat is even vanwege het draaiboek ook dames en
heren. Ja u neemt nu afscheid van die Eerste Kamer maar er zijn toch nog een
paar mensen uit die Eerste Kamer collegafractievoorzitters ...
Luteijn. Je weet dat na 10 uur de VVDers trek in een biertje krijgen.
En daarom sluit ik nu ook af met een kort stukje video van een drietal
collega's, deels ex-collega's uit die Eerste Kamer ik stel voor dat we er even
naar gaan kijken.
VIDEO OPNAME
... einde band ..
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... nieuwe band ...
Bernboom
MeneerTjeenk Willink ik begrijp dat u niet helemaal hier naar toe gekomen
bent om de VVD te bedanken dat u nog een hele tijd deze functie kan blijven
uitvoeren.
Nee dat kan ook niet want daar beslist de Kamer over en niet de VVD.
Daarom doe ik het ook niet maar en zo is het natuurlijk over David Luteijn.
Wat kunt u nou zeggen, u maakt hem ook mee in het senioren overleg dat is al
eerder gezegd vanavond, wat is nou zijn rol in die seniorenoverleg.
Nou David die zit daar een beetje zoals die hier nu ook zit een beetje
uitgezakt. Een beetje zo leunend en kijkt dan een beetje zo van de zijlijn kijkt
hij dat zo eens aan zegt niet zoveel tot hij het idee heeft nu is het moment
daar. Ik geloof inderdaad het juiste moment kiezen en dan geeft hij een
inschatting en zegt hij ik denk eigenlijk dat het zo en zo zit en meestal is dat
juist. Het is overigens interessant om te zien dat David en Ad Kaland die zaten
naast elkaar. Twee Zeeuwen weliswaar niet van het zelfde eiland maar toch
twee Zeeuwen en heel verschillend. En ik heb wel eens gedacht je kunt een
Kaland permitteren als je ook een Luteijn hebt. Je hebt ze eigenlijk beiden
nodig. Daarom is het spijtig dat Ad Kaland er niet meer is en dat David dus nu
ook weggaat.
Wat kunt u zeggen over zijn inzetbaarheid als kamerlid?.
Oh die is heel breed. Ik heb natuurlijk een diepgaande literatuurstudie aan hem
ondernomen en ik heb daar gezien dat David, hij kwam in september 1983 in
de Kamer en in januari 1984 gaf hij zijn meningsspeech en dat was over de
minimumeisen bij legkippen. Dat was een initiatiefvoorstel uit de Tweede
Kamer van ik geloof van Tazelaar en vanNoorten het interessante van zo'n
literatuurstudie dat ziet u dan direct dat je de goede staatsrechtelijke
verhoudingen ook ziet. Je ziet dat de Tweede Kamer de vinger aan de pols
houdt en dat de Eerste Kamer zich alleen bezig houdt met de grote lijnen
(gelach).
Eigenlijk kunnen we het bij deze conclusie laten. Meneer Luteijn wilt u nog
wat vragen of opmerken aan het adres van Tjeenk Willink.
Ik wil nog één punt zeggen want dat kwam zo op over de timing en dat is
misschien altijd wel aardig mensen denken dat het soms wel eens toevallig gaat
maar het is ook heel belangrijk hoe een voorzitter opereert in een Kamer en
dat weet Herman namelijk ook precies. Herman weet ook op het goede
moment de juiste mensen het woord te geven. Ja want op dat moment als het
echt nodig is en dat was ik lang niet altijd dat waren anderen ook dan wordt er
wat gezegd dat vervolgens tot een besluitvorming kan leiden. Nou kun je daar
wel een handje bij helpen want studies, ik heb ook wel eens studies gedaan
niet zo verschrikkelijk veel meest globale studies want diepgaande daar hou ik
niet van.
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Maar studies hebben wel uitgewezen dat de positie die je aan een vergadertafel
inneemt ten opzichte van de voorzitter heel cruciaal is en ik kon blijven zitten
waar ik zat want ik volgde dus Guus Zoutendijk op en die zat 45 graden van
de voorzittersschuit en dat is de ideale plaats om altijd de woord te krijgen op
het moment wanneer je het wilt. Ik kon dus blijven zitten anders was ik
ongetwijfeld ergens anders gaan zitten omdat mijn ervaring is je moet ongeveer
en nou zult u zien dat er straks maar één plaats is waar iedereen gaat zitten die
moet ongeveer op 45 graden rechts of links dat moet je nog eens even
uitzoeken van de voorzitter gaan zitten en als die dan het niet meer weet hij
heeft hulp nodig hij kijkt meestal nooit recht vooruit hij kijkt altijd een beetje
schuin en dan krijg je het eerste woord.
Voelt u dat zo?.
Ja en wat David er dan heel aardig niet bij zegt is dat ik dan blijkbaar een
beetje schuin naar rechts kijk en dat is natuurlijk een heel veeg teken.
MeneerTjeenk Willink zeer bedankt. Als daar maar geen vlugschrift over
komt dit weekend je weet maar nooit tegenwoordig.
Dames en heren zijn naam is al reeds gevallen Frits Bolkestein natuurlijk ook
hier aanwezig praten we over de samenwerking met David Luteijn. Meneer
Bolkestein ook van harte welkom natuurlijk. Heeft u het een beetje kunnen
volgen vanuit de foyer beneden wat er allemaal al over hem gezegd is. Het is
nogal wat he.
Er is heel veel gezegd ik zou niet weten wat ik daar aan toe zou kunnen
voegen.
Hoe is de samenwerking tussen u beiden?.
Die is altijd uitstekend geweest. Ik heb David de afgelopen 5 jaar leren kennen
als de beste adviseur die een fractievoorzitter in de Tweede Kamer zich maar
kan wensen. Met een groot overzicht over de politiek, altijd in staat om op
beknopte wijze een evenwichtig en afgewogen mening te vormen. De
afgelopen 5 jaar zijn niet altijd even makkelijk geweest zoals iedereen weet en
David heeft de Tweede Kamerfractie daarbij altijd van zeer verstandig advies
kunnen verschaffen.
We hebben vanavond verschillende mensen horen zeggen dat het zo bijzonder
was dat er zo weinig gelekt werd in die Eerste Kamerfractie. Alles kon op tafel
worden gegooid er werd niet gelekt. Bent u daar wel eens jaloers op.
Nou dat hoefte ik niet te zijn want gelukkig kan datzelfde gezegd worden over
de Tweede Kamer. Er was inderdaad een tijd dat er nogal wat naar buiten
kwam vanuit de Tweede Kamerfractie dat was dan niet het geval bij de dames
en heren aan de overkant. Maar sinds een jaar of 5 is dat ook bij ons niet meer
het geval en ik mag mij inderdaad gelukkig prijzen dat er buitengewoon weinig
naar buiten komt van wat wij in de Tweede Kamer en ook in de Eerste Kamer
overwegen.
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U blijft contacten houden?.
Dat hoop ik zeker en ik heb de hoop nog niet opgegeven dat David voor het
een en ander te strikken is maar dat is toekomstmuziek wat mij betreft. Ik
hoop ook dat hij het als zodanig zal beschouwen.
Even wat duidelijker maken?.
Nou er is veel te doen in Nederland en ook op het politieke vlak is er veel te
doen. Er zijn veel functies die vervuld moeten worden.
Waar denkt u aan?.
Op dit ogenblik denk ik aan de dag van morgen laat ik het zo maar zeggen wat
ik het congres morgenochtend ga vertellen. Maar er zijn veel functies te
vervullen er zijn ook veel klussen te klaren dat hoeft niet altijd evenlang te
duren maar David Luteijn beschikt over een talent dat behoorlijk zeldzaam is
in de politiek. En welk betere partnerschap kan men zich indenken dan tussen
een Zeeuwse boer en een Amsterdamse koopman dus wat dat betreft hoop ik
hem spoedig weer te zien.
Mooi zeer bedankt blijf nog even staan. David Luteijn zei het al het is al 10
uur geweest het is tijd voor een biertje daar zal iedereen het mee eens zijn.
Laatste gast de partijvoorzitter Willem Hoekzema.
Ja daar komt hij. Ik zie alleen nu nog maar een stoel met stoel. Waarom neemt
u een stoel mee?.
Ja ik neem een stoel mee omdat we nog iemand missen op het podium en dat
is Ank de vrouw van David. Ik wil graag Ank hier op het podium.
Maar natuurlijk. Wat valt er nog toe te voegen, Frits Bolkestein zei het ook al,
aan al hetgene wat we al gehoord hebben.
Op de eerste plaats wil ik dan beginnen om Ank ook in het geheel te betrekken
want ik weet het een beetje dat iemand die zoveel functies heeft in de
samenleving en daarnaast zich ook nog zo enorm inzet voor de VVD die kan
niet zoveel thuis zijn en dan is het buitengewoon belangrijk dat je een vrouw
hebt die dat goed weet te hanteren en die dat goed weet op te vangen en ik
weet dat Ank dat op een hele goede manier doet en dat het een prachtstel is en
ik wil Ank met deze bos bloemen geweldig bedanken ook voor de steun die ze
toch op de achtergrond geweest is voor David voor al dat werk wat die voor
onze partij heeft gedaan dus daar wil ik eerst mee beginnen. (applaus)
Ja en ik heb het genoegen gehad om 1 jaar met David te mogen samenwerken.
De eerste, ik ken hem natuurlijk een beetje van een afstand, maar toen ik
partijvoorzitter werd kreeg ik de eerste contacten met David en onmiddellijk
was hij mij een buitengewoon sympathiek iemand die met zeer weinig
woorden zich op een toch hele goede manier je weet te helpen je de weg toch
even weet te wijzen want in de eerste plaats was hij voor mij als voorzitter van
het hoofdbestuur een zeer goede adviseur van het hoofdbestuur. Ik heb hem
meegemaakt ten tijde van de kabinetsformatie. Ik heb hem ook meegemaakt
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tijdens het voorbereiden van de Eerste Kamerlijst en dan zit hij daar rustig te
luisteren maar op de juiste momenten als je een lijn hebt uitgezet dan komen
er toch een paar opmerkingen van David dan denk ik ja hij heeft toch gelijk.
Dan merk je de geweldige ervaring die hij in de loop der jaren heeft
meegekregen maar je merkt vooral wat hij zelf ook zegt dat hij ook op dat
soort momenten weer goed weet te timen en dan niet altijd maar toch vaak ook
zijn zin krijgt. Kortom een man waarin we in het hoofdbestuur buitengewoon
veel aan hebben gehad ook in de wat moeilijkere tijden daar heb ik ook iets
van gehoord dat hij dan op een toch rustige en sympathieke wijze dat weet te
zeggen wat ook gezegd moet worden en daarbij toch ook zijn rug recht weet te
houden en een stuk karakter heeft. Al met al wil ik van David zeggen dat hij
iemand is in de eerste plaats voor mij iemand met karakter.
Dat lijkt mij een hele mooie afronding van de dingen die wij over David
Luteijn gehoord hebben. Voordat u misschien nog iets gaat zeggen wil ik u
nog even vragen mevrouw Luteijn wat vind u nou van zo'n opzet met zo'n
hoofdrol?.
Ik denk dat ik een zware taak heb nu.
De opvang na het programma de stichting correlatie die werkzaamheden gaat u
doen.
Hij moet toch weer met beide benen op de grond he.
Ja maar als ik dat zo hoor dan is dat zo gebeurt he. Blijft u nog even rustig
zitten.
Meneer Hoekzema heeft u daar nog iets aan toe te voegen?.
Ja ik wilde graag nog even afsluiten met het volgende. Natuurlijk weten we
allemaal dat David een buitengewoon veel gedaan heeft in onze partij.
Fractievoorzitter geweest, Eerste Kamerlid geweest. Heeft toch op heel wat
belangrijke momenten toch zijn stem laten horen opdat het schip redelijk goed
op koers bleef en ik wil namens u allemaal namens de hele partij namens het
hoofdbestuur wil ik hem daar bijzonder voor bedanken. Ik praat Frits
Bolkestein na ik kan me niet indenken dat deze man uiteindelijk helemaal voor
de politiek verloren is. Ik heb ook begrepen dat er in de politiek niet direct een
pensioengerechtelijke leeftijd is bovendien wordt eraan gedacht omdat ook nog
wat op te hogen dus wij rekenen er op dat hij toch nog eens weer naar ons
terugkomt en dat het dan hele belangrijke functies voor hem beschikbaar zullen
zijn want het is iemand waar we toch met pijn afscheid van nemen. David ik
wil je graag namens de hele partij namens het hoofdbestuur van harte danken
en ik wil je graag de Thorbecke penning uitreiken. (applaus).
Zeer bedankt voor alles wat je gedaan hebt naast de drukke werkzaamheden
die je al had en ik wil het nog vervolgen met een tweede. We hebben ook nog
een prachtig cadeau namelijk een hele fraaie ets van het vertrek waar je zoveel
voor de Nederlandse samenleving hebt gedaan namelijk het interieur van de
Eerste Kamer dat wil ik je graag overhandigen.
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Meneer Hoekzema zeer bedankt. Meneer Luteijn dit vraagt om een reactie. Zal
ik de microfoon even bij u houden of wilt u daar even gaan staan.
--TOESPRAAK DAVID LUTEIJN -Dames en heren ik heb de neiging om u alleen te bedanken en vervolgens te
zeggen laten we samen maar een drankje te gaan nuttigen maar dat mag ik niet
heb ik begrepen want morgen staat er nog een inleiding van mij op het
programma en mijn conclusie was dat als je vanavond afscheid neemt kun je
moeilijk morgen nog een toespraak houden dus ik wilde beide zaken
combineren. Ik wilde in de eerste plaats ja toch een paar opmerkingen maken
die misschien wat relativerend klinken. Het politieke bedrijf stelt deelnemers
steeds voor verrassingen en dat was vanavond het geval. Ik moet zeggen een
heleboel mensen vanavond hier op het podium waar ik het aantal waar je het
van kunt verwachten maar een aantal waar je het absoluut niet van kon
verwachten. Een aantal collega's Eerste Kamer, fractievoorzitters waar ik
uitermate plezierig mee heb samengewerkt die hun hele vriendelijke woorden
hebben laten horen en als je dat dan allemaal over je heen hebt laten gaan dan
kom je maar tot één conclusie komen het is tijd dat je weggaat want ik denk
dat er toch wel wat zaken binnen in mij zitten en Anke zei dat precies goed je
moet toch weer met beide benen op de grond staan en dat is toch moeilijk als
er drie van die dames om je heen lopen dat moet ik u wel zeggen. Ik was blij
dat Ank in de zaal was want.. Het politieke bedrijf dat stelt je toch voor
verrassingen dat zei ik al nou dat was er vanavond één maar ik moet zeggen
die ik meen dinsdag in maart 1987 toen ik volstrekt van nietswetend en zonder
enig vermoeden in Den Haag kwam en in de fractie kwam en bleek dat op dat
moment de Moddermanlijst aanwees dat ik daar nummer 1 op stond dat was
het allerlaatste waar ik aan gedacht had. Ik weet ook hoe dat komt het was
zeker in die tijd zeker nog iets meer dan vandaag de dag zo dat Eerste
Kamerleden geen maximale bekendheid hadden in het land en ik had het
voordeel dat ik in die boerenwereld al een tijd had gefunctioneerd en er was
altijd in elke kamercentrale wel een boer die mij kende en die dus mijn naam
noemde en zo kom je dan nummer 1 op de Moddermanlijst Het is dus een
volstrekte toevalligheid geweest. Als wij het systeem hadden gehad wat wij nu
hebben dan was ik ongetwijfeld geen fractievoorzitter geworden want dan
wordt er een serieuze keuze gemaakt naar aanleiding van de capaciteiten.
Desalniettemin de besluitvorming daarna leidde ertoe dat ik achtte ik mag wel
zeggen een toch wel hele bijzondere mooie jaren heb gehad want ik kan u
verzekeren dames en heren de positie van fractievoorzitter van de Eerste
Kamer is een hele bijzondere positie zeker binnen de VVD. Je hebt het
voorrecht om mee te kijken in de keuken van s'lands politiek. Je mag af en toe
ook heel voorzichtig meeroeren in potjes die op het vuur staan en als je er wat
langer bent dan mag je misschien af en toe zelf een potje op het vuur zetten of
ervan af halen en bovenal mag je leiding geven aan een fractie, en ik heb dat 8
jaar mogen doen, en ik heb het ook al gezegd die een eensgezindheid
uitstraalde waar je denk ik alleen maar in zijn algemeenheid jaloers op kunt
zijn en u mag dus jaloers op mij zijn en die juist door die eensgezindheid niet
alleen denk ik een positie in de Eerste Kamer had die verder ging dan de 12
leden maar die denk ik ook een zeer stabiele factor binnen de VVD was.
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En ik wens mijn opvolger toe, Frits, dat die eensgezindheid gecontinuïseerd
wordt. Ik kan u wel zeggen dames en heren de allereerste bijeenkomst van de
naar verwachting te verkiezen 23 nieuwe leden van de nieuwe fractie met de
oude fractie was uitermate denk ik positief en gaf een stemming en een beeld
die al het goede doet verwachten voor de toekomst.
Ja dames en heren een paar opmerkingen tot slot. Een drietal. In de eerste
plaats iets over de Eerste Kamer. Een goed functioneren van onze
parlementaire democratie vergt handhaving van het twee kamer stelsel. Is mijn
stellige overtuiging na 12 jaar Eerste Kamer en 8 jaar dan in mijn huidige
positie. Daarbij heeft de Tweede Kamer het politieke primaat en dat dient het
ook te houden en concentreert de Eerste Kamer zich vooral op toetsing van
wetgeving met het oog op de uitvoerbaarheid, controleerbaarheid,
rechtszekerheid en de samenhang met andere wetten. Dat kennen we. De Eerste
Kamer kun je zeggen vervult een beetje een toezichthoudend, een functie van
een toezichthoudend, politiek orgaan. Maar zo werd de Eerste Kamer vanuit de
samenleving in toenemende mate aangesproken tijdens de vorige
kabinetsperiode toen het politieke debat in de Eerste Kamer, nou laat ik het
maar vriendelijk uitdrukken Kaland zei dat wat harder, op een laag pitje stond.
En het gevolg was dat toen meer politieke profilering en bemoeienis vanuit de
Eerste Kamer in feite niet anders kon. Nu we denk ik vandaag de dag en ik
moet zeggen in belangrijke mate onder impuls van Frits Bolkestein weer
herstel van een gezond dualisme tussen kabinet en Tweede Kamer zien kan de
Eerste Kamer zich weer wat meer terugtrekken op haar rol als bewaker van de
kwaliteit van de wetgeving. En wat dat betreft zou ik wat die kwaliteit betreft
zou ik ook dit kabinet overigens nog eens op het hart willen drukken maximale
aandacht aan zo'n eenvoudig mogelijke doorzichtige en goed uitvoerbare wet
en regelgeving te besteden. Want u moet zich realiseren dat ook voor
regeringsfracties, ook voor de regeringfractie als de VVD, in de Eerste Kamer
kan immers de politieke afweging niet te vaak ten nadele van kwaliteit en
uitvoerbaarheid van wetgeving uitvallen. Dat ten aanzien van de Eerste Kamer.
Een tweede opmerking zou ik willen maken over het feit dat politiek bedrijven
mensenwerk is. Door mensen, over mensen, voor mensen. En helaas zien we
nog te vaak dat een overheid die in zijn handelen in feite onvoldoende
rekening houdt met de gewone belangen en ideeën en gedachten van de
mensen van de burgers. Door een bureaucratische door een betuttelende door
een hooghartige houding aan te nemen iin plaats van een diende wat ik denk
een overheid dient te doen overheden dienen te doen. En ik denk dat juist de
regering met een hoog liberaal gehalte hier een punt van dient te maken.
Daardoor kan denk ik ook echt bijgedragen worden aan een maatschappelijk
veranderingsproces waarbij het individu weer zelf bereid is meer verantwoordelijkheid te nemen en waarbij de zorg voor de medemens voor de leefomgeving
voor het milieu voor een leefbare toekomst niet alleen aan de overheid wordt
overgelaten. En in dat kader zie ik ook eigenlijk de kernopdracht juist ook van
dit kabinet liggen in het doorlopend zoeken naar de balans tussen enerzijds de
vrijheid van het individu en anderzijds de grenzen die aan die vrijheid gesteld
moeten worden in de complexe samenleving waarin we leven.
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En in de tweede plaats de ruimte die aan marktwerking moet worden gegeven
tegenover de taak die de overheid heeft om regulerend op te treden daar waar
marktwerking voor onrechtvaardigheden zorgt of daar waar echt zwakke
beschermd moeten worden. Ik denk dat dat een hele wezenlijke opdracht is
juist ook wat betreft de regering in deze samenstelling.
Ja dames en heren en als we het over mensen hebben. Ik heb een opmerking
gemaakt over Hans Dijkstal ik moet zeggen dat ik ook de afgelopen jaren met
de hoogte- en de dieptepunten ervaren dat ook mensen die binnen de VVD
functioneerde hoogte- en dieptepunten hebben bereikt. En ik heb geweldig veel
bewondering en geweldig veel waardering voor die mensen voor die VVDers
die soms in ja toch een heel duidelijk dieptepunt hebben moeten ervaren ook
wat hun zelf denk ik en hun gezin heeft geraakt en die dan vervolgens toch
weer volstrekt bereid zijn om zich in een andere situatie voor de VVD in te
zetten. Ik wilde vanuit de geledingen waarin ze nu functioneren zonder verder
commentaar 3 van dit soort mensen noemen. In de Eerste Kamer Leendert
Ginjaar, in de Tweede Kamer Rudolf de Korte en in het kabinet Joris
Voorhoeve. Dat zijn naar mijn mening mensen die door de jaren heen met
hoogte- en met dieptepunten toch altijd weer de VVD zijn blijven dienen met
het enthousiasme wat daar bij hoort en ik denk dat dat de mensen zijn waar we
het in de toekomst van zullen moeten hebben.
(applaus).
Tenslotte onmiskenbaar is er als je op de lange termijn de ontwikkelingen
binnen onze politieke krachtenveld ziet een duidelijke verandering aan de gang.
Het is taxeer ik zo in het doorzetten van een trend die in de landen rondom
ons heen langzamerhand al tot ontwikkeling komt soms ook ten kosten van
liberalen kijk maar in Duitsland. Een trend waarbij we in feite steeds meer
toegroeien naar twee hoofdstromen in de politiek ik noem het dan maar
midden links en midden rechts. En bij een voortgaand proces van afbrokkeling
van de natuurlijke achterban van het CDA, het is jammer Rinske maar zo zie
ik het, zullen beide hoofdstromen naar mijn mening meer en meer bezet gaan
worden door een gemoderniseerde, maar daar moet nog heel wat gebeuren,
PvdA en een zich verder ontwikkelende VVD. En in dat licht bezien zou je
kunnen zeggen dat deze paarse coalitie eigenlijk een beetje de eerste grote
coalitie is. Voorthans denk ik overigens dat we ons in de realiteit moeten
realiseren dat we nog met 3 grote partijen rekening moeten zullen houden. Als
ik het kernprobleem van het CDA inschat dan denk ik dat dat is dat hun plaats
op dit moment is feitelijk is ingenomen in het politieke krachtenveld door de
VVD en dat gedwongen worden een keuze te maken tussen rechts of links van
de VVD en dat keuzeprobleem lijkt voorlopig de krachten van het CDA te
boven te gaan. En eigenlijk als je het goed bekijkt worstelt D66 min of meer
met datzelfde keuzeprobleem tussen liberalen of sociaal-democratische
uitgangspunten. Al met al lijkt mij dat in dat ontwikkelingsproces de echte
doorbraak in de politieke verhoudingen die direct na de Tweede Wereldoorlog
toch nog wel uitbleef dat die nu 50 jaar later gestalte krijgt. En dat legt denk
ik grote verantwoordelijkheden op de schouders van de VVD als toekomstige
en huidige al grote politieke partij. Dat vergt ook veel aandacht.
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Veel financiële middelen voor het verbreden van onze relatie met de basis
want dat is toch altijd denk ik het uitgangspunt voor het trainen en het
begeleiden van goede mensen die de verantwoordelijkheid namens de VVD
willen dragen en voor het uitbouwen van onze inhoudelijke discussie over
belangrijke maatschappelijke onderwerpen. Ik denk dat dat ook een heel
wezenlijk onderwerp blijft. Wij zijn denk ik de maatschappij in zijn
algemeenheid en zeker ook al degenen die de laatste 3 verkiezingen zo massaal
hun vertrouwen aan de VVD gegeven hebben verschuldigd dat we met inzet
van alle krachten ze aan een goede toekomst voor onze samenleving zullen
werken. En ja dat bloed kruipt toch ook een beetje dat is toch ook een beetje
de Eerste Kamer eigen waar het niet gaan kan. Ik wou dames en heren toch
afsluiten ja met een klein maar een zeer welgemeend advies en dat doe ik een
beetje lerend uit de geschiedenis lerend van anderen lerend misschien tot op
zekere hoogte ook vanuit ons eigen verleden en dat is namelijk dat voor allen
die je in de komende jaren en in de toekomst namens de VVD belangrijke
posities bezetten of gaan bezetten zou ik heel dringend willen zeggen ga
voorzichtig om met de macht dank u zeer. (applaus).
Bemboom.
David Luteijn zeer bedank voor deze woorden zeer bedankt voor het spelen
ook hier het aanwezig zijn natuurlijk bij je eigen hoofdrol. Geachte gasten uit
het hele land en ook uit Zeeland. Reuze bedankt voor uw komst de verhalen,
de anekdotes, de toelichtingen, de karakteristieken. Fantastisch, het is inderdaad
hij had een half uur geleden al gelijk natuurlijk tijd voor een borrel. Iedereen
krijgt nu natuurlijk bloemen. Allemaal bedankt. Miss Einstein die 3 dames zal
ik namens u bedanken beneden dat doe ik dan even zelf wel (gelach). En ik
zou zeggen dames en heren neem een gezellig drankje in de foyer of
daarginder in de bar, praat nog even gezellig na. Maak er morgen een mooie
dag van en ik geef u beiden een hand en ik wens u alle goeds dat er in de
toekomst maar komen mag. (applaus). Zeer bedankt en tot de volgende keer.
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ZATERDAG 20 MEI 1995, 10.30 UUR ............. .
Welkomstwoord door voorzitter W. Hoekzema.
(. .. ) onze Belgische liberale vriend Willy de Clerck (applaus) voorzitter van de
ELDR, de bewindslieden (applaus), Gelukkig dat u ook eens een vrije zaterdag
heeft. Dan wil ik graag welkom heten de heer Strobach die namens het
partijbestuur van D66 hier aanwezig is (applaus), dan de heer van Laarhoven
namens het partijbestuur van het CDA (applaus), de heer Dortland namens het
VNO/NCW (applaus), als ook mevrouw Heil hartelijk welkom. Mevrouw
Vogelaar van het FNV (applaus), en van het CNV de heer van der Knaap ook
hartelijk welkom (applaus).
We hebben bericht van verhindering gekregen in een leuke brief van het
partijbestuur van de PvdA (applaus). Ja ik vind het terecht dat u klapt want ze
hebben tenminste de moeite genomen om aandacht aan ons congres te
schenken. Dan, dames en heren, mag ik uw aandacht vervolgens voor een
terugblik op de afgelopen campagne. De beelden spreken voor zich.
Terugblik op de campagne, bestaande uit opgenomen beelden en interviews
over de campagne, ondersteunt door de muziek van Gordon
TOESPRAAK DOOR PARTIJVOORZITTER W.K. HOEKZEMA
Dames en heren, partijgenoten, dames en heren, u hebt zojuist kunnen kijken
naar een aantal hoogtepunten uit de afgelopen campagne voor de Provinciale
Staten. De meest succesvolle campagne die de VVD ooit heeft gevoerd. Voor
het eerst in het bijna 50 jarig bestaan is onze partij de grootste als de grootste
uit de stembus strijd gekomen. Dat het goed gaat met de VVD laten de
volgende cijfers zien. Na de laatste jaarlijkse algemene vergadering is het
aantal Euro-parlementariërs verdubbeld. Van 3 naar 6. Is het aantal statenleden
toegenomen van 116 naar 207. En is het aantal leden in colleges van
gedeputeerde staten 25 iin plaats van toen destijds 15. Na de verkiezing van
29 mei aanstaande hopen wij 23 VVD leden in de Eerste Kamer te mogen
verwelkomen. Nog nooit was onze fractie in die Kamer zo groot. Hoe gaat het
met ons ledental een heel andere vraag. In 1994 is voor het eerst sinds het
begin van de tachtiger jaren een einde gekomen aan het teruglopen van dat
ledental. En sinds 1 januari van dit jaar heeft de VVD ruim 1600 nieuwe leden
mogen begroeten (applaus). Ja u klapt nou wel maar dat is op zich zelf
misschien een aardig resultaat maar het is echt lang niet voldoende en ik kom
daar straks op terug.
Het succes is ons niet komen aanwaaien. De afgelopen jaren is er keihard
gewerkt om van de VVD weer een aantrekkelijke partij te maken. We
bevinden ons in een voortdurend proces van vernieuwing van onze standpunten
van onze manier waarop wij politiek bedrijven.
Van aanpassing van organisatie van de partij en van de wijze van campagne
voeren u heeft dat zojuist gezegd en dat spreekt mij aan er gaat een geweldig
stuk dynamiek van uit.
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Wij moeten goed beseffen dat het succes van vandaag de dag het resultaat is
van mensenwerk. Naast alle politici en bestuurders zijn het vooral de vele
vrijwilligers die met hun tomeloze inspanningen dat succes hebben mogelijk
gemaakt. Zonder hun medewerking en inzet kunnen de politici en bestuurders
niet goed functioneren en zou de VVD überhaupt nimmer een verkiezingscampagne met zoveel succes kunnen voeren zoals we dat tijdens de Provinciale
Statenverkiezingen hebben gedaan. Namens het hoofdbestuur en ik denk dat ik
kan spreken namens alle politici en bestuurders wil ik al onze vrijwilligers heel
hartelijk bedanken voor het vele vele werk dat verzet is en ik hoop dat wij ook
in het komende jaar weer op hen mogen rekenen (applaus). Ondanks het succes
dames en heren mogen wij ons niet gaan wentelen in tevredenheid. Daarvoor is
er in de komende jaren veel te veel te doen. Zo moeten onze politici zich
terdege realiseren dat succes verplicht. De honderdduizenden mensen die op de
VVD hebben gestemd hebben dat niet voor niets gedaan en verwachten wat
van hen. De lijn van duidelijkheid moet worden doorgetrokken. De discussie
over problemen moet gevolgd worden door een concrete aanpak van die
problemen. Het kabinet met daarin het VVD-smaldeel onder leiding van Hans
Dijkstal is op de goede weg. De eerste 9 maanden van dit kabinet geven alle
vertrouwen in de toekomst. Het kabinet heeft besluiten genomen over
belangrijke onderwerpen op het terrein van o.a de infrastructuur, de sociale
zekerheid en de lasten van de burgers en bedrijven. Het beheerste dualisme
zoals dat onder leiding van Frits Bolkestein vanuit de Kamer wordt
vormgegeven zorgt ervoor dat de VVD een duidelijke positie inneemt en zorgt
er überhaupt voor dat de politiek weer duidelijk wordt voor de mensen. Durf,
duidelijkheid en draagkracht daar gaat het om.
Onvermijdelijk zullen we in de komende jaren ook besluiten moeten nemen en
verdedigen die in het algemeen belang wenselijk zijn maar in hun uitwerking
individuele belangen kunnen raken. VVD politici uit verschillende
bestuurslagen kunnen daarbij tegenover elkaar komen te staan. Daar hoeven we
niet bang voor te zijn. Als we op een volwassen en verstandige wijze de
discussie met elkaar aangaan met respect voor elkaars positie. En heeft u
kritiek op elkaar of andere opvattingen gebruik dan de vele mogelijkheden die
de partij kent om de discussie aan te gaan of gebruik gewoon eerst even de
telefoon. Voorkom als dat mogelijk is een discussie in of via de media
die alleen maar leidt tot het beeld van over straat rollende politici. Wij moeten
de problemen aanvallen niet elkaar. Ik reken daarbij op een ieders eigen
verantwoordelijkheid. Bij de volgende verkiezingen zullen we moeten aantonen
dat het wel degelijk verschil maakt als de VVD deel uitmaakt van het bestuur
van ons land, provincie of gemeente. Met tastbare resultaten in de hand kunnen
we vol vertrouwen de volgende verkiezingen tegemoet zien.
Ook in de VVD zelf is nog veel werk te verzetten. In de afgelopen jaren is er
veel gedaan om van de VVD een moderne partij te maken. De vormgeving van
onze bijeenkomsten is daar een voorbeeld van maar voor een partij die de
ambitie heeft om als het enigszins kan bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen de grootste partij te worden is er nog veel veel werk te verzetten.
Zo zijn niet alleen onze statuten en reglementen hoognodig aan een grondige
herziening toe om ze aan te passen aan de eisen van deze tijd maar is er nog
een aantal andere zaken die met voortvarendheid moeten worden aangepakt.
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Gisteren heeft de algemene vergadering het beleidsplan van het hoofdbestuur
besproken en daarmee ingestemd. Ik dank de algemene vergadering voor de
ondersteuning van het beleid van het hoofdbestuur. In het beleidsplan heeft het
hoofdbestuur niet alleen de plannen voor het komende jaar op een rij gezet
maar ook aangegeven welk beleid het voorstaat voor de jaren daarna of zoals
ik het in de aanbiedingsbrief heb geschreven het hoofdbestuur is van mening
dat een moderne politieke partij niet alleen dient te beschikken over een
politieke visie maar ook met betrekking tot de organisatie duidelijk moet zijn
welke doelstellingen er op de lange termijn worden nagestreefd en langs
welke weg die doelstellingen bereikt moeten worden.
Ik heb het al gezegd ik kom er op terug ledenwerving en ledenbehoud. Voor
het waarmaken van onze ambitie is het van het allergrootste belang dat veel
meer mensen lid worden van onze partij. Meer leden zijn niet alleen bitter
noodzakelijk voor de vergroting van het draagvlak van de VVD ze zijn ook
onmisbaar om alle activiteiten te kunnen uitvoeren en nodig voor de vervulling
van de vele politieke en bestuurlijke functies binnen en buiten de VVD. Onder
leiding van de door het hoofdbestuur ingestelde stuurgroep
ledenwerving/ledenbehoud wordt hard gewerkt aan de plannen voor
ledenwerving. Het hoofdbestuur geeft daaraan de grootste de allergrootste
prioriteit en ik verwacht dat iedereen politici en anderen zijn uiterste best zal
doen om meer mensen lid te maken van onze partij en te laten behouden.
Bijzondere aandacht wil ik daarbij vragen voor de positie van jongeren en
vrouwen. Zowel bij de Tweede Kamerverkiezingen als de Provinciale Statenverkiezingen is de VVD de grootste partij onder jongeren geworden. Als we
ernaar zouden streven dat de opbouw van ons ledenbestand een afspiegeling is
van onze kiezers dan is het aantal jonge leden maar ook het aantal vrouwelijke
leden veel en veel te laag. Alle reden voor een extra inspanning om meer
vrouwen en jongeren lid te laten worden en vervolgens ook om ze de kans te
bieden politiek en bestuurlijk actief te worden. Dat is nog altijd de beste
methode voor ledenbehoud. Niet voor niets is ons motto van ons beleidsplan
van leden naar deelnemers. En onder leiding van Ankie Aeyelts Averink zijn
in de afgelopen jaren speciaal voor jongeren allerlei activiteiten ontwikkeld om
hen bij de VVD te betrekken.
Ik noem de landelijke jongeren dag die steeds weer een groot succes is. De
topkader cursus voor de jonge leden en de meest recente activiteit een dag Den
Haag waarbij jongeren ontvangen worden in de Tweede Kamer en op het
algemeen secretariaat op de Koninginnegracht. Allemaal activiteiten die we in
de komende jaren verder zullen uitbouwen.
Onder leiding van Fransje Roscam-Abbing is in de afgelopen jaren de
inhoudelijke discussie in de partij vorm gegeven. Een groot aantal themadagen
is georganiseerd met discussies over belangrijke politieke onderwerpen. In de
komende jaren zullen we op de ingeslagen weg doorgaan en Franjes werk
verder uitbouwen. De inhoudelijke discussie is niet alleen van belang voor het
formuleren van de standpunten van de VVD.
Inhoudelijke discussie moet ook een podium creëren voor discussies tussen de
beroepspolitici en degenen die zij vertegenwoordigen. Zo kan voorkomen
worden dat er licht komt tussen de opvattingen van de kiezer en gekozenen. De
leden hebben de kans om hun opvattingen kenbaar te maken en de politici op

98

hun beurt blijven op de hoogte van datgene van wat er leeft in de partij en het
land. Een goede organisatie van de inhoudelijke discussie is daarbij van
wezenlijk belang. Op dit moment moeten we constateren dat de uitkomsten van
de themadagen nog niet voldoende uitmonden in concrete officiële standpunten
van de partij. In het najaar zal het Hoofdbestuur met concrete voorstellen
komen. Onze gedachten gaan daarbij uit naar een opzet waarbij naast
partijcommissies ook de Teldersstichting nauw betrokken zal worden bij de
voorbereiding van themadagen en waarbij vervolgens de uitkomsten van de
themadagen in de vorm van ontwerp partijresoluties zullen worden voorgelegd
aan een in te stellen orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de
kamercentrales, deskundigen en vertegenwoordigers uit de verschillende
fracties. De rechtstreekse deelname van onze fractievoorzitters in de Eerste en
Tweede Kamer en het Europees Parlement acht ik van essentieel belang. In dat
licht zal met name de positie van de partijraad worden betrokken. Uiteindelijk
zullen de voorstellen moeten leiden tot een duidelijk traject voor de
inhoudelijke standpunt bepaling van de VVD en waarbij de leden samen met
politici inderdaad als deelnemers bij de discussie betrokken zullen worden.
Dames en heren los van de organisatie gaat het bij de inhoudelijke discussie
natuurlijk in de eerste plaats om de standpunten die geformuleerd worden door
partij en fracties. Het primaat met betrekking tot de standpuntbepaling over
lopende zaken ligt natuurlijk bij de verschillende fracties met de Tweede
Kamerfractie voorop. De partij als geheel heeft een belangrijke rol bij de
discussie over onderwerpen die op langere termijn spelen. Onvoorziene
omstandigheden daargelaten gaan we de komende tijd een periode zonder
verkiezingen tegemoet. Een periode die we moeten gebruiken om na te denken
over de wijze waarop aan een geliberaliseerde samenleving in de volgende
eeuw vorm moet worden gegeven en inhoud moet worden gegeven opdat het
niet verwordt tot een karikatuur van een sterk geïndividualiseerde samenleving
de zogenaamde "ik" maatschappij. Met de beginselen van onze liberale partij
Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid en Sociale rechtvaardigheid
zullen wij beleid moeten ontwikkelen. Beleid gericht op een samenleving in de
volgende eeuw waarin de vrije ontplooiing van de mens tot voordeel van de
gehele samenleving zal dienen. Begeleid door de waarden
verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid, die
opdracht zullen we ons allen moeten stellen, die plicht hebben wij tegenover de
generaties na ons. Onze kinderen en kleinkinderen moeten de vrijheid die 50
jaar geleden met veelleed is teruggewonnen ook kunnen beleven in een
samenleving van echte vrijheid verantwoordelijkheid verdraagzaamheid en
sociale rechtvaardigheid. In dit verband wil ik u mededelen dat de
Teldersstichting over drie weken een rapport zal uitbrengen dat de verhouding
tussen individu en gemeenschap behandeld en wij zullen op dat punt als VVD
en als liberale heel duidelijk het voortouw nemen om die belangrijke zaak voor
de komende tijd heel goed te bediscussiëren.
Dames en heren voldoende reden en materiaal om niet met een fundamentele
discussie te wachten. Het Hoofdbestuur zal deze discussie organiseren en
stimuleren. Een discussie die uiteindelijk kan leiden tot een aanpassing van ons
beginselprogramma die voor het laatst in 1980 is herzien.
Dames en heren partijgenoten er ligt veel werk voor ons laten we beginnen.
(applaus).
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Dames en heren dan geef ik vervolgens graag het woord aan onze Belgische
vriend Willy de Clerck. (applaus)
TOESPRAAK DOORWILLY DE CLERCK
Heren voorzitters, heren gezag en dames, ministers, staatssecretarissen en
overheidspersonen achtbare vertegenwoordigers van andere partijen en vooral u
allen beste vrienden van de VVD. Het is vooraleer ik mijn speech ga beginnen
getiteld de Liberale in Europa waarvan ik lichtjes wil afwijken om te praten
over de liberalen in Europa zeker binnen de liberalen bij ons de liberalen in de
wereld het liberalisme onder ons. Zou ik u namens de Vlaamsche liberalen, de
Belgische liberalen en niet in het minst de Europese liberalen en Democraten
hartelijk willen feliciteren met uw ontzaglijke en verdiende zege met de
definitieve stap die u gezet hebt in de richting van een vrijere open naar de
toekomst gerichte Nederlandse maatschappij, het schitterende succes dat u
behaald hebt en dat ons allen een hart onder de riem hebt gestoken (applaus)
dank u en hartelijk gefeliciteerd.
Beste vrienden het kan inderdaad niet ontkend worden dat de waarden wat de
liberale beweging sedert decennia voor vecht nu overal ter wereld weerklank
vinden. De grondbegrippen zo goed herhaald door uw voorzitter, de
grondbegrippen van het liberale ideeën goed zoals Vrijheid, Openheid,
Verdraagzaamheid en Solidariteit scoren goed in onze hedendaagse
maatschappij. We beleven als het ware een reveille van liberale waarde toch
kan men niet ontkennen dat dit alles niet tot een verhoopte electorale successen
leidt voor de liberaal democratische partijen zowel in de landen van Centraal
en Oost-Europa als van de Europese Unie zelf. Uw schitterende resultaten zijn
zeker niet helaas een allerdaags fenomeen en in Bonn zullen ze dat niet
tegenspreken. De te verwachten politieke successen hoe mooi ook in sommige
landen gelukkig vallen in feite tegen in het licht van de overwinning van het
liberale ideeën goed. Het ware gelaat van de liberalisme dient dan ook te
worden voorgehouden we dienen verlost te worden van ingeprente
vooroordelen en clichés, we kunnen niet genoeg herhalen wat we zijn en wat
we niet zijn. Liberalen zijn geen veredelde boekhouders met als enige
bedoeling zich zelf en een happy view te bereiken we zijn zuinig maar niet
harteloos. Liberalen zijn geen egoïsten en zijn er niet louter op uit de sociale
klok terug te draaien ze stonden trouwens aan de wieg van de sociale
zekerheid. Liberalen zijn niet synoniem van cultuurverminking en ook niet
van overvloedige commerciële glitter we hebben ook nog een warme hand.
Liberalen leven echt niet om enkel maar op de Staat in te beuken, we hebben
de Staat en de Overheid nodig maar dan wel op de ware plaats die de hunne is.
De liberalen partij tenslotte staan voor de partijen van de beurs. Al die
opgeplakte etiketten moeten kwijtgeraken.
Maar het volstaat niet ons te blijven ergeren over deze misvattingen en te
jammeren over de kwadertrouw van hen die dat foutieve beeld over ons, de
liberalen over de hele wereld, insturen we moeten integendeel naar buiten
treden. Vastberaden offensief met zinvolle .... en vooral alle liberalen samen en
in gestrekt gelid. Zeker het liberalenhuis heeft velen kamers dat is precies onze
rijkdom maar het is beslist een paspartau die op al die deuren past namelijk die
van dat heerlijke liberale gevoel van vrijheid dat nog steeds iedere dag
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opnieuw hard dient bevochten. We moeten dus samen de liberaliserende stem
op klaar duidelijk en op eensgezinde wijze laten weerklinken. Het feit is dat
vandaag het politiek bedrijf is aangetast door een sluipende sclerose waarvan
de sporen bij de politieke families zichtbaar zijn. Het conservatisme is
oervervelend en inspiratieloos. Het socialisme is ontredderd en zwaar ziek, het
communisme is dood en de christen-democratie is zoals altijd ambigu en
onbetrouwbaar (gelach en applaus). De algemene vervlakking van de politiek is
de grootste bedreiging voor ons parlementairsysteem. Politiek die geen
aantrekkelijke visie geeft heeft ook geen toekomst. In deze moeilijke tijden
mag niet worden toegegeven aan oppervlakkigheid en onverschilligheid. Beiden
leiden tot grote verwarring in het politieke landschap en precies die verwarring
speelt in de kaart van demagogen en extremisten. We moeten vermijden zoals
u voorzitter zei dat onze kinderen en kleinkinderen terechtkomen in een
maatschappij vol haat en verbittering. Om dit te bewerkstelligen moeten we de
leemte gelaten door de anderen vullen en voorkomen dat de burgers zich
verder afkeren van de politiek wat de weg breed openlegd voor de avonturiers.
We moeten kunnen aantonen dat we op alle bestuursvlakken lokaal, regionaal,
nationaal, Europees wel in staat zijn het politiek niveau op te tillen en aan de
burgers een boodschap voor de toekomst een boodschap vol hoop en
vertrouwen kunnen brengen. De politiek optillen betekent de kwaliteit en de
geloofwaardigheid ervan te verbeteren. De politiek optillen betekent een halt
toeroepen aan het cliëntisme aan de kleptocratie aan het aforisme en aan de
amigocratie. We moeten onze politici herwaarderen steunen en aanmoedigen.
Inderdaad wanneer de beste en meest succesvolle individuen van onze
samenleving zich van het politiek bedrijf afkeren dan komt daarvan zelf de
middelmaat bovendrijven en dat is het ergste wat ons kan overkomen. De
politiek optillen betekent ook kunnen beschikken over mannen en vrouwen met
visie. Gedreven door ideeën. Mensen die tegenover de heerschappij van de
demagogie van één dag een project van de toekomst kunnen stellen. De
politiek optillen betekent de politiek en onze maatschappij opnieuw geestelijke
veerkracht geven. De politiek optillen betekent wel ook dat wij misschien een
beetje minder gevoelig moeten zijn voor camera's en voor op sensatie beluste
journalisten. Wie stelde ooit eens de vraag wat is de overeenkomst tussen een
vlieg en een politicus. Antwoord ze kunnen allebei door een krant worden
doodgeslagen. (gelach) U herkent wellicht en in de vraag en in het gegeven
antwoord de persoonlijkheid van uw leider Frits Bolkestein. De politiek
optillen betekent ook voor de liberalen voor alle liberalen samen de moed
opbrengen om over alle particulariteit en over de kamers heen van het mooie
huis aan één touw te willen trekken. En wat dit laatste betreft wacht ons zeker
nog een belangrijke opdracht.
De liberalen en democratische partijen niet enkel in Oost- en centraal Europa
maar ook binnen de Europese Unie zijn al te vaak te versnipperd. Het doet
onze beweging als geheel en onze gedachte goed in het bijzonder geen goed
dat wij onze energie en aanhang zo laten fragmenteren terwijl in feite de
verschillen zo klein zijn. Samenwerking tussen alle liberalen en democratische
partijen is van het grootste belang om het liberalenideeëngoed aan de burgers
over te brengen. We mogen zeker niet wachten tot het moment dat we door
onze verdeeldheid of gebrek aan solidariteit door anderen die vaak met onze
ideeën weglopen gemarginaliseerd worden. Het is zeker goed en aangenaam te
zien dat onze ideeën in de praktijk worden gebracht maar we mogen er dan
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ook de kiezersgunst voor krijgen en dat gebeurt al te vaak helaas op
onvoldoende wijze.
Als voorzitter van de partij van Europese liberalen en democraten ben ik
verheugd samen met u te kunnen bijdragen aan de partijvorming op Europees
niveau. Inderdaad nu steeds meer besluiten die burgers direct aangaan genomen
worden op Europees niveau moet niet alleen het Europees Parlement als
vertegenwoordiger van de volkswil op Europees vlak versterkt worden en het
moet versterkt worden maar moeten de liberalen en democraten zich op
Europees niveau degelijk gaan organiseren. In de pas opgerichte partij van
Europese liberalen en democraten om hun ideeën, hun betrachtingen, hun
boodschap samen en gecoördineerd succesvol uit te dragen. Europese en
internationale samenwerking ook op wereldniveau met de liberalen
internationalen voor op. Tussen liberalen en demoerateil zal ons de kracht
geven de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en de kansen geboden door
de ideologische armoede van onze tegenstanders te benutten. Wij liberalen en
democraten hebben tenslotte één vaderland de wereld. Wij voelen ons met één
volk verbonden de mensheid en wij koesteren samen één groot geloof het
geloof in en de eerbied voor de mens en de bezorgdheid voor de zwakkeren.
Daarom ijveren wij voor een maatschappij zonder grenzen zonder oorlogen
.... einde band ...
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(. .. nieuwe band ... )
Voorzitter.
Beste Willy de Clerck hartelijk dank voor deze zeer inspirerende toespraak
voor ons liberalen. Een toespraak die duidelijk aangeeft dat wij liberalen ook
weten hoe wij met de moeilijke toekomst om weten te gaan. Hartelijk dank.
Dan geef ik nu graag het woord aan Frits Bolkestein.
TOESPRAAK DOOR VOORZITTER VVD-TWEEDE KAMER-FRACTIE
FRITS BOLKESTEIN
Meneer de voorzitter, zeer geachte dames en heren, twee weken geleden
vierden wij de bevrijding van de nazi-dictatuur. Ons land heeft verschrikkelijk
geleden in de Tweede Wereldoorlog. Velen vooral joodse Nederlanders werden
weggevoerd weinigen kwamen terug. Wij moeten altijd voor ogen houden waar
toe een barbaarse ideologie kan leiden. Dat was 50 jaar geleden is het nu dan
niet tijd voor vergeving. Alleen degenen die het hebben meegemaakt kunnen
vergeven zo ze nog in leven zijn. Zij die de oorlog niet hebben meegemaakt
kunnen dat niet. Zo'n vergiffenis kan alleen de misdadigers betreffen niet de
latere generaties want voor liberalen bestaat er geen collectieve schuld alleen
een individuele. Liberalen hebben hun hoop gericht op vrije geëmancipeerde en
zelfstandige mensen die verantwoording afleggen voor hun eigen daden niet
voor die van hun vaders en hun moeders. Maar voor verzoening met onze
grote nabuur is wel een reden. De worteling van de democratie in Duitsland is
niet zwakker dan in andere Europese landen. Het is niet rechtvaardig het
huidige Duitsland moreel onder schot te houden. De 1,3 miljoen 11 ik ben
woedend-brie:fkaarten 11 getuigde van een niet gering farizeïsme en de modieuze
anti-duitse stemming vooral onder jonge mensen is bespottelijk. Zoals de
Clingendael enquête duidelijk maakte was de dunk die zij van Duitsland
hadden evenredig aan hun kennis van dat land. Wij moeten ons zelf ook geen
anti-duitse gevoelens laten aanpraten. In een enquête naar de meningen over
Duitsland die in alle Europese landen is gehouden luidde de eerste vraag
Afgezien van uw eigen mening hoe wordt in uw land in het algemeen over
Duitsland gedacht. Nederland was hier koploper in ongunstige zin. 54% van de
ondervraagden dacht dat de algemene mening in Nederland over de Duitsers
ongunstig was maar de tweede vraag luidde hoe denkt u zelf over de Duitsers.
Weer was Nederland koploper maar nu in gunstige zin. 56% van de
geënquêteerde had een goede mening over Duitsers.
Op 3 oktober vorig jaar, de dag van de Duitse eenheid, zei de Duitse minister
van Buitenlandse Zaken Klaus Kinkel in dit land op bijna alle gebieden van de
buitenlandse politiek bevinden Duitsland en Nederland zich op dezelfde
golflengte. Als dat allemaal zo is waarom herdenken wij dan nog. Mijn
antwoord luidt ter vermaning. Ziet wat in het verleden is gebeurd dat nooit
meer. De prijs van de vrijheid is eeuwige waakzaamheid. Het gebroken
geweertje van de jaren 30 niet alleen hier maar ook elders heeft de weerstand
van de agressie tegen Hitier ondermijnd en de les is dat wij de NAVO moeten
koesteren en een evenredig deel van die inspanning binnen die organisatie voor
onze rekening moeten nemen.
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Bij ons zoeken naar het beste pad voor uit hebben wij slechts twee lampen de
geschiedenis en de logica. In de jaren 60 en 70 menen velen dat historische
kennis zoals dat toen werd genoemd maatschappelijk relevant moest zijn. Ik
daar en tegen vind dat alle historische kennis maatschappelijk relevant is. Als
de Amerikanen zich beter hadden verdiept in de geschiedenis van Vietnam als
de Russen kennis hadden genomen van de drie oorlogen die de Engelsen tegen
Afghanistan in de vorige eeuw hebben gevoerd. De oorlog in Vietnam had niet
plaatsgehad nog die in Afghanistan. Daarnaast hebben herdenkingen nog een
tweede functie. De historicus Van der Dunk formuleert het als volgt citaat: "
Herdenkingen wortelen in een diepere half mythische bodem, geen
samenleving kan ze missen omdat zij daaraan haar collectieve identificatie en
oriëntatie ontleent. Zij markeren het verleden en behoren daarmee tot het
geestelijk cement dat mensen als groep bijeen houdt" tot zover professor
Van der Dunk.
Dat is de saamhorigheid waar onze Koningin in haar toespraak op 5 mei om
vroeg. Iedereen voelt zijn haren rijzen bij het horen van het woord
nationalisme en de slachtpartijen in het voormalige Joegoslavië laten zien
waartoe dat idee leiden kan. Toch bestaat er een diepe menselijke behoefte om
zich een deel van een gemeenschap te voelen. Mensen willen zich in hun
gemeenschap kunnen herkennen en dat uit zich in de wens om veel waardevols
in onze samenleving te behouden en dus te beschermen. Misschien mogen wij
die behoefte en die wens met het begrip patriottisme aanduiden een begrip dat
enigszins in vergetelheid is geraakt maar naar mening verwees onze Koningin
daarna toen ze in haar toespraak zei een bewuste keuze wordt gevraagd tegen
alles wat onze democratie verzwakt en het gemeenschapsgevoel verschraald.
Maar saamhorigheid kan ook gepaard gaan met intolerantie jegens
buitenstaanders. En hier ligt de brug tussen heden en verleden. Door sommigen
wordt bewust een parallel getrokken tussen de Tweede Wereldoorlog en de
huidige internationale migratie. Zo zei de schrijfster Mies Bouwhuis in haar
toespraak in de nieuwe kerk van Amsterdam op 4 mei sprekende over hier
wonende buitenlanders: " Nederland is voor hen hoe goed zei de taal ook
spreken een kil en onbarmhartig logement waar de eigen identiteit bij de
receptie moet worden afgegeven". Ik geloof niet dat dat zo is. Nederland is een
vrij land waar iedereen kan gaan en staan waar hij wil. Kan zeggen wat hem
invalt en waar bovenal de vrijheid van godsdienst allen toekomt. Wel is het zo
dat aan bepaalde fundamentele normen niet mag worden getornd. Ik zelf heb
daar in september 1991 op gewezen. Twee jaar later stond in de troonrede te
lezen dat zij die zich in Nederland willen vestigen niet alleen onze taal moeten
leren maar ook onze regels, onze normen en waarden en zelfs onze
omgangsvormen. Dat ging dus heel wat verder dan ik oorspronkelijk had
gezegd. En nu hebben we de inburgerringscontracten om de aanpassing aan de
Nederlandse samenleving te bespoedigen. Inderdaad wie deel wil hebben aan
de saamhorigheid kan niet om een bepaalde aanpassing heen maar dat laat nog
meer dan genoeg ruimte om de eigen culturele identiteit te beleven.
Ik heb mijn opmerkingen over minderheden in september 1991 gemaakt omdat
dit onderwerp destijds door een walm van politieke correctheid werd omgeven.
Een dergelijke atmosfeer is slecht voor het oplossen van problemen en zeker
van grote problemen. Want dat de aanwezigheid van grote aantallen
allochtonen in ons midden tot omvangrijke problemen leidt kan niet worden
ontkend.
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Natuurlijk zijn er tienduizenden die zijn geslaagd. Die een baan hebben, een
gezin hebben gesticht soms met autochtonen zijn getrouwd. Kortom die
geruisloos bezig zijn zich een plaats in de Nederlandse samenleving te
verwerven. Stil aan verwerven zij het gemeenschapsgevoel dat de nederlandse
samenleving kenschetst. Wij zijn daar blij om hoe meer nieuwkomers dat lukt
des te beter. Maar helaas geld dat lang niet voor allen. Vooral in de grote
steden dreigen wijken te ontstaan waar de grote meerderheid der bewoners
vanuit uitkering afhankelijk is en waar de kennis van Nederlands en het
Nederlands klein is en het culturele isolement dus groot. Over 15 jaar zal
ongeveer de helft van de 4 grote steden van allochtone herkomst zijn. En de
directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, de heer van der Stai, heeft
als volgt geschreven over de risico's die dan ontstaan. Ik citeer hem als volgt:
"In combinatie met torenhoge werkeloosheid onder juist deze groepen. Een
integratieprobleem dat de immigratie niet kan bijhouden. Interethnische
animositeit, zwarte scholen, witte vlucht, criminaliteit en verloedering valt het
moeilijk om het hele proces zonder meer met de term verrijking aan te duiden
zoals vaak gebeurt. De VVD wil dat het kabinet die dreiging onverschrokken
tegemoet treedt. Wie de integratie van de allochtonen serieus neemt moet
bereid zijn de werkelijkheid onder ogen te zien en de notoire problemen te
bespreken. De VVD zal nooit aarzelen haar gedachte op dit punt te
onderwerpen aan de kritiek van anderen en met anderen tot een compromis te
komen. Maar de VVD zal ook nooit belangrijke problemen onbemoeid laten
uit beduchtheid van de schampere opmerkingen van anderen.
(applaus)
Er zijn veel belanghebbenden die graag met de woorden van een ander aan de
haal gaan en het dan niet zo nauw nemen met de werkelijk uitgesproken
woorden. De huidige discussie over vluchtelingen is beladen met herinneringen
uit de Tweede Wereldoorlog. Dat is begrijpelijk maar helpt ons weinig verder.
De gruwelen van toen zijn niet de problemen van vandaag. Wie de problemen
van nu blijft beschouwen in het licht van toen vertraagt de aanpak ervan. De
VVD wil dat Nederland zijn eerlijk aandeel in de opvang van echte
vluchtelingen neemt. De VVD is een internationaal gerichte partij evenals het
liberalisme een internationale politieke stroming is. Willy de Clerck heeft daar
zojuist over gesproken. En ik wil dat nader toelichten met de volgende vijf
punten.
- (1) Wij zijn voor de integratie van Europa en zullen dat ook blijven.
De politieke en economische vervlechting van onze nationale Staten heeft
een herhaling van de europese burgeroorlogen ondenkbaar gemaakt. Die
winst mogen we nooit uit handen geven maar de europese integratie moet
wel op een verstandige manier gebeuren. In het bijzonder moet maar eens
duchtig worden gekeken naar de europese begroting. Wij vinden het
moeilijk verteerbaar dat in een kabinetsperiode waarin cumulatief 45
miljard gulden wordt bezuinigd de Europese Unie een netto bijdrage van
ongeveer 20 miljard gulden voor zich opeist en wij verwachten dat het
kabinet zich sterk zal maken om de schade van de top van de Edinburgh van
december 1992 waarin dat aldus is afgesproken om die schade te beperken.
Toen lag iedereen dwars behalve Nederland. Laat dit kabinet bewijzen dat
ook wij op onze strepen kunnen staan.
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- (2) Wij zijn voor de uitbreiding van de Europese Unie met Polen, Tjechië en
Hongarije ook al zal een lange overgangsperiode noodzakelijk zijn. De
toetreding van die landen tot de Unie zal tegemoet komen aan hun
behoefte van veiligheid. Toetreding tot de NAVO is voor als nog een
andere zaak. De regering in Moskou kan die niet anders beschouwen dan
als tegen Rusland gericht. Wij moeten de verslagen tegenstander niet
nodeloos de pin op de neus zetten want daarmee zouden wij de agressie
kunnen oproepen die wij juist willen voorkomen.
- (3) Wij zijn voor vrijhandel en tegen protectionisme. Het is hypocriet
ontwikkelingslanden met de ene hand hulp te geven en met de andere
hand hun de exportopbrengsten te onthouden die zij nodig hebben voor hun
economische ontwikkeling.
- (4) Wij zijn voor het nakomen van internationale afspraken. Wat betreft
ontwikkelingshulp betekent dit dat wij 0, 7% van ons Bruto Nationale
Produkt daaraan besteden. Slechts vier landen ter wereld voldoen aan die
norm. In dat licht en ook omdat ontwikkelingshulp nooit meer dan van
marginale betekenis kan zijn voor de landen daar vinden wij het onnodig
dat Nederland daar meer hieraan besteed dan is afgesproken. Zelfs dan
geven wij twee maal zo veel ontwikkelingshulp als onze partners in de
Europese Unie.
- (5) Wij zijn voor deelname aan internationale vredesoperaties. Maar waar
Nederland aanmerkelijke aantallen troepen levert moeten onze ministers
aan tafel zitten waar de politieke beslissingen vallen. In zake Bosnië
is dat nu niet het geval. Een week geleden werden minister Voorhoeve en
minister van Mierlo buiten het spoedoverleg van de Franse en Britse
ministers van Buitenlandse Zaken gehouden. Zoals ik eerder heb opgemerkt
is die gang van zaken voor de VVD onaanvaardbaar.
Kortom een samenvatting van deze vijf punten. Wij willen de internationale
oriëntatie en traditie van Nederland voortzetten maar dan wel met beide benen
op de grond en met een ferm oog voor ons nationale belang. En blijkens
krantenberichten zien de ministers Pronk en Van Mierlo dat nu ook zo.
Sprekend over het kabinet moet het mij van hart dat deze ministersploeg het
uitstekend doet en de 9 maanden sinds zijn aantreden heeft het een aantal
kordate beslissingen genomen. In 1995 en 1996 zal 9 miljard gulden worden
teruggegeven aan de samenleving. Dat is een lastenverlichtingsoperatie zonder
weergaan. De inflatie is laag, de werkgelegenheid groeit. Minister Zalm houdt
de uitgave goed onder controle. Staatssecretaris Linschoten is ver gevorderd
met de hervormingsvoorstellen voor de sociale zekerheid. Minister Jorritsma
heeft belangrijke besluiten genomen over de Betuwelijn en de uitbreiding van
Schiphol. Minister Voorhoeve krijgt de helicepters die hij nodig heeft. Minister
Van Aartsen heeft een heldere en modern-liberale visie op de toekomst van de
Nederlandse landbouw op tafel gelegd. En minister Dijkstal geeft leiding aan
het liberale smaldeel van dit kabinet zoals wij hem kennen. Behendig,
vasthoudend met veel gevoel voor humor en vol goede moed.
(applaus)
Die goede moed zullen we nodig hebben als het over een paar jaar weer wat
minder gaat met de wereldeconomie want dat dit zal gebeuren staat nu al vast.
Daarom moeten wij deze jaren nu het economische tij meezit ook goed
gebruiken.
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Deze jaren moeten worden gebruikt om forse stappen op weg te zetten naar
een modernisering van Nederland in bestuurlijk, maatschappelijk en
economisch opzicht. Die modernisering is nodig in Nederland maar misschien
nog meer in België en wij wensen onze oude vriend Willy de Clerck, die ons
de eer heeft gedaan ons vanochtend te bezoeken, we wensen onze oude vriend
Willy de Clerck en zijn gehele partij, de PVV, zeer veel succes bij de
Belgische verkiezingen van morgen.
(applaus)
Ik herinner mij dat hij jaren geleden onze partij in Breda een mascotte heeft
gegeven. Een eekhoorn want zo zei hij dat dier is ijverig, spaarzaam en gaat
met sprongen vooruit. Wij hebben ons daardoor laten inspireren getuige onze
verkiezingsuitslagen. 22 zetels in 89, 24 bij de Statenverkiezingen van 91.
Vorig jaar 28 omgerekend voor de gemeenteraadsverkiezingen. Toen 31 voor
de Tweede Kamer en nu bij de Statenverkiezingen omgerekend 43. Het aantal
liberalen in de colleges van Gedeputeerde Staten stijgt van 15 naar 25 en
daarmee is de VVD van de grote partijen het sterkst vertegenwoordigd in de
Provinciale besturen. Dat vindt natuurlijk zijn neerslag in de Eerste Kamer
waar de VVD de grootste fractie wordt. Ik wens Frits Korthals Altes veel
succes bij zijn voorzitterschap van die fractie. Ik dank David Luteijn voor de
vele jaren dat hij die functie op voorbeeldige wijze heeft vervuld en ik dank u
allen voor uw aandacht. (applaus).
Voorzitter.
Dank je wel Frits Bolkestein voor deze weer voortreffelijke toespraak. Net als
de toespraak van Willy de Clerck zullen wij daar veel inspiratie als
hoofdbestuur als politici op welk niveau dan ook uit halen en ik ben blij dat
we zo'n politieke aanvoerder hebben. Dank je wel.
Dan dames en heren is nu aan de orde de bespreking van het beleid van de
Tweede Kamerfractie. En bij dit agendapunt worden ook betrokken de
voorstellen van de afdeling Hilversum betreffende de discussie over het
vreemdelingen vraagstuk en over het landelijk asielbeleid die gisteren op de
agenda stonden van het hoofdbestuur waarvan is besloten om die bij dit
agendapunt aan de orde te stellen.
De procedure bij dit agendapunt is als volgt. In de eerste termijn zullen er door
de VVD Tweede Kamerleden schriftelijke vragen die gisteren ingediend
konden worden beantwoord worden. In de tweede termijn bestaat er
gelegenheid om aanvullende vragen te stellen. Dan heb ik geconstateerd dat er
vele schriftelijke vragen zijn ingediend en om op alles voorbereid te zijn
hebben we ook een stembureau geformeerd en in dat stembureau hebben
zitting genomen;
mevrouw J. van Dijk te Middelburg,
de heer Schaap te Driebergen en
de heer Sluis te Rotterdam.
Ik zal de vragen, met name het onderwerp van de vraag en de vraagsteller zal
ik noemen. De eerste vraag is van de heer Van der Laag van de afdeling Wijk
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bij Duurstede gesteld en dat gaat over volksgezondheid en mevrouw Kamp zal
dat beantwoorden.
Voorzitter dames en heren op de vraag Van de heer van der Laag over de
volksgezondheid ging over de vraag van soms wordt door D66 plannen
ontwikkeld en waarom omarmt de VVD die niet en schuift die toch iets op de
lange baan. Daarvoor zal ik als antwoord willen geven dat ik geen geheim
verklap dat over de volksgezondheid over de structuur en de financiering de
partijen verschillend denken en met name als het gaat over de financiering dan
gaat het over de vraag of in de financiering van de volksgezondheid ook daar
primair inkomenspolitiek gevoerd moet worden. Daarover nogmaals verschillen
wij zeer. En dat heeft ertoe gebracht dat deze drie partij en in het regeeraccoord
zeer nauwkeurig hebben omschreven wat wij in de volksgezondheid in de
komende kabinetsperiode stapje voor stapje willen bereiken. En daarbij zijn
natuurlijk een aantal punten die wij als liberalen voor ons aantrekkelijk zijn.
Voor ons aantrekkelijk dat we niet één basisverzekering krijgen, dat we een
verplicht eigen risico willen maar natuurlijk ook voor anderen punten die voor
andere partijen aantrekkelijk zijn en voor ons minder. Dat de ziekenfondspremie bewust laag gehouden zal worden omdat we rijksbijdrage in die kassen
zullen stoppen en dat is natuurlijk vanuit inkomenspolitieke overwegingen. En
waar het kabinet nu pas moet beginnen aan de uitwerking van het
regeeraccoord dus aan al die plannen die stapje voor stapje wij zullen doen.
Past het natuurlijk niet, nogmaals iedereen is natuurlijk vrij om te denken en
ideeën aan te reiken daarvoor zijn we natuurlijk ook in wezen D66 dankbaar
maar als we nu gaan zeggen één punt uit dat hele bouwstelsel dat past ons
eigenlijk niet zo goed dan stort natuurlijk dat bouwsel eigenlijk in wat we met
elkaar in wezen hebben afgesproken. En nu klinkt het zo sympathiek van D66
om te zeggen kijk dat eigen risico aan de onderkant dat verplichte eigen risico
dat wil ik niet en daarvoor wil ik eigenlijk ja in wezen en nou komt het
uiteindelijk iets invoeren wat wij als liberalen niet willen namelijk een
inkomensafhankelijke premie ook in der particuliere verzekering. En daarom
zeggen wij van prima goed dat D66 ook een plan op tafel legt laat dat
bestudeerd worden door iedereen die er verstand van heeft op al zijn in en
outs. Want het is zeer ingrijpend nogmaals. Het plan is veel omvattender dan
wat even in de pers komt afschaffing aan de onderkant van het eigen risico en
we doen daar iets anders voor. Nogmaals het is veel omvattender. Dus wij
zeggen prima bestudeer dat laat dat door iedereen beoordelen dat vergt veel
tijd omdat het zeer gecompliceerd is maar laat het kabinet prima verder gaan
met datgene wat we hebben afgesproken in het regeeraccoord stapje voor stapje
die dingen doen en dan komen we in de volgende regeerperiode in 1998
discussies in de partij bij D66 en bij ons en wie weet is dan het plan en hebben
we een nieuwe regeeraccoord voor volksgezondheid en wie weet is dan het
plan aardig maar nogmaals nu te vroeg om het in te voeren.
(applaus).

Voorzitter.
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Vervolgens een vraag van de heer Staal afdeling 's-Gravenzande over het
mediabeleid en mevrouw Van Heemskerck zal die vraag behandelen.
Ja de afdeling 's-Gravenzande heeft eigenlijk drie vragen gesteld over de
media. De eerste vraag is, is er in de toekomst nog wel plaats voor een
publieke omroep. Nou ik zou willen zeggen weldegelijk is er die ruimte maar
dan wel voor een zuivere echte publieke omroep en geen vervuilde publieke
omroep maar een publieke omroep waar duidelijk die overheidstaken voor
bewaard worden. Andere commerciële omroepen kunnen doen wat
commercieel mogelijk is. De ether moet zo vrij mogelijk zijn. Moderne
technieken maken het nog vrijer maar de publieke omroepen, een soort BBCachtige omroep, moet er mogelijk zijn voor Nederland. Maar na, zoals we in
het regeeraccoord hebben afgesproken, het maatschappelijke discussie. Dus we
moeten met elkaar gaan vaststellen wat is nou echt waard om bewaard te
blijven voor die overheid.
Een tweede vraag was over de omroepbijdrage. Van der Louw heeft gepleit als
voorzitter van de NOS voor verhoging van de omroepbijdrage en de vraag is
van gaat dat nou zo door. Nee de omroepbijdrage gaan natuurlijk niet omhoog.
We zullen bij een kleinere publieke omroep zoals het er waarschijnlijk gaat
uitzien geen verhoging natuurlijk leggen van de omroepgelden. Daarnaast de
VVD pleit al jaren voor lastenverlichting het zou natuurlijk te gek zijn als we
omroepbijdrage gingen verhogen.
En een derde vraag is de brief van de staatssecretaris en de reactie van de
VVD. Ja dames en heren daar kunnen we heel veel over zeggen. Als ik de
brief van staatssecretaris Nuis die van de week na heel veel aandringen van de
Kamer eindelijk gekomen is als ik die lees dan zou ik kunnen zeggen die brief
is heel beschermend naar het huidige systeem naar de huidige omroeporganisaties en de huidige manier van de publieke omroep. Het huidige bestel
geeft weinig vrijheid en weinig ruimte en die brief van de staatssecretaris geeft
ook heel weinig richting aan waarin de staatssecretaris die omroep zou willen
ombuigen. Hij zal heel wat creatiever moeten worden wil die herinrichting van
onze omroep duidelijk worden. De VVD heeft altijd gestaan voor een vrije
open en liberale omroep. Het is een lijn die begonnen is met Wim Keja. Loek
Hermans heeft hem overgenomen en daarna Dick Dees.
Wij hebben een tien punten plan in de VVD en dames en heren dat punten
plan voor die open vrije liberale omroep dat wordt en blijft en is nog steeds de
marsroute voor de Tweede Kamerfractie. (applaus)
Voorzitter.
Dank je wel. Vervolgens onderwerp drie ingebracht door de heer Brongers
afdeling Amsterdam betreffende Suriname en een vierde vraag door mevrouw
Hoogendoom van de afdeling Wassenaar betreffende Europa. En nog een
vijfde vraag ook van mevrouw Hoogendoom te Wassenaar ook betreffende
Europa en die wordt door de heer van der Doel behandeld. Maar de eerste
twee, ik zag de accolade niet helemaal goed, vraag drie van meneer Brongers
vraag vier van mevrouw Hoogendoom worden behandeld door de heer
Weisglas
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Voorzitter de vraag van mevrouw Hoogendoom over Europa gaat over de
Frans/Duitse as en over de positie van Nederland ten aanzien van die
Frans/Duitse samenwerking binnen Europa. Twee opmerkingen hierover.
In de eerste plaats denk ik dat het goed is om te constateren dat na de
verkiezingen in Frankrijk ondanks de zuurkool die president Chirac en
Bondskanselier Kohl gisteren samen in Straatsburg schijnen gegeten te hebben
dat wij denken dat die samenwerking toch minder voorspelbaar zal worden
minder automatisch zal worden gezien de opvattingen van de nieuwe Franse
president. Wat Nederland betreft wil ik opmerken dat we vinden dat we niet
automatisch tegen die Frans/Duitse as zouden moeten aanschurken zoals Frits
Bolkestein dat al eens een keer heeft gezegd. Dat we heel goed per onderwerp
moeten kijken met welke landen wij in Europa wij moeten en willen
samenwerken om onze eigen doelstellingen het beste te bereiken en natuurlijk
denken we daar dan ook heel erg bij aan de landen België en Luxemburg, de
Benelux landen, en daarom is het ook voor ons van het grootste belang dat
morgen in België onze liberale vrienden een goed resultaat zullen bereiken.
Dan iets over Suriname een onderwerp waarvan u weet dat ik altijd met grote
aarzeling spreek. De heer Brongers uit Amsterdam die vraagt hoe wij zouden
moeten reageren op stemmen in Suriname die ervoor pleiten dat Suriname zich
weer moet aansluiten bij Nederland. Dat is natuurlijk nogal wat en daarom wil
ik daarover zeggen dat wij als VVD fractie voorstander zijn van zeer
intensieve samenwerking met Suriname op zo'n wijze dat het Nederlandse geld
dat daar besteed wordt, het Nederlandse belastinggeld dat dat ook beïnvloed
kan worden door Nederlanders die daar werken en die toezicht op die
besteding uitoefenen. Dat is de enige manier en dat bedoelen we met een zeer
intensieve samenwerking omdat geld in Suriname goed te besteden en ik denk
dat het ook goed is om kijkend naar komende verkiezingen in Suriname ons te
realiseren als daar een zekere meneer Desi B. weer aan de macht zou komen
dat het voor Nederland zeer moeilijk zo niet onmogelijk zal zijn om met dat
Suriname verder samen te werken.
(applaus)
Voorzitter.
Dank je wel Frans. Dan nu Theo van der Doel graag. Hoogendoorn, Wassenaar
Europa. Afdeling Den Haag herijking buitenlands beleid.
Voorzitter er is een vraag gesteld of de gewijzigde rol van de V.S. in de
wereld en dan met name ten opzichte van Europa ook consequenties zou
moeten hebben voor de defensiesamenwerking van de Europese landen. Ik kan
daar een kort antwoord op geven en die is ja. Als we dan kijken wat dat in de
praktijk tot nu toe heeft betekent dan is dat heel mager. Frits Bolkestein heeft
net genoemd het voorval van vorige week waarbij er een WEU vergadering
was in Lissabon Europese landen allemaal gericht op Europese defensiesamenwerking bijeen in Lissabon en wie ontbreken de minister van
Buitenlandse Zaken van Groot Brittannië en Frankrijk die een klein onderonsje
hadden in Parijs dat geeft toch aan dat Europese veiligheidssamenwerking wat
dat betreft toch nog een beetje in de kinderschoenen staat er moet op dat punt
dus nog veel gebeuren.
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Onze minister van Defensie Joris Voorhoeve maar ook Frits Bolkestein heeft
recentelijk nog gepleit tot een soort nieuwe internationale norm voor Europese
landen als dat gaat om de hoogte van het defensiebudget.
Ik denk dat dat een goede aanzet is waarbij ook Europa meer verantwoordelijkheid gaat nemen op dat terrein. Wat de VVD betreft als kiezen wij in
principe als het gaat om de Europese defensiesamenwerking bij voorkeur om
dat te doen via de NAVO. Van de 16 NAVO landen zijn er 14 Europese
landen. De NAVO is een uitstekend functionerende organisatie en als we die
Europese samenwerking meer vorm willen geven dan moeten we dat primair
via de NAVO doen.
Een tweede vraag is gesteld vanuit de kamercentrale Den Haag die ging over
de korting op defensie, de bezuinigingen in relatie met de herijking. Wij
hebben maandag in de Kamer een debat met de beide bewindslieden van
defensie over die doelmatigheidoperatie die nu ingezet is om te kijken of er als
nog een bezuinigingsbedrag gehaald kan worden. Wij als VVD zien dat als de
laatste mogelijkheid om op defensie nog iets te kunnen bezuinigen. Dat
betekent dat de totale taakstelling die in het regeeraccoord is opgenomen wat
dat betreft dan ook niet gehaald zal kunnen worden. Het is natuurlijk wel van
belang dat we dat niet alleen als VVD constateren maar natuurlijk ook de
coalitiepartners tot die eindconclusies komen. Ik heb het gevoel dat er ook bij
D66 en de PvdA steeds groter draagvlak komt en ook overtuiging dat er niet
verder gekort kan worden op defensie. Als het dus gaat om de eindconclusie
van de herijkingsdiscussie die we volgende maand verwachten heb ik goede
hoop dat defensie verder ook ontziend wordt deze kabinetsperiode als het gaat
om bezuinigingen.
Voorzitter.
Dank je wel voor je beantwoording Theo.
Kamercentrale Amsterdam betreft Joegoslavië. Jan Dirk Blaauw.
Voorzitter dames en heren de huidige situatie in Joegoslavië is een resultaat
van een proces, een bloedig proces, waarin veel fouten zijn gemaakt. We zitten
nu op een nieuw moment nu in feite het mandaat gaat veranderen in Kroatië en
1 mei ook het staakt-het-vuren is afgelopen tussen strijdende partijen. Willen
wij echter een geloofwaardige bijdrage blijven doen aan de vredesoperatie in
Joegoslavië die toch overwegend een humanitaire operatie is dan zal dat proces
dat tot op heden geleid heeft tot de huidige situatie verandering moeten
ondergaan. Daardoor kijken wij met belangstelling uit naar de voorstellen die
er komen van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties waarin gesproken
wordt over mogelijke hergroepering en wat iets meer zei voor wat betreft de
militaire inzet van de V.N. in het voormalige Joegoslavië en in het bijzonder in
Bosnië. Voor Nederland is dat van extra groot belang aangezien eigenlijk wij
aan het einde zijn van een taakstelling die wij hebben toegezegd anderhalf jaar
een bataljon grondtroepen in Srebrenita. En de situatie in Srebrenita zijn voor
de Nederlandse troepen is niet deplorabel te noemen maat toch tenminste
uiterst moeizaam.
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In een overleg met de minister van Defensie afgelopen week kwam duidelijk
naar voren dat de voedselsituatie in Srebrenita voor onze eigen troepen
eigenlijk al niet meer acceptabel is. Men zit bijna aan zijn gevechtsrantsoenen.
Er is onvoldoende brandstof aanwezig er is genoeg om er uit te gaan maar het
is niet voldoende om je taak het beschermen van een safe haven in Srebrenita
toch volledig te kunnen uitvoeren. Van daar ook de toezegging van de minister
van Defensie dat daar een oplossing wordt gezocht bijvoorbeeld door vanuit de
lucht te gaan bevoorraden. Maar laat ik wel voorop stellen dat ook de VVD
fractie vindt dat wij een humanitaire operatie op ons hebben genomen die wij
ook moeten voltooien in zoverre dat wij moeten blijven bijdragen aan het
trachten op te lossen van de problematiek in het bijzonder in BosniëHercegovina. Daarbij staat de veiligheid van onze troepen bovenaan maar wij
hopen dat nou eindelijk ook eens vanuit de V.N een duidelijk gedragslijn
wordt gegeven waarbij de V.N. als dat nodig is de troepen van de V.N., de
blauwhelmen, robuuster kunnen optreden. Waarbij met selectieve inzet zonodig
als daar echt uitdaging toe is het luchtwapen wordt ingezet zodat de
burgerbevolking in het bijzonder door ons, door de V.N. en de internationale
gemeenschap, tot veilige havens verklaarde gebieden ook voor hen veilige
havens zijn en men niet om de paar uur de schuilkelders in moet gaan. Daar
ligt onze taak die hebben wij op ons genomen maar wij eisen wel van de
internationale organisatie voldoende leiderschap en duidelijkheid zodat onze
troepen optimale veiligheid hebben en niet risico lopen dat niet noodzakelijk
zou hoeven te zijn. Dank u wel. (applaus)
Voorzitter.
Dank je wel Jan Dirk. Kamercentrale Amsterdam nog een keer kamercentrale
Amsterdam. De eerste vraag gaat over vermogensbelasting en de tweede vraag
over de overdrachtsbelasting. Graag het woord aan Rudolf de Korte.
Voorzitter dames en heren, twee bewogen vragen. Eerste vraag dus over de
afschaffing van de overdrachtsbelasting en dat staat ook in ons
verkiezingsprogramma. Het is ook een hardnekkig onding. Het remt degenen
die willen verhuizen voor hun werk en dus is het voor de hand liggend dat je
zegt waarom schaf je het niet af. Nu is er er een klein probleempje en dat is
namelijk dat kost 2 à 21h miljard. Ik heb dat onlangs ook bij een gesprek met
iemand in het land toegelicht en die zei maar jullie minister die Gerrit Zalm
die doet het zo goed kan die er niet nog eens een schepje bovenop doen. Nou
ik denk dat onze minister het voortreffelijk doet. Negen miljard lastenverlichting is zo even gezegd maar 2 à 21h miljard er zo nog even overheen dat
is wel erg veel gevraagd maar de staatssecretaris van de minister, de heer
Vermeend, heeft aangekondigd dat hij nu op economisch eigendomsoverdracht
dat hij daar ook die overdrachtsbelasting gaat heffen en nou ja daar zijn we
niet tegen mits alle opbrengst en dat is heel veel wordt gebruikt om de
algemene overdrachtsbelasting voor iedereen te verlagen. Daar staan wij voor
en daar helpen wij dus ook de minister en staatssecretaris aan herinneren.
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Dan een tweede vraag en die slaat eigenlijk op die eekhoorntjes. Vlijtig
spaarzaam maar met één ding er zijn nogal wat mensen die zich als
eekhoornen gedragen. Vlijtig spaarzaam maar dan met sprongen de grens
overgaan (gelach) want daar hebben ze geen vermogensbelasting. Willy de
Clerck weet daarvan. Er zitten dus nogal wat landgenoten dicht bij hen.
Terecht wordt er natuurlijk ook hier op deze 100-jarige aftandse belasting,
want dat is het, wordt aangedrongen om die af te schaffen. Ook daar een klein
probleem. Het kost 1 miljard. Jos van Reij en ik hebben onlangs een initiatief
ingediend, was trouwens nog onder het vorige kabinet onder dit kabinet zouden
we het niet durven, maar hebben dat ingediend en dat ligt er en het is
natuurlijk wel een belofte en wij denken dat het er toch wel van moet komen.
Maar met spaarzaamheid van het kabinet en meevallers, die goed worden
toegedeeld, moet het mogelijk zijn om geleidelijk die af te gaan schaffen want
ik zeg Vlaanderen vakantieland en voor die vlijtige eekhoorns onder ons moet
dat zo blijven en niet een vestigingsland worden. Dank u zeer.
(applaus)
Voorzitter.
Dank je wel, Rudolf.
Voorzitter mag ik naar aanleiding van dit verhaal nog een aanvullende vraag
stellen Nee graag in de tweede ronde. Ik heb duidelijk de procedure aangegeven.
Dan, ik dacht al, is dit het sonore geluid van Bibi maar dat was dus niet zo,
Dividend, kamercentrale Amsterdam. Bibi de Vries.
Voorzitter laat ik als fiscalist eens een kort en daadkrachtig antwoord geven.
Afschaffing dubbele heffing op dividende dat wil zeggen eerst
vennootschapsbelasting betalen en dan nog eens inkomstenbelasting. Nou dat
vinden we dus niet zo plezierig. De VVD wil een bevrijdende voorheffing op
dividend, dat wil gewoon zeggen één keer 20% of één keer 30%. Op dit
moment is onze geliefde staatssecretaris, Vermeend van de PvdA, bezig met
allerlei prachtige voorstellen. Ik moet het nog eens zien wat eruit komt. Zoals
u weet stopt hij heel veel in allerlei commissies, en hij is nu 9 maanden
staatssecretaris, hij moet nu bevallen. We zullen hem kritisch volgen zeker als
kreten als vermogenswinstbelasting naar voren gaan komen enzovoorts Het
heeft ook met die dubbele heffing op dividend te maken maar u mag mij erop
aan spreken dat we Vermeend in het gareel zullen houden. Dank u wel.
(applaus)
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Voorzitter.
Dat was durf duidelijk en daadkracht Bibi.
Dan hadden we op punt 11 van mevrouw Bruggeman Den Haag vreemdelingen
beleid. Dat wordt samen met de vragen die dus gisteren aan de orde waren van
de heer Vrijlandt afdeling aan het eind van de reeks behandeld door Frits
Bolkestein. Dus ik ga eerst even door met mevrouw Annemarie Heij en dat
betreft het referendum in Amsterdam.
En dat wordt behandeld door Klein-Molenkamp.
Klein Molenkamp
Ja voorzitter, ik denk dat het goed is om bij dit referendum te bedenken dat dit
een lokaal referendum is. Er werd ook gevraagd instemming met de
gemeenteraads besluit of niet. Het antwoord is heel duidelijk Amsterdammers
zijn heel kritisch maar Amsterdammers houden van hun stad maar ik denk ook
dat dat een voorrecht is wat niet alleen voor Amsterdammers geldt. Ik denk dat
dat eigenlijk geldt voor alle inwoners van hun gemeente. Vandaar ook dat er
bij gemeentelijke herindeling er altijd heel veel emoties zijn en in Brabant ...
.... einde band ....
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(nieuwe band)
..... gekomen van de bevolking maar is het probleem dat we gesignaleerd
hebben door de commissie Montijn, namelijk dat de grote steden hun
problemen niet meer kunnen oplossen binnen de bestaande grenzen, nog niet
opgelost. Dat was natuurlijk de aanleiding dat er gezegd werd laten we nu eens
kijken hoe wij omgaan met die gemeente er omheen en de grote stad om
daarmee tot één grote bestuurseenheid te komen en daarbij speelt de mening
van de Amsterdammers een grote rol maar daarbij speelt evenzeer de mening
van de omringende gemeenten een hele grote rol. In de eerste reactie van de
burgemeester Patijn, en die is bovendien voorzitter van de ROA, heeft hij
eigenlijk gevraagd geef ons in de regio Amsterdam en de omringende
gemeenten een time-out van 3 maanden om te kijken met welke voorstellen we
kunnen komen om daar een nieuw draagvlak voor te creëren voor de
oplossingen voor de problemen die gesignaleerd zijn.
De Tweede Kamerfractie zal dinsdag ook bij de behandeling daarvan in de
Tweede Kamer het kabinet willen vragen om die 3 maanden ook te geven aan
die regio en te geven aan de gemeente Amsterdam en dan kun je eind augustus
kijken hoe gaan we verder met deze uitslag en hoe gaan we verder bovenal
met het oplossen van het probleem om een nieuwe bestuursstructuur in
Amsterdam en de omringende gemeenten te vinden. En ik denk dat het goed is
ook nog om even op het tweede gedeelte van de vraag van mevrouw Heij in te
gaan wat betreft het referendum. Daar komen binnenkort voorstellen van van
het kabinet maar ik denk dat we heel goed moeten realiseren dat bij
gemeentelijke herindelingen, als je die rendabel gaat maken, dat het bijna zeker
is dat ze er geen van allen goed door zullen komen want het speelt heel sterk
bij de mensen. Ook als je een keuze moet maken tussen wonen en groen zal
men heel vaak zeggen ik kies voor het bestaande voor het groen maar de
woningproblemen moeten wel worden opgezocht en we weten ook zeker wat
de uitslag zal zijn als we de asielzoekerscentra in de gemeente laten
refrenderen. Het betekent dus dat het referendum een heel behoudend en
conserverende werking heeft en ik denk dat we nu dus vooral in Amsterdam
moeten kijken hoe lossen we het probleem op om daar nieuwe bestuursstructuren te vinden en hoe creëren we daar een draagvlak voor. Dat was het
voorzitter.
Voorzitter.
Mevrouw Bruggeman, prestatiebeurs. Monique de Vries.
De vraag van mevrouw Bruggeman valt in drie delen uiteen. Het eerste deel is
leidt de invoering van de prestatiebeurs niet tot selectie maar dan op verkeerde
gronden namelijk financiële gronden. Nee ik denk niet dat dit zal leiden dat
mensen niet gaan studeren op financiële gronden. De ruimte is dusdanig, ook
financieel, de mogelijkheden om te lenen zijn dusdanig royaal en ook de
afbetalingsregeling heeft voldoende sociale elementen dat dat nooit een grond
kan zijn om niet te studeren. Ik denk dat het er wel toe leidt dat mensen wat
bewuster over de keuze van hun studie zullen nadenken en niet zomaar aan een
studie beginnen terwijl ze eigenlijk niet overtuigd zijn of ze die studie wel
aankunnen of die studie hun wel ligt of dat ze daar wel hun vak van willen
maken.
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De tweede vraag was de problemen bij de invoering. Bij de behandeling twee
weken geleden in de Tweede Kamer is de VVD-fractie in de derde termijn
zeer kritisch geweest over de uitvoeringstoets van de informatiseringsbank en
de contra-expertise van Beereschot. We hebben daar de minister zeer
indringend over gevraagd. De minister heeft meerdere keren gezegd dat hij
vindt dat hij de volle verantwoordelijkheid voor de uitvoering kan nemen
omdat deze verantwoord is. We hebben deze formulering van de minister
overgenomen en gemeend dat als de minister zo zeker stelt dat hij zich
verantwoordelijk kan stellen voor de invoering van de prestatiebeurs met deze
uitvoeringstoetsen in de hand dat wij hem dan dat krediet moeten geven en dat
dan duidelijk is hoe de lijnen in de toekomst liggen.
De derde vraag van mevrouw Bruggeman is inhoudelijk. Kunnen wij in de
fractie niet ook eens praten over de toekomst, inhoudelijke toekomst, van het
hogere onderwijs in plaats van over het geld. Wij doen niets anders en dat
vinden wij ook het leukste en de resultaten daarvan zal zij zien wanneer de
stelselherzienning in dit najaar aan de orde komt.
Voorzitter.
Dank je wel Monique de Vries.
Het onderwerp justitieel en de heer Vos behandelt dit onderwerp.
Meneer de voorzitter de vraag is hoe denkt de VVD over de Coornhert-liga.
Ja in algemene zin staat de VVD open voor iedere belangenorganisatie ook als
het gaat om een belangenorganisatie van langgestraften en zijn we bereid
telkens weer de waarde van iedere inbreng te gaan beoordelen. Meer specifiek
moet ik vaststellen dat de waarde van de inbrengen die de Coornhert-liga tot
op heden geleverd heeft beperkt is en van een wat doorgeschoten gehalte.
Ik stel tevens vast dat die inbrengen het draagvlak voor de produkten van het
justitiële apparaat niet of nauwelijks bevorderen. Hierbij wil ik het laten.
Voorzitter.
Dank je wel dan geef ik nu graag het woord aan Frits Bolkestein.
Voorzitter mevrouw Bruggeman heeft de fractie een vraag gesteld. Vragen
gesteld die betrekking hebben op de positie die de VVD inzake het
vreemdelingen-en asielzoekersvraagstuk heeft ingenomen. Ik meen dat ik die
vragen in mijn toespraak vanochtend al heb beantwoord maar haar vraag geeft
mij in de eerste plaats de gelegenheid om mijn afschuw uit te spreken over een
incident dat gisteren in Tilburg is voorgevallen waar een Turks meisje om geen
enkele reden van haar fiets is gesleurd en is geschopt en geslagen. Ik wil daar
mijn afschuw over uitspreken en beklemtonen dat allen op Nederlands grondgebied aanspraak kunnen maken op de volledige bescherming die de wet moet
bieden en wat dat betreft kunnen wij allen en alle partijen waakzaam zijn dat
die rechten ook kunnen worden uitgeoefend. Het standpunt van de VVD kon
altijd al dus worden samengevat dat wij de immigratie willen beperken dat wij
de integratie willen bevorderen en de discriminatie bestrijden en dat laatste
punt verdient evenveel aandacht als de eerste twee.
(applaus)
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Ten tweede zou ik deze gelegenheid ten baat willen nemen om iets te zeggen
over twee voorstellen van de afdeling Hilversum. In de eerste plaats schrijft de
afdeling Hilversum, althans bevat de beschrijvingsbrief, daar twee passages
over. In deel 2f van die brief en in die twee passages staat de afdeling
Hilversum blijkens dit voorstel twee zaken voor. Het eerste voorstel luidt als
volgt: De VVD dient duidelijke stellingname te nemen tegen het huidige
landelijke asielbeleid. Ik ben van mening dat wij dat niet moeten doen. De
VVD heeft het beleid van staatssecretaris Kosto onder het vorige kabinet altijd
gesteund. In feite heeft de heer Kosto meer steun gehad aan de VVD dan aan
zijn eigen partij. En wij zetten die steun voort in dit kabinet aan steun aan
staatssecretaris Schmidts. Het is waar dat vorig jaar een aantal asielzoekers dat
Nederland bereikte het niveau van ongeveer 55.000 heeft bereikt. Iedereen
weet, het kabinet voorop, dat dat aantal voor Nederland niet te hanteren is. Dat
wij dat aantal niet aankunnen en de verschillende wetsontwerpen die onlangs
tot wet zijn geworden hebben dan ook tot effect dat dat aantal snel daalt. Welk
niveau dit jaar zal worden bereikt is natuurlijk nog niet duidelijk maar de
cijfers waarover wij nu beschikken wijzen in de richting van 35.000. Mocht dat
zo gebeuren dan maakt dat een verdere daling naar zeg 20.000 brengt een
verdere daling van zeg 20.000 in het verschiet. Dus ik vind er geen enkele
reden om afstand te nemen van het kabinetsbeleid dat is gericht op beperking
van immigratie zoals de VVD dat ook wil.
Het tweede voorstel van de afdeling Hilversum luidt als volgt: strakke
uitvoering van de procedures is mede in het belang van de echte vluchtelingen
en de bevolkingsgroei. En daarover kan ik zeggen dat wij het daarmee eens
kunnen zijn. Ook wij zijn van mening dat de in de Tweede Kamer vastgestelde
procedures op een strakke wijze moeten worden uitgevoerd.
Ik kom dan voorzitter op een tweede stuk van de afdeling Hilversum en dat is
een voorstel dat meer de partij dan de fractie betreft en dat voorstel luidt als
volgt: stimuleren van de discussie binnen de partij betreffende het
vreemdelingenvraagstuk. Mij dunkt maar het staat aan de partij en in de eerste
plaats aan de voorzitter omdat uit te maken. Mij dunkt dat wij daar alleen maar
baat bij kunnen hebben. Het vreemdelingenvraagstuk zal een zeer belangrijk
probleem blijven. Dat heb ik in mijn toespraak vanochtend ook benadrukt. Dus
hoe meer wij daarop studeren hoe beter. Wat betreft de fractie moet ik zeggen
dat dit vraagstuk veel aandacht krijgt in de wekelijkse fractievergaderingen en
dat in het bijzonder een klein groepje van drie fractieleden zich daarmee
bezighoud namelijk onze collega's Jan Rijpstra, Marijke Essers en Henk Kamp.
Dus ik kan de afdeling Hilversum ervan verzekeren dat dit zeer complexe
vraagstuk in de fractie in de Tweede Kamer alle aandacht krijgt die het ook
verdient. (applaus)
Voorzitter.
Ja dank je wel. In het verlengde van wat Frits Bolkestein net heeft gezegd is
het zo dat wij ook binnen de partij maar dan wel nadrukkelijk in samenwerking met de Tweede Kamerfractie dit vraagstuk op een verantwoorde
manier zullen bediscussiëren binnen partij verband en daar zullen wij dus het
initiatief toenemen.
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Dan ga ik over tot de tweede instantie en ik vraag of één van de vraagstellers
nog in eerste instantie nog in tweede instantie in wil gaan op de beantwoording
die toch buitengewoon uitgebreid is geweest maar u heeft de gelegenheid.
Geen opmerkingen meer.
Pardon ik kon niet zo snel de afstand nemen. Ten eerste bedank ik voor de
duidelijke beantwoording van de vragen die ik heb gesteld. Ik ben Yvonne
Hoogendoom afdeling Wassenaar maar over een ander antwoord wilde ik nog
even wat vragen. De heer De Korte heeft wat gezegd over de
overdrachtsbelasting, eerder heeft hij een voorstel ingediend of in ieder geval
bespreekbaar gemaakt of de overdrachtsbelasting voor werknemers die moeten
verhuizen voor hun bedrijf of daar een afschaffing voor zou kunnen komen.
Zou de heer De Korte hier nog iets over kunnen zeggen wat naar aanleiding
van het voorstel de stand van zaken is.
Voorzitter.
Mag ik even inventariseren of er nog meer vragen zijn.
Géén vragen meer, dan geef ik graag Rudolf de Korte het woord.
Voorzitter het is goed om te horen dat deze vraag ook leeft in mijn eigen
afdeling Wassenaar. Ik wil zeggen met betrekking tot die overdrachtsbelasting
dat daarvan nog niet zeker is hoeveel de opbrengst zal zijn van dat nu onder de
overdrachtsbelasting brengen van de overdracht van economisch eigendom.
Wat eigenlijk in feite tot nu toe er buiten was gebleven. Ik heb goede hoop dat
dat zo'n 150 tot 200 miljoen zal zijn maar wie ben ik. Ik ben maar kamerlid
en de beste rekenaars die zitten op het departement en die zeggen het is maar
80 miljoen en als dat zo weinig is dan kan je daar niet met een half of heel
procent punt de overdrachtsbelasting mee verlagen. Dan moet je dus voor iets
anders besteden. Ik heb in ieder geval gezegd het moet in hetzelfde doel of
voor dezelfde sfeer gebruikt worden en dan komen er andere faciliteiten aan de
orde zoals dus die faciliteit waarbij je gaat zeggen van nou werknemers die
verhuizen dat die dan eventueel als dat binnen een bepaalde tijd is een korte
tijd dat die dan zullen kunnen worden gefacilieerd en geen overdrachtsbelasting
hoeven te betalen maar ik vind het een vrij ingewikkelde faciliteit. Ik heb veel
liever dat iedereen ervan kan profiteren. Maar nogmaals als dat niet kan dan
willen wij daarover nadenken want elke eekhoorn moeten wij stimuleren.
Voorzitter.
Dank je zeer. Voldoende beantwoord?. Dan dank ik alle leden van de Tweede
Kamerfractie voor het beantwoorden van de vragen maar ik bedank ze ook
voor het werk wat ze tot nu toe hebben gedaan.
We gaan vervolgens over naar het beleid van de Eerste Kamerfractie. Zoals u
weet, althans als u er gisteravond was, heeft David Luteijn zijn rede
uitgesproken omdat hij van mening was dat als je officieel afscheid neemt hoe
kan je de volgende dag dan nog weer een rede houden. Dat is David ten lijnen
uit de rechtlijnigheid van de stoere Zeeuw maar we gaan het beleid van de
Eerste Kamerfractie wel aan de orde stellen. Ik heb wel begrepen dat er geen
schriftelijke vragen zijn ingediend. Zijn er mondelingen vragen. Niet dat is
algehele instemming. (applaus)
118

Je kunt dus met tevredenheid afscheid nemen David.
Voorzitter dat heb ik al gedaan. Ik wens mijn opvolgerFrits Bolkestein toe ...
eh ja we vergissen ons af en toe toch zie je, Frits Korthals Altes we moeten
wat aan die Fritsen doen denk ik, Frits Korthals Altes wens ik toe dat volgend
jaar wanneer hij hier zit dat hij hetzelfde applaus kan krijgen en ik heb daar
alle vertrouwen in gezien de eerste bijeenkomst van de nieuwe fractie die denk
ik heel goed met heel veel onderling vertrouwen en met heel veel moed naar
de toekomst is verlopen.
Voorzitter.
Dan dames en heren gaan we naar het Europees Parlement en we zijn
buitengewoon trots dat we de fractievoorzitter van de liberale fractie in het
Europees Parlement bij ons hebben en ik geef graag Gijs de Vries het woord.
(applaus)
TOESPRAAK VAN GIJS DE VRIES
FRACTIEVOORZITTER VAN DE LIBERALE FRACTIE IN HET
EUROPESE PARLEMENT.
Deze maanden zijn ze opnieuw vele malen uitgesproken. De woorden nooit
meer. Nooit meer oorlog, nooit meer racisme, nooit meer uitroeiing van een
volksdeel enkel en alleen omdat het bestaat. Maar hoe hol klinken deze
woorden in een Europa waar het opnieuw oorlog is. Zoals in Bosnië. En in een
wereld waar opnieuw genocide plaatsvindt zoals in Ruanda. Twee oude
gevaren bedreigen Europa: onverdraagzaamheid en onverschilligheid. Ik weet
niet welke van de twee het gevaarlijkste is. De onverdraagzaamheid uit zich
zowel in Oost- als in West-Europa vooral in discriminatie en geweld tegen
minderheden. Van de verkiezing van ranzig rechts in de gemeenteraden en in
nationale parlementen, zoals in Nederland, tot aanslagen op Turkse
eigendommen en Joodse begraafplaatsen. Maar de onverdraagzaamheid uit zich
ook in een andere vorm, en daarover wil ik het vandaag met u vooral hebben,
populistisch euro-cynisme zoals dat in Frankrijk wordt verwoord door Philippe
de Villier en Jean-Marie le Pen, in Engeland door ministers als Michael
Portillow en andere vooraanstaande conservatieven en in Oostenrijk door
Heider. Deze euro-cynici preken een nationalisme dat onverenigbaar is met
liberalisme. Ze appelleren aan het soort emoties dat dit continent deze eeuw al
twee keer in het verderf heeft gestort. Dat politici om electorale redenen
appelleren aan vooroordelen en ressentimenten dat hoeft ons niet te verbazen.
Verrassend is wel de combinatie van verlegenheid en onverschilligheid
waarmee bonafide democraten op dit populisme reageren. Willen wij liberalen
en andere democraten een overtuigend antwoord geven op het sluipend gif van
het collectivistisch nationalisme dan moeten twee mythen worden doorgeprikt.
In de eerste plaats de valse waarheid dat onze nationale identiteit wordt
bedreigd door de Europese integratie. Onze identiteit op dit werelddeel is niet
los te zien van de wisselwerking met onze buurlanden. Het is juist die
uitwisseling tussen die culturen die elke cultuur zijn vitaliteit zijn kracht geeft.
Alleen waar ze vreedzaam samenwerken kunnen ze tot volle bloei komen.
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Maar samenwerking zonder spelregels ontaardt al eeuwen lang vroeg of laat in
het recht van de sterkste. Voor hun voortbestaan hebben de naties van Europa
dus de Europese Unie nodig. Het omgekeerde geldt overigens ook.
De Europese Unie is een experiment in eenheid in verscheidenheid. Die twee
zijn niet los van elkaar verkrijgbaar.
De tweede valse waarheid is dat nationaal belang en Europese samenwerking
ten diepste onverenigbaar zijn. Het tegendeel is waar. Er is geen nationale
oplossing voor de werkeloosheid in Frankrijk, de luchtvervuiling boven
Duitsland of de internationale criminaliteit in Nederland. Een Belgisch of een
Nederlands buitenlands beleid dat niet is ingebed in Europees beleid komt
meestal neer op een soort fluiten in het donker. Het klinkt aardig maar je komt
er niet ver mee.
Wil dat zeggen dat landen zoals Nederland in de Europese Unie dus maar over
zich moeten laten lopen. Nee natuurlijk niet. Al te goed is buurmans gek. Elk
land komt in Brussel op voor nationale belangen. Nederland doet dat trouwens
sinds jaar en dag en dikwijls met succes. Prima dus dat ons land niet alleen in
Den Haag maar ook in Brussel op de kleintjes wil passen. Er is veel in de EUbegroting dat voor verbetering vatbaar is zoals mijn fractie bij elke gelegenheid
benadrukt. Maar gelijk hebben is in de politiek vaak minder belangrijk dan
gelijk krijgen. Zo is de Nederlandse financiële bijdrage aan de Europese Unie
niet op korte termijn radicaal te beïnvloeden. Denken dat we de komende
maanden eenzijdige afspraken kunnen openbreken waarvan we zelf hebben
afgesproken dat ze tot 1999 zullen gelden is waarschijnlijk niet realistisch. We
zouden dan het risico lopen de geloofwaardig van ons land als betrouwbare
partner te schaden zonder er veel voor terug te krijgen. Aan een nieuwe zwarte
maandag is geen behoefte.
Kansrijker lijkt het mij om in te zetten zoals minister Zalm heeft voorgesteld
op een fundamentele wijziging van het landbouw en structuur beleid van de
Unie tussen nu en 1999 en intussen de fraudebestrijding de prioriteit te geven
die hem toekomt zowel in Brussel als in Den Haag.
De hoogte van onze afdracht aan Brussel is een nationaal belang en niet het
minste. Maar de afdracht is niet identiek aan het nationaal belang. Het
nationaal belang van elke lidstaat van de Unie is samen te vatten in drie
woorden: welvaart, veiligheid en recht. En ik wil het met u hebben over het
derde van die woorden het recht.
De rechtsorde die de Europese Unie is is voor ons land een essentieel nationaal
belang. Zonder het cement van het recht brokkelt het Europees bouwwerk
immers onherroepelijk af. En zonder dat bouwwerk zijn de welvaart en de
veiligheid van ons land speelbal in het spel van de internationale macht.
Beste vrienden het gevecht om de verwezenlijking van de mensenrechten is
nog lang niet gewonnen. Niet in Oost-Europa maar evenmin in West-Europa.
Zo steekt in heel Europa het revisionisme weer de kop op. Daarom wil mijn
fractie dat in het Europees verdrag een verbod wordt opgenomen van alle
vormen van racisme en antisemitisme. En daarom dring ik er vandaag bij de
Europese commissie op aan het initiatief te nemen met de landen van West- en
Oost-Europa om een eensgezind antwoord te geven op giftige leugens zoals de
ontkenning van de Holocaust.
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Een liberaal antwoord op de onverdraagzaamheid in Europa moet ook aandacht
inhouden voor de positie van etnische minderheden. Nog altijd worden die
door de Europese Unie behandeld als tweede-rangs-burgers. Het is hoog tijd
dat in het verdrag wordt vastgelegd dat legale migranten die tenminste 5 jaar in
Europa verblijven, wat Europese rechten betreft, gelijk worden behandeld als
officiële EU-burgers. Ook belangrijk is dat de etnische minderheden in Europa
hun plaats vinden in de politieke organen en de politieke partijen van dit
werelddeel. Terecht heeft Willem Hoekzema aangedrongen op meer leden van
onze partij. Ik heb er alle vertrouwen in dat die ledenwervingsactie ook zijn
speerpunt zal willen richten op het betrekken van de etnische minderheden van
ons land bij onze partij. Waarheen zouden zij anders gaan.
Minister Sorgdrager van Justitie zei laatst zich zorgen te maken over de
rechtsstaat in Europa. Ze vindt de sterke toename van de omvang van de
internationale criminaliteit een bedreiging voor ons land. Zij heeft gelijk. Maar
wat doet ze er aan. Is zij en het kabinet met haar bereid te pleiten voor een
effectieve Europese aanpak voor de grensoverschrijdende misdaad. Is ze dus
bereid over zorgvuldig gekozen onderdelen van de politie en justitie
samenwerking in Europa met meerderheid te laten stemmen. De andere weg
die van de unanimiteit is immers doodgelopen. Neem Shengen, dat heeft 7
landen 10 jaar gekost om tot een non-besluit te komen. Als niet 7 maar 15
landen het eens moeten worden laat staan morgen 16 of 20 dan worden ze het
hooguit nog eens over de datum van de volgende vergadering.
Recht zonder macht vermag niets, macht zonder recht is tirannie zei Pascal.
Dat zou een goed motief zijn voor de intergouvermentele conferentie over de
toekomst van de Europese Unie. Wij moeten bereid zijn de Unie de macht te
geven het recht te dienen. Dat wil zeggen dat de Unie in staat moet worden
gesteld een werkelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid te voeren. Te vaak blijft
het in dat buitenlands beleid nu bij toeschouwen, hoofdschudden, handenwringen en uiteindelijk schouder ophalen. De veiligheid van Europa is één en
ondeelbaar. Het is tijd dat ons veiligheidsbeleid dat ook wordt in nauwe
samenwerking met Amerika. En over die samenwerking nog een woord. Ik sta
niet vaak verbaasd in het Europees Parlement maar deze week wel en sterker
nog ik was geschokt. Want het was mijn fractie die een amendement heeft
ingediend op de voorstellen van het Europees Parlement die straks moeten
leiden tot wijziging van het verdrag van Maastricht. Een voorstel, waar het
gaat om het veiligheidsbeleid, aandacht wordt gevraagd voor de noodzaak om
dat in te bedden in het Atlantisch Bondgenootschap. Dit continent kent geen
veiligheid als die niet mede wordt gewaarborgd door het Atlantisch
Bondgenootschap. Maar wat gebeurde er dat liberale amendement dat de
vanzelfsprekendheid weerspreekt werd verworpen door de socialisten, door de
Groenen en de andersdenkend neutralistisch links. Zelfs de PvdA-leden, en dat
toont het gebrek aan invloed van die leden in hun fractie, hebben kennelijk hun
fractie niet tot een realistisch beleid kunnen bewegen. Dat zijn essentiële
vragen dames en heren en daarom ben ik blij met de steun van mijn fractie
voor dit belangrijke onderwerp. Democratie is het hart van onze rechtsorde.
Een democratischer Europa is essentieel als antwoord op de populistische
Euro-cynici. Daarom is het essentieel dat bij de komende herziening van het
verdrag van Maastricht het Europees Parlement het laatste woord krijgt over
Europese wetgeving.
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Het Europees Parlement is het symbool van de verdraagzaamheid en van de
wil tot samenwerking van de volkeren van Europa. Hoe sterker dat symbool,
hoe sterker dat Europa. Hoe sterker het Europees Parlement, hoe sterker de
burger. Hoe sterker de burger, hoe weerbaarder onze beschaving. Die
beschaving is in het geding nu in West- en Oost-Europa nationalisme en
onverdraagzaamheid alles behalve overwonnen blijken. Zonder de wil tot
samenwerking binnen de gemeenschappelijke rechtsorde die de Europese Unie
is betwijfel ik of we deze krachten in de hand zullen kunnen houden. Maar de
Europese Unie spreekt niet vanzelf. Ze berust in belangrijke mate op de
bereidheid van nationale politici om uit te leggen waarom Europese
samenwerking nodig is. Aan die bereidheid ontbreekt het de laatste tijd helaas
steeds vaker. Te weinig maken nationale politici zich tot tolk van het
gemeenschappelijk belang zonder het welk ons nationale belangen niet te
verzoenen zijn. Te vaak hebben de Euro-cynici in de eigen hoofdsteden zoals
in Engeland vrij spel. Dat is gevaarlijk. De Europese integratie is niet
onomkeerbaar. Te veel onverschilligheid over de toekomst van de Europese
Unie doet die Europese Unie onherroepelijk ontrafelen. Dan doet het Veto zijn
verlammende werk. Dan winnen de middelpuntvliedende krachten.
Wij moeten als politieke partijen kleur willen bekennen. Wij moeten nee willen
zeggen tegen de nationale egoïsme, de vooroordelen, de stereotypen. We
moeten ja durven zeggen tegen de Europese Unie. Geen kritiekloos ja maar
wel een principieel ja. De Unie is niet zoals een Nederlands politicus onlangs
tegen een journalist zei; " Een samenzwering van socialisten en christendemocraten''. De Europese Unie is de meest ambitieuze oefening in vrede en
verdraagzaamheid die dit continent ooit heeft gekend. De Unie is onmisbaar
voor wie zoals wij liberalen recht en verdraagzaamheid in ons politieke
vaandel schrijven. Als Thorbecke vandaag zou leven zou hij zich inzetten voor
dat Europa. Een Europa dat volgens het Europees liberaal verkiezingsprogramma geheel in Thorbeckes geest een decentraal federaal karakter
behoord te hebben. Een Europa dat niet meer doet dan nodig is maar wat
nodig is effectief en democratisch aanpakt.
Meneer de voorzitter wat voor beschaving willen wij?. Dat is de vraag waar
het op aankomt in Europa, in Nederland en in de VVD. Niemand hoeft te
twijfelen aan ons antwoord als partij, aan ons antwoord als VVD. Laten wij dat
uitdragen met overtuiging en met kracht.
(applaus)
Voorzitter.
Dank je wel Gijs voor deze bijzonder goede toespraak waarin het gezamenlijk
belang van onze West-Europese landen, en hopelijk in de toekomst ook de
Midden-Europese landen, heel nadrukkelijk nog eens over het voetlicht is
gebracht.
Dames en heren wij hebben dus nu aan de orde het beleid van de VVD-leden
in het Europees Parlement. Ik zeg u dat er geen schriftelijke vragen zijn
ingediend. Toch is het mogelijk op basis van het jaarverslag van deze fractie,
die is toegezonden aan de secretarissen van de afdelingen en centrales, een
gedachtenwisseling aan te gaan indien u daar behoefte toe voelt. Géén .....
mevrouw.
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Ja dank u wel voorzitter mijn naam is Annemarie Heij. Ik wil eigenlijk ook
reageren op het verhaal van de heer De Vries. Hij heeft het even gehad over de
besluitvorming en ook de zorgen van mevrouw Sorgdrager naar voren
gebracht. Over eigenlijk de unanimiteit en daarmee eigenlijk een stukje
besluiteloosheid. De besluitvorming is natuurlijk een probleem waar we steeds
tegen aanlopen en zeker als de Unie straks uitgebreid zal worden met andere
landen dan stapelt zich dat alleen maar op. Ik zou graag van de heer de Vries
willen vernemen hoe hij denkt welke richting we uit zouden moeten gaan ten
aanzien van de besluitvorming binnen de Europese Unie. Dank u wel.
Voorzitter.
Dank u wel. Nog meer vragen .... mevrouw.
Voorzitter ik ben eigenlijk buiten de orde met deze vraag dus als u het zwijgen
oplegt dan doet u dat maar.
Mijn naam is Bruggeman ik ben lid van de afdeling Den Haag. Ik heb het
gevoel van deze geregisseerde manier van vragen stellen, schriftelijk en lang
van te voren in ieder geval een dag van te voren, niet bevorderlijk is voor de
levendigheid van de vergadering als het gaat om het beleid van onze
volksvertegenwoordigers. Ik begrijp dat u allemaal snakt naar een vrije
zaterdagmiddag maar wij komen ook allemaal hier. Maar als je de
vragenstellers hoort als ze eventueel impulsief naar de microfoon kunnen lopen
dan is ook de wisselwerking tussen de beantwoorders en de vragenstellers
beter. Het is voor ons toch ook wel aardig om te horen wat er in de partij leeft
eens in het half jaar eens in het jaar. Dus ik zou u willen vragen om nog eens
te overwegen om deze procedure te veranderen want anders zijn we wel heel
gauw klaar met het bespreken van het beleid van de fracties.
Voorzitter.
Het is goed dat u dit zegt mevrouw Bruggeman omdat we binnen het
hoofdbestuur over de gehele breedte aan het bekijken zijn welke procedures we
kunnen veranderen. Niet alleen de reglementen, de statuten komen aan de orde
maar als we praten over het verder aanpassen van de discussie waar ik
uitgebreid over gesproken heb dan valt dit er ook onder en in dat kader wil ik
uw goede opmerking plaatsen dank u wel.
Dan graag het woord aan Gijs de Vries.
Kort voorzitter. Besluitvorming moet lokaal, nationaal en Europees aan twee
eisen voldoen. Effectiviteit en democratische controle. Wat de effectiviteit
betreft gaat het in de Europese Unie de laatste jaren heel veel beter. En de
belangrijkste reden is dat we in 1985 hebben besloten om de eenstemmigheidsregel voor economisch beleid in de meeste gevallen te vervangen door
stemming bij meerderheid. Sindsdien is die Europese markt er gekomen en ik
hoef deze zaal niet te vertellen hoe belangrijk die voor ons land is. Een land
dat de helft van zijn nationaal inkomen haalt uit de export en daarvan gaat het
grootste deel naar de landen van de Europese Unie. Nederland verdient per jaar
in export binnen de Europese Unie een bedrag van 200 miljard gulden. Dat is
een stukje van ons nationaal belang wat is gediend bij die
meerderheidsbesluiten.
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Naar mijn gevoel moet daar een les uit worden getrokken voor wat betreft
dringende onderdelen van het buitenlands beleid en de samenwerking op politie
en justitie gebied. Unanimiteit, eenstemmigheid moet mogelijk blijven in
bepaalde zorgvuldig gekozen gevallen waarin de belangen van lidstaten
zodanig zwaar wegen dat ze alleen met eenstemmigheid tot een besluit kunnen
komen. Bijvoorbeeld het sturen van troepen naar een crisishaard. Dat lijkt mij
nou bij uitstek een zaak is waar nationale parlementen dienen over te beslissen
en waar dus ook de nationale soevereiniteit volledig in tact dient te blijven. Op
minder vergaande terreinen denk ik is meerderheidsbesluitvorming belangrijker.
Nu is het zo dat eenstemmigheid regel is en meerderheidsstemming is
uitzondering. Ik zou dat willen omdraaien meerderheidsstemming regel maar
unanimiteit behouden in uitzonderingen.
En wat die democratie betreft één regel en die staat ook in onze
verkiezingsprogramma dames en heren. Wij zijn de enige Nederlandse politieke
partij die dat zo duidelijk heeft uitgesproken. Voor ons is de essentie van
democratie dat burgers niet gebonden zijn aan wetgeving die zij zelf niet
uiteindelijk kunnen beïnvloeden via hun gekozen volksvertegenwoordigers.
Essentieel is dat waar wetgeving wordt vastgesteld, die ons bindt als burgers,
dat daarover een parlement het laatste woord heeft. Het nationale in het geval
van nationale wetgeving, het Europese in het geval van Europese richtlijnen en
verordeningen. Dat is waar wij naar moeten streven. Zo krijgen wij een Unie
die effectief werkt, niet te veel doet maar wat ze doet goed en democratisch.
Voorzitter.
Ik constateer dat er geen vragen meer zijn. Dan gaan we nu over tot sluiting
van deze vergadering. Voordat ik de vergadering formeel sluit wil ik graag er
nog even op wijzen dat na afloop hier buiten de zaal Frits Bolkestein zijn
boek: " Het heft in handen" zal signeren.
En de opbrengst van dit boek is voor de Annelien Kappeyne van de
Coppellostichting.
En dan sluit ik nu de vergadering en ik wens u een goede lunch.

-0-

eindredactie drs. L.H.M. Osterholt
juli 1995
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BESCHRIJVhVGSBRIEF
48STE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
(96ste algemene vergadering)

De openbare jaarlijkse algemene vergadering van de VVD wordt gehouden op
vrijdag 19 en zaterdag 20 mei 1995 in cultureel- en congrescentrum de
Reehorsl, Bennekomseweg 2-1 te Ede.

Door de ledenvergaderingen van de afdelingen, de centralevergaderingen van
de ondercentrales en kamercentrales, de commissies van advies (art. 60 h.r.) en
de bijzondere groepen (art. 78.1 h.r.) kunnen tot uiterlijk 31 maart 1995
amendementen c.q. moties bij de algemeen secretaris worden ingediend op de
voorstellen die in de beschrijvingsbrief zijn opgenomen. Deze amendementen
en moties worden gepubliceerd in de aanvullende beschrijvingsbrief van half
april 1995 (zie voor wijze van indiening: N.B.l ); evenals het financieel verslag
van de penningmeester.
AGENDA:

........ vrijdag 19 mei 1995, 15.00 uur ....... .
1.

Opening door de voorzitter, drs W.K. Hoekzema

2.

Voorstel van kamercentrales en afdelingen (lzuislzoudelijk)

2a.

Kamercentrale Leiden (briefnr" 81 7752)
Tekst:
Motie.
De 48ste jaarlijkse algemene vergadering van de VVD op 19 en 20 mei
1995 tè Edè bijeèn,
is van oordeel dat de functies van algemeen secretaris van de VVD en
directeur Thorbeckehuis volstrekt van elkaar verschillen,
spreekt als zijn mening uit,
dat zo spoedig mogelijk dient te worden overgegaan tot de verkiezing
van een algemeen secretaris. lid van het hoofdbestuur,
verzoekt het hoofäbestuur deze verkiezing uiterlijk voor de 49ste
jaarlijkse algemene vergadering van 1996 voor te bereiden en gaat over
tot de orde van de dag.
Toelichting:
Reeds sedert 1987 wordt naar aanleiding van de herstructurering van
het hoofdbestuur gediscussieerd over dit onderwerp.
Om een aantal redenen is een reeds eerder ingediende motie terzake
ingetrokken.
Dit laat onverlet, dat nog steeds de mening heerst, dat de bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor het algemeen secretariaat en de dagelijkse
leiding van het partijbureau niet in één persoon verenigd dienen te zijn.
Een en ander om te voorkomen, dat door belangenverstrengeling hetzij

verkeerde beslissingen kunnen worden genomen, hetzij de betreffende
functionaris in een rolcantliet kan komen.
Hiermede wordt eveneens een noodzakelijk geachte onderscheiding
tussen adviseren aan en beslissen door het hoofdbestuur bereikt.
Nu wederom invulling moet worden gegeven aan een vacature binnen
het partijbureau en er tevens een aantal vacatures in het hoofdbestuur is
te vervullen, wordt dit het juiste moment geacht om tot een volledige
afronding van het herstructueringsproces van het hoofdbestuur te
komen.
Advies hoofdbestuur:
Gelet op de ontwikkelingen van de laatste jaren en de ingang gezette
organisatorische veranderingen op het algemeen secretariaat wordt door
het hoofdbestuur onderschreven dat de functies van bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor en dagelijkse leiding van het algemeen
secretariaat moeten worden gescheiden. Daarnaast wordt onderkend dat
er binnen het hoofdbestuur behoefte is ontstaan aan de in functie
gekozen portefeuillehouder "algemeen secretaris".

Het hoofdbestuur zal derhalve in de algemene vergadering van 1996
een voorstel brengen tot verkiezing door de algemene vergadering van
een (onbezoldigde) algemeen secretaris, lid van het bestuur.
Daarnaast zal er op zo kort mogelijke termijn een (bezoldigd) hoofd
van het partijbureau worden aangesteld, die zal functioneren onder
verantwoordelijkheid van de gekozen algemeen secretaris.
Het hoofdbestuur zal tevens binnen haar bestuur voorzien in de periode
tot verkiezing van een algemeen secretaris in de algemene vergadering
in I 996 voor waarneming van de bestuurlijke verantwoordelijkheden.
2b.

Kamercentrale Zeeland (briefnr. 817747)
Tekst:
De centralevergadering van de kamercentrale Zeeland, bijeen op
donderdag I 0 november 1994, heeft besloten ten behoeve van de 48ste
JA V te houden op I 9 en 20 mei 1995 te Ede het volgende voorstel in
te dienen.

Behandeling van de begroting voorafgaand aan het jaar waarvoor deze
begroting zal gelden.
Toe/ic!tting:
De achtergrond bij dit voorstel is de moeilijke financiële positie van de
partij enerzijds en anderzijds de confrontatie met een ontwerp-begroting
in een jaar die veelal reeds enkele maanden oud is en waardoor het
moeilijk is reeds in gang gezette zaken terug te draaien.
Daarbij speelt natuurlijk uiteraard IY:ede, dat het juist de
ledenvergadering is die het beleid vaststelt en daarmee in relatie ook
tijdig het daarbij behorende hudgetrecht dient te kunnen hanteren.

De meest geëigende situatie lijkt de vaststelling van een begroting in
het najaar voorafgaand aan het begrotingsjaar, dat natuurlijk gelijk loopt
met het kalenderjaar.
Advies hoofdbestuur:
Het hoofdbestuur onderschrijft de visie dat de begroting een afgeleide is
van het voorgenomen beleid voor dat jaar. Bij de behandeling van
agendapunt 4 zal het beleidsplan en de begroting voor 1995 aan de
algemene vergadering worden voorgelegd. Een begroting wordt echter
opgesteld in oktober op basis van de geschatte realisatie per ultimo van
dat jaar.
De behandeling hiervan zal volgens het voorstel van de kamercentrale
Zeeland daarna moeten plaatsvinden in een algemene vergadering. De
kosten voor een extra A V zijn echter aanzienlijk (ca. f 30.000,-).
Het hoofdbestuur ontraadt daarom het voorstel in dit stadium, maar zal
nader onderzoeken op \Velke wijze de begroting en de daarmee
samenhangende beleidsplannen kunnen worden behandeld en
vastgesteld.
2c.

Afdeling Oegstgeest (briefttr. 817749)
Tekst:
De afdeling Oegstgeest stelt voor te besluiten tot het organiseren van
een gedachtenwisseling over de liberale opstelling aan het begin van de
volgende eeuw.
Toelicltting:
In de wereld om ons heen doen zich ingrijpende veranderingen voor die
om een liberaal standpunt vragen. Zo is de klassieke Oost - West
tegenstelling, die tijdens de Koude Oorlog als een gegeven \verd
ervaren, steeds meer aan het vervagen. Mede onder invloed van allerlei
technologische ontwikkelingen \Vordt arbeid in toenemende mate een
schaars goed en lopen we het risico dat een maatschappelijke
t\veedeling tussen werkenden en niet-werkenden zal ontstaan. De
Westerse parlementaire democratieën kraken in hun voegen onder
invloed van mannetjesmakerij, apathie van de burger en corruptie. In
het licht van de Europese eenwording rijst de vraag of de traditionele
natie-staat wellicht zijn langste tijd heeft gehad.
Het wordt hoog tijd om ten aanzien van deze en soortgelijke
vraagstukken een samenhangende liberale visie te ontwikkelen. Anders
dan ~ommige doemdenkers beweren is het einde der ideologieën nog
niet aangebroken. Het is echter \Vel zaak om die ideologieën op de
hoogte van de tijd te brengen.
De afdeling Oegstgeest stelt de algemene vergadering derhalve voor een
werkgroep in te stellen die zich bezint op de liberale opstelling aan het
begin van de volgende eeuw. Hoe zou de liberale benadering er,
pakweg in 2014, uit moeten zien? De uitkomsten van deze bezinning
zouden aan de partij kunnen worden voorgelegd en kunnen leiden tot
een brede inhoudelijke discussie.

Anders dan bij de discussie over 'Ongebroken lijnen' het geval was, is
het nadrukkelijk niet de bedoeling om bouwstenen te leveren voor het
eerstvolgende verkiezingsprogramma. Het gaat om het ontwikkelen van
een lange termijnvisie, die uiteraard zijn weerslag kan hebben op de
concrete standpuntbepaling van de partij. Overigens heeft de Nerddiscussie wel bewezen dat inhoudelijke discussie de partij goed doet.
Ook in het rapport van de commissie Rosenthal - 'In alle
duidelijkheid' - wordt op het organiseren van een inhoudelijke discussie
aangedrongen.
De afdeling Oegstgeest verzoekt de algemene vergadering gelet op het
bovenstaande over te gaan tot instelling van een werkgroep
'Liberalisme in 2014'.
Advies hoofdbestuur:
Het hoofdbestuur onderschrijft de noodzaak om juist in deze periode
waarin de bakens worden verzet een visie op de lange termijn te
ontwikkelen en zal zich in overleg met de prof.dr. B.M.
Teldersstichting beraden op welke wijze dit het beste operationeel kan
worden gerealiseerd (zie beleidsnota hoofdstuk stimuleren en verdiepen
inhoudelijke discussie, punt 4).
2d.

Afdeling Hilversum (briefnr. 817745)
Tekst:
Stimuleren van de discussie binnen de partij betreffende de eindigheid
van fossiele brandstoffen, olie en gas, met zowel haar tïnancil5le
gevolgen voor de Nederlandse maatschappij als de klimatologische
gevolgen.
Advies hoofdbestuur:
Voorgestdd wordt een themadag te wijden aan de energiepolitiek in
relatie tot de eindigheid van fossiele brandstoffen.

2e.

Afdeling Hilversum (briefnr. 817745)
Tekst:
De laatste jaren vinden procedures binnen de VVD veelal plaats via het
top-down systeem. Echter, juist in een liberale partij zal ge\verkt
moeten worden vanuit de: achterban, de leden. Voorstel om procedures
en standpunten van onder af op te starten. daar de eerste aanzetten te
laten geven.
Advies hoofdbestuur:
De meeste procedures zijn reeds botturn-up uitgevoerd. Voor wat betreft
de kandidaatstellingsprocedurcs zal er een commissic worden ingesteld
die de opgedane ervaringen tijdens de kandidaatstelling voor de
verkiezingen voor de Tweede Kamer, Gemeenteraad, Europees
Parlement, Provinciale Staten en de Eerste Kamer zal evalueren.

2f.

Afdeling Hilversum (briefnr. 817745)
Tekst:
De VVD dient duidelijke stellingname te nemen tegen het huidige
landelijke asielbeleid.
Strakke uitvoering van de procedures is mede in het belang van de
echte vluchtelingen en de bevolkingsgroei.
Advies hoofdbestuur:
Verwezen wordt naar de uitgebreide discussie in de Tweede Kamer en
daarbuiten over genoemde problematiek, waarbij de VVD Tweede
Kamerfractie het voortouw heeft genomen.
Het hoofdbestuur adviseert hierbij dan ook dit voorstel
te betrekken bij de discussie over het beleid van de Tweede
Kamerfractie.

2g.

Afdeling Hilversum (briefnr. 817745)
Tekst:
Stimuleren van de discussie binnen de partij betreffende het
vreemde Iingen vraagstuk.
Advies hoofdbestuur:
De discussie over het migrantenvraagstuk is onderdeel van een
grotere discussie, met name in Europees en Internationaal verband.
Nationale oplossingen zijn dan ook niet los te zien van Internationale
ontwikkelingen.

In de jaarlijkse Algemene Vergadering van 1992 heeft een
geagendeerde discussie over het onderwerp plaatsgevonden, daarnaast
zijn er ook in de algemene vergaderingen van 1993 en \994 alsmede bij
de vaststelling van het verkiezingsprogramma hierover discussies
gevoerd.
Verwezen wordt verder naar de uitgebreide discussic in de Tweede
Kamer en daarbuiten over genoemde problematiek, \Vaarbij de VVD
Tweede Kamerfractie het voortouw heeft genomen.
Het hoofdbestuur adviseert hierbij dan ook dit voorstel
te betrekken bij de discussic over het beleid van de Tweede
Kamerfractie.
3.

Benoeming lid van de commissie van beroep (art. 32 statuten)
De voorzitter van de commissic van beroep, de heer
mr. F. Korthals A Ites, heeft te kennen gegeven deze functie neer te
willen leggen. De laatste periodieke benoeming heeft plaatsgevonden in
\993. Leden van de commissie \VOrden benoemd voor de periode van
drie j~ar, er dient derhalve tussentijds in de ontstane vacature te worden
voorz1en.
Krachtens zijn bevoegdheid, vervat in art. 54.3 hr wordt door het
hoofdbestuur kandidaat gestelel voor het lidmaatschap:

voorzitter: W.J.A. van den Berg te Diever.
Namen van overige kandidaten kunnen tot en met 3 I maart 1995 ter
kennis van de algemeen secretaris worden gebracht, mits deze kandidaat
zijn gesteld door de ledenvergadering van de afdeling.
4.

Bespreking van !tet beleid van !tet hoofdbestuur
T.b.v. dit agendapunt zal de beleidsnota van het hoofdbestuur worden
gebruikt, zie bijlage I, los bijgevoegd.

5.

Bespreking notitie bestuurlijke organisatie
T.b.v. dit agendapunt zal de beleidsnotitie bestuurlijke organisatie
worden gebruikt, zie bij lage II.

6a.

Rekening en verantwoording en jaarverslag van de penningmeester
over 1994 ingevolge art. 18.3 statuten
N.B. De rekening en verantwoording en jaarverslag van de
penningmeester worden meegezonden met de aanvullende
beschrijvingsbrief van half april 1995.

6b.

Verslag van de commissie van drie leden
ter voorlichting van de algemene vergadering bij de behandeling van de
rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 1994.
De commissie bestaat uit de volgende leden:
ing. P.H. Tirion te Oosterbt!ek, drs. R.B. Pier te Tietjerk en drs. J.R.A.
Raasveld te Amsterdam.

6c.

Benoeming van een commissie van drie leden
ter voorlichting van de algemene vergadering bij de behandeling van de
rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 1995
(art. 30.2 statuten).
Voorgesteld worden- in alfabetische volgorde -de volgende kden:

A. van Hulst te Oss, drs. R.B. Pier te Tietjerk en
drs. J.R.A. Raasveld te Amsterdam
Als plaatsvervangende leden:
mevr. J.E.J. Muys te Voerendaal, mevr. mr. M.Th.M. Tangel te
's-Gravenhagc en 1-I.W. van Weeren te Voorhout.
Namen van overige kandidaten kunnen tot uiterlijk 31 rnaart 1995 ter
kennis van de algemeen secretaris worden gebracht. mits deze kandidaat
zijn gesteld door de ledenvergadering van de afdeling.
7.

Speeelt voorzitter JOVD

........ vrijdag 19 mei 1995, 19.30 uur ....... .
8.

Herdenking overleden vooraanstaande VVD-leden

9.

Eventuele voortzetting behandeling van de agendapunten 2, 3, 4,
5 en 6

1Oa.

Vaststelling door de algemene vergadering van /zet aantal leden van
/zet hoofdbestuur ingevolge art. 23.3 statuten
Tekst:
Het hoofdbestuur stelt voor het aantal leden te bepalen op ll, te weten
de voorzitter, één ondervoorzitter, de penningmeester en acht (8)
secretarissen voor de organisatie.
Toelichting:
Het aantal van ll hootäbestuursleden \Vordt nu al een aantal jaren
gehanteerd en er is gebleken dat dit aantal een goed werkbare is.

I Ob.

Secretarissen voor de organisatie
Van de acht (8) zittende secretarissen voor de organisatie zijn er drie
(3) aftredend en niet-herkiesbaar. Het betreft hier: mevr. A. A. Aeyelts
Averink-Winsemius te Krimpen a/d IJssel, de heer drs.M.A.J. Knip te
Emmeloord en mevroll\v F.M. Roscam Abbing-Bos te Rijswijk.

In verband met het feit dat de ledenvergaderingen van de afdelingen
gebruik hebben gemaakt van de statutaire mogelijkheid om overige
kandidaten te stellen zullen verkiezingen noodzakelijk zijn voor de drie
(3) openvallende plaatsen van secretaris voor de organisatie.
Dit zijn (conform art. 41.3 hr. in alfabetische volgorde) de volgende
kandidaten:
- Alevrouw R. Baljé-Rijnders Ie Marum
(kandidaat gesteld door het hoofdbestuur);
- Alevrouw W..J. M. Bregman-Kaaks Ie Roden
(kandidaat gesteld door de afdeling Roden);
- De heer mr C. AI de Graaf Ie Kloelinge
(kandidaat gesteld door de afdelingen Arnemuiden, Domburg,
Duiveland, HulsUHontenisse, Kapelle- Wemeldingc, Terneuzen/Sas
van Gent en Westerschouwen en ondersteund door de afdelingen
Axel en Veere);
- /vfevrouw E. M Kalsheek-Schimmelpenninck van der Oije Ie Dalj.\"en
(kandidaat gesteld door de afdeling Dalfsen);
- Alevrouw A. Ronzijn Ie Geldrop
(kandidaat gesteld door het hootäbestuur);
- lvfevrouw .J.J. VolmuUer Ie Leidschendam
(kandidaat gesteld door de afdeling Leidschendam);
- lvfevrouw mr W. M. C. de Vrey- Vringer Ie Nieuwkoop
(kandidaat gesteld door het hootäbestuur).

(Voor de levensbeschrijvingen wordt verwezen naar de bijlage III).
De taakverdeling van de secretarissen voor de organisatie wordt
vastgesteld door het hoofdbestuur op de eerste vergadering na de 48ste
JA V en vervolgens gepubliceerd.
IJ.

Afscheid van hoofdbestuursleden die zijn afgetreden.

12.

Rondvraag

........ zaterdag 20 mei 1995, 10.30 uur .......... .

13.

Redevoering van drs. W.K. Hoekzema, partijvoorzitter

14.

Redevoering van mr.drs.F. Bolkestein, voorzitter VVD-TweedeKamerfractie

15.

Bespreking beleid van de Tweede-Kamerfractie

16.

Redevoering van ir. D. Luteijn, voorzitter van de VVD-EersteKamerfractie

17.

Bespreking beleid van de Eerste-Kamerfractie

18.

Afscheid van ir. D. Luteijn

19.

Redevoering van drs. G.1H. de Vries,
leden in /zet Europese Parlement

20.

Bespreking beleid van de VVD-leden in ltet Europees Parlement

21.

Redevoering van H.F. Dijkstal, vice-premier

22.

Sluiting.

~·ertegemvoordiger

van de VVD-

het hoofdbestuur van de VVD,
Den Haag, I 3 februari I 995

BIJLAGE II

NOTITIE BESTUURLIJKE ORGANISATIE

1. Inleiding

Al een aantal jaren is er sprake van een ontwikkeling waarbij enerzijds het
ledental van politieke partijen aan het afnemen is en anderzijds de eisen die
aan politieke partijen worden gesteld met betrekking tot bijvoorbeeld politieke
standpuntbepaling en recrutering van kandidaten voor politieke- en bestuurlijke
functies, steeds hoger worden gesteld. Een moderne politieke partij moet zich,
gezien bovengenoemde en andere maatschappelijke ontwikkelingen,
voortdurend bezinnen op zijn organisatie en functioneren.
Ook aan de VVD zijn deze ontwikkelingen niet voorbij gegaan. Het aantal
leden is sinds het begin van de jaren tachtig (ruim l 00.000 leden) afgenomen
tot het huidige aantal van 55.000. In het verlengde daarvan moeten dezeltäe
activiteiten door steeds minder vrijwilligers en met steeds minder middelen
georganiseerd worden. Wel zijn in de partijorganisatie een aantal wijzigingen
aangebracht, maar is tegelijkertijd onduidelijkheid ontstaan over de taak en
bevoegdheden van een aantal organen.
2. Taak en samenstelling commissic Bestuurlijke Organisatie

Een en ander was voor het hoofdbestuur aanleiding om in september 1993 een
commissie, de Commissic Bestuurlijke Organisatie in te stellen. Het
hoofdbestuur gaf de commissic de volgende vraagstelling mee.
Op welke wijze kan de organisatie van de VVD optimaal (in temten
van effectiviteit en efficiënte commtmicatie) worden aangepast, gelet
op de huidige gekozen bestuurlijke structuren en de daamaast
optredende exteme en inteme kracltten.

De commissie werd als volgt samengesteld:
de heer prof.dr. U. Rosenthal, voorzitter;
de heer J. Franssen (op voordracht Tweede Kamerfractie);
de heer drs. S.B. Swierstra;
de heer drs. F.G.J. Steenmeijer;
de heer ing. P.H. Tirion (op voordracht kamercentralevoorzitters);
de heer N .J. van Batenburg. secretaris.
De leden van de commissie \Verden op persoonlijke titel benoemd.
Het hoofdbestuur verzocht de commissie voor de jaarlijkse algemene
vergadering van mei 1994 haar van zijn bevindingen op de hoogte te stellen.

3. Rapport 'In alle duidelijkheid'

Aan de vooravond van de 4 7ste jaarlijkse algemene vergadering heeft de
commissie het eindresultaat van de bevindingen aan de toenmalige voorzitter
van het hoofdbestuur aangeboden. In het rapport met als titel 'In alle
duidelijkheid' geeft de commissie een aantal aanbevelingen voor de
omschakeling van de VVD naar een kwaliteitspartij of in de woorden van de
commissie: 'naar een partij die met minder leden meer moet doen'.
Het hoofdbestuur heeft vervolgens dit rapport ruim in de partij verspreid. Tot
15 oktober 1994 konden de reacties op het rapport ingeleverd worden. De
binnengekomen reacties zijn door de commissie verwerkt en voorzien van een
advies aan het hoofdbestuur voorgelegd.
4. Actiepunten 'In alle duidelijkheid'

In hoofdstuk 7 van het rapport worden door de commissic de actiepunten
geformuleerd die naar zijn mening in de komende periode ter hand dienen
worden genomen. Deze actiepunten zijn:
1. Onderzoek nieuwe varianten partijlidmaatschap;
2. Intensivering opinievorming: vast overleg, partijcommissies, partijraad,
panels, Teldersstichting;
3. Intensivering contacten met maatschappelijke organisaties:
4. Voorbereiding en invoering panels;
5. Campagne revitalisering afdelingen:
6. Besluitvorming positie ondercentrales:
7. Vast overleg voorzitter met voorzitters fracties en vertegenwoordiger
bewindslieden:
8. Partijcommissies en partijraden up-graden:
9. Jaarplan en communicatieplan hoofdbestuur;
I 0. Jaarplannen en communicatieplannen kamercentralcs;
11. Overleg hoofdbestuur met voorzitters kamercentrales:
12. Jaarschema's bezoeken kamercentrales door partijvoorzitter en politieke
partij leider;
13. Assessment centers;
14. Beperking maximale duur lidmaatschap partij-organen tot 2 x 3 jaar.
Mede naar aanleiding van de binnengekomen reacties heeft de commissic het
hootäbestuur geadviseerd aan de punten I, 4, 5 en 8 (m.b.t. partijraden) in de
komende tijd prioriteit te geven. !let hoofdbestuur onderschrijft deze
prioriteitsstelling en zal in deze notitie haar reactie op deze punten geven.
Tevens geeft het hoofdbestuur in deze notitie een reactie op de algemene
analyse van de commissie. Voor de reactie van het hoofdbestuur op de overige
actiepunten en op de binnengekomen reacties die geen betrekking hebben op
bovengenoemde punten, wordt verwezen naar het meerjarig beleidsplan \Vaarin
de plannen van het hootäbestuur voor de komende jaren staan.

Î

5. Algemene analvsc

In het tweede hoofdstuk van het rapport geeft de commissie aan dat het
antwoord op de vraagstelling die aan de commissie is meegegeven, niet ligt in
een voorstel tot vergaande herstructurering of reorganisatie van de organisatie
van de partij. De commissie legt in het rapport de nadruk op de noodzaak de
veranderende rol van de politieke partijen serieus te nemen, de openheid in de
interne en externe communicatie te verbeteren en onduidelijkheden in de
partijstructuur weg te nemen.
Het hoofdbestuur onderschrijft deze opvatting van de commissie. In de
afgelopen jaren is vaak al veel tijd en energie besteed aan discussie over
organisatie en reglementen. Ook in de komende jaren zal enige discussie over
met name de reglementen onontkoombaar zijn.
Het hoofdbestuur heeft toegezegd de diverse kandidaatstellingsreglementen te
evalueren. En ook de reglementen en statuten zullen herzien \Vorden. Het
hoofdbestuur wil deze discussies niet verder belasten met discussies over
herstructurering of reorganisatie, maar kiest ervoor om zoveel mogelijk te
trachten de huidige onderdelen van de organisatie optimaal te laten
functioneren.
In hootästuk 3 van het rapport geeft de commissie een analyse van de
veranderende rol van politieke partijen. In deze analyse geeft de commissie een
aantal oorzaken van het functieverlies dat de politieke partijen in der loop der
jaren hebben geleden, zoals:
het ontbreken van grote ideologische vcrschillen tussen de diverse partijen~
de afnemende rol van politieke partijen als schakel tussen burgers en
overheid;
de afgenomen betekenis van politieke partijen bij het overdragen van
ideeën, normen en waarden ~an de burgers. mede door het afnemende
ledental van de politieke partijen;
het geringer aantal actieve leden.
Desondanks ziet de commissie, mede gelet op de voorspoed van het liberalisme
en de electorale steun, ongekende mogelijkheden voor de VVD. De VVD zal
zich dan wel moeten omschakelen naar een kwaliteitspartij. De binding met de
leden en de electorale aanhang moet worden versterkt. Er moet een bijdrage
geleverd worden aan het publieke debat over actuele vraagstukken en langetermijn ontwikkelingen. En er moet veel aandacht besteedt worden aan de
recrutering en doorstroming van professionals en vrijw·illigers. Kortom. naar de
mening van de commissie zal de VVD in de toekomst met minder leden meer
moet doen.
Het hoofdbestuur onderschrijft deze analyse van de commissie en ziet het als
een uitdaging om het op een aantal punten geleden functieverlies te bestrijden.
Het hoofdbestuur wil echter niet berusten in de opvatting van de commissie dat
in de toekomst met minder leden, meer gedaan zal moeten worden. Naar de
mening van het hoofdbestuur is het van het allergrootste belang om het huidige
_,..,

ledental te vergroten en daardoor het draagvlak voor de activiteiten van de
VVD te verbreden. Het hoofdbestuur ziet mogelijkheden om door een gerichte
en intensieve ledenwerfcampagne en de daarbij behorende opvang van niell\ve
leden, het ledental van de partij te laten toenemen. [n het meerjarig beleidsplan
van het hoofdbestuur dat op de 48ste jaarlijkse algemene vergadering aan de
orde zal komen, worden hiertoe aanzetten gegeven. Binnen afzienbare tijd zal
het hootäbestuur concrete voorstellen aan de partij presenteren.
6.

Prioriteiten

6.1. Prioriteiten op advies commissic

Door de commissie is geadviseerd aan een viertal actiepunten extra aandacht te
besteden. Het hootäbestuur heeft dit advies overgenomen en stelt daarvoor de
volgende aanpak voor:
a. Nieuwe varianten partijlidmaatschap:
Advies:

De commissie adviseert dat de VVD op korte termijn nieuwe varianten op het
partij-lidmaatschap (donateurs, sympathisanten, jeugdleden, student-leden) moet
onderzoeken.
Reactie:

Achtergrond van dit advies is ongetwijfeld om het lidmaatschap van de VVD
aantrekkelijkt:r te maken voor grotere groepen bdangstellemkn. Ook in het
verleden is al meerdere malen naar andere varianten van het partijlidmaatschap
gekeken. Zo heeft de algemene vergadering o.a. besloten tot invoering van een
gereduceerd tarief voor het eerste lidmaatschapsjaar en een speciaal tarief voor
de groep van 24 tot en met 26 jaar (studententarict). Keerzijde hiervan is
echter \Vel dat de partij geconfronteerd wordt met een inkomstenvermindering
( 1994 ongeveer f 150.000).
Ook is besloten tot de invoering van een lidmaatschap voor het leven.
Ook de door de commissie Qenoemde varianten zullen leiden tot een
inkomensderving indien een~ voldoende extra stijging van het ledenaantal
achterwege blijft.
Het hoofdbestuur zal de werkgroep ledenwerving/ledenbchoud en de LPC
verzoeken haar te adviseren over mogelijke varianten op het lidmaatschap en
over de financiële consequenties die uit de invoering van die varianten kunnen
voortvloeien. Op basis van dit advies zal het hootäbestuur een definitief besluit
nemen en eventuele voorstellen t.b.v. de algemene vcrgadering voorbereiden.
b. Voorbereiding en invoering deliberative polls:
Advies:

De commissie heeft de overtuiging dat de VVD haar voordeel kan doen met
een variant van de zogeheten 'deliberative polls' zoals die in de Verenigde
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Staten gepropageerd worden. In de nota 'In alle duidelijkheid" doet de
commissie een suggestie voor de opzet van een dergelijke poll door de VVD.
Reactie:

De reactie van het hoofdbestuur op dit advies is positief en verdient naar de
mening van het hoofdbestuur de kans om uitgeprobeerd te worden. In de
begroting voor 1995 heeft het hootäbestuur middelen gereserveerd voor een
proef met een deliberative poll. Het hootäbestuur zal ter begeleiding van deze
proef een projectgroep instellen die haar moet adviseren over de opzet en de
begeleiding hiervan. Het hoofdbestuur streeft ernaar deze proef in de tweede
helft van dit jaar te laten plaatsvinden, zodat de resultaten betrokken kunnen
worden bij het opstellen van de plannen voor de daarop volgende jaren.
c. Revitalisering afdelingen:
Advies:

De commissie adviseert het hoofdbestuur om, in samenwerking met de
besturen van de kamercentrales, een campagne (re)vitalisering afdelingen te
starten. Doelstelling van de campagne zou moeten zijn om de participatiegraad
in de afdelingen te verhogen. Een bijzondere aandacht voor jongeren wordt
hierbij gevraagd.
Reactie:

Het hoofdbestuur heeft haar plannen voor de komende jaren vastgelegd in een
meerjarig beleidsplan dat door de algemene vcrgadering besproken zal worden.
Rode draad in dit bckidsplan is het streven van het hootäbestuur om van een
partij van leden/donateurs naar een partij met deelnemers te gaan. l·!ct is de
vaste overtuiging van het hoofdbestuur dat de aantrekkelijkheid van de VVD
(om lid te \Vorden, dan wel lid te blijven) vcrgroot wordt als leden
daadwerkelijk betrokken worden bij de activiteiten van de VVD. Vanuit deze
invalshoek zullen bijvoorbeeld activiteiten in het kader van vorming en
scholing, inhoudelijke discussie, etc. worden opgezet.
Het proces naar het vcranderen van het karakter van het lidmaatschap kan niet
alleen de verantwoordelijkheid van het hootäbestuur zijn. maar moet ook
gedragen \VOrden door de besturen van de atäclingcn, ondercentrales en
kamercentrales. Het hoofdbestuur zal de voorwaarden moeten scheppen waarbij
deze besturen optimaal kunnen functioneren. Het hooläbestuur streeft daarbij
gezien de nauwe relatie met de gemeentelijke politiek. naar per gemeente één
afdeling.
Actieve afdelingen vormen in het proces naar deelnemers, een onmisbare
schakel. Het hoofdbestuur neemt dan ook dit advies van de commissic van
harte over. Een projectgroep bestaande uit een aantal portefeuillehouders in het
hoofdbestuur aangevuld met een aantal vertegenwoordigers van kamercentrales
krijgt als opdracht om deze campagne 'revitalisering afdelingen' op te zetten.
Niet alleen zal deze commissic met voorstellen moeten komen die een efficiënt
en actiever functioneren van atäclingen bevorderen, maar die ook de
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samenwerking tussen afddingen, met onder- en kamercentrales stimuleren, een
goede opvang en begeleiding van leden/deelnemers waarborgen en de positie
van de afdeling in de gemeente versterken.
d. Partijraad:
Advies:

De commissie geeft na een beschrijving van verschillende varianten in
overweging om het aandeel van de prominenten in de partijraad te vergroten.
Benadrukt wordt dat de partijraad in de politieke lijn en niet in de bestuurlijke
lijn behoort te opereren. Dit dient zich te manifesteren in de functie van de
partijraad als het sluitstuk van de inhoudelijk discussie en themadagen, met de
daarbij behorende voorbereiding.
Reactie:

In zijn analyse komt de commissie tot de conclusie dat over de gewenste
bevoegdheden, taken, verantwoordelijkheden en samenstelling van de partijraad
zeer uiteenlopende gedachten bestaan. Deze onduidelijkheden zijn er naar de
mening van het hoofdbestuur mede de oorzaak van dat de partijraad in de
afgelopen jaren onvoldoende tot haar recht is gekomen en tot frustraties bij de
leden van de partijraad hebben geleid. Een discussie over de functie, taak en
samenstelling van de partijraad is gewenst en noodzakelijk.
Een dergelijke discussie kan naar het oordeel van het hoofdbestuur niet los
gezien worden van de verschillende procedures die de partij op dit moment
kent m.b.t. de inhoudelijke discussie. de behandeling van de resultaten van
partijcommissies en de discussic over politieke onderwerpen op algemene
vergaderingen. Daarnaast schrijven bijvoorbeeld een aantal
kandidaatstellingsreglementen voor dat de partijraad op enig moment een
advies uitbrengt aan het hoofdbestuur.
Het hoofdbestuur onderschrijft de opvatting van de commissie dat de partijraad
met name in de politieke lijn dient te opereren. De partijraad dient naar de
mening van het hoofdbestuur, een rol te vervullen bij het vaststellen van de
uitkomsten van de themadagen in het kader van de inhoudelijke discussie en te
functioneren als een snel bijeen te roepen derivaat van de algemene
vergadering ten behoeve van standpuntenbepaling over (actuele) politieke
ondenverpen.
Onderwerpen die met name betrekking hebben op de organisatorische
onderwerpen dienen onderwerp van overleg te zijn in het periodiek overleg van
het hoofdbestuur met de voorzitters van de k.amercentrales.
Het hoofdbestuur zal een w·erkgroep instellen met als opdracht om binnen
afzienbare termijn een advies uit te brengen aan het hoofdbestuur over de te
volgen trajecten m.b.t. de politieke standpuntbepaling. Het hoofdbestuur streeft
er naar dit advies te publiceren in de aanvullende beschrijvingsbrief voor de
48ste jaarlijkse algemene vergaàaing.
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6.2. Aanvullende prioriteit

In haar rapport adviseert de commissie tevens om een jaarplan en een
communicatieplan voor het hoofdbestuur op te stellen. Gedeeltelijk heeft het
hoofdbestuur al invulling aan dit advies gegeven door het opstellen van het
meerjarig beleidsplan dat ten grondslag zal komen te liggen aan het beleid van
het hoofdbestuur voor de komende jaren. Jaarlijks zal aan de algemene
vergadering een hieruit voortvloeiend jaarplan en jaarbegroting ter bespreking
worden aangeboden.
Daarnaast wil het hoofdbestuur ook, mede gezien de samenhang die er bestaat
met de door de commissie geadviseerde prioriteiten, een communicatieplan
gaan opstellen.
7. Afsluiting

Het hoofdbestuur is de leden van de commissie zeer erkentelijk voor het vele
werk dat zij heeft verricht en het opgestelde rapport. Daarnaast wil het
hoofdbestuur haar dank overbrengen aan iedereen die gereageerd heeft op het
rapport 'In alle duidelijkheid'.
Met de behandeling van het rapport komt geen eind aan de discussie over de
partij-organisatie. De voortdurend veranderende maatschappelijke
omstandigheden eisen van de zichzelf respecterende partij die de VVD is, dat
zij zich continu de vraag blijft stellen of aanpassingen in de organisatie
noodzakelijk en wenselijk zijn. De VVD wil een moderne partij zijn die
appelleert aan een zo groot mogelijke aanhang, ZO\Vcl wat betreft leden als
kiezers. De discussic over het rapport 'In alle duidelijkheid' is daarmee geen
einddiscussie, maar een niet onbelangrijke moment opname.
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Bij lage III: Levensbeschrijvingen (in alfabetische volgorde):

Mevrouw \V.C.R. Baljé-Rijnders te Marurn

Mevrouw Baljé, geboren op 24 november 1943, is zelfstandig ondernemer.
Mevrouw Baljé heeft Spaans gestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Daarna heeft ze de opleiding Makelaar o.g. gevolgd. Daarnaast heeft zij diverse
cursussen en congressen gevolgd met betrekking tot overheidsbeleid op diverse
terreinen.
Zij was lid van het bestuur Stichting VrouwenNetwerk Nederland, lid van
werkgroep Europese Commissie Brussel, oprichter en voorzitter van
beleggingsstudieclub, lid van de Emancipatieraad, lid provinciaal Adviesorgaan
Groningen ter begeleiding onderzoek t.b.v. provinciaal beleid. Bij het Nationaal
comité 4 en 5 mei is zij o.a. voorzitter werkgroep Jeugdvoorlichting en
eindverantwoordelijke bevrijdingsfestivals. Zij was drie jaar directeur van het
Verkeerspark Assen. Nu is zij deelnemer van het SPRING (loopbaanbegeleiding vrouwen in hogere functies), voorzitter Raad van Advies stichting
Hoger Opgeleiden Terug op de Arbeidsmarkt. Tevens is zij bij de Noordelijke
Ontwikkelings Maatschappij betrokken als project manager Acquisitie Promotie
bij het !SP-project met betrekking tot promotie Noord-Nederland t.b.v.
bedrijfsvcstiging uit VS, Japan, Taiwan.
Mevrouw Baljé is als zelfstandige ondernemer o.a. adviseur voor startende
bedrijven Peet-project f-riesland en consultant oprichting van twee bedrijven in
Pokn. Binnen de VVD was zij secretaris van de afdeling Marum; lid en
voorzi ttcr ondercentralebestuur. Iid partij raad. lid lanc.kl ij kc ad viesraad
Vrou\ven in de VVD. vice-voorzitter Vrouwen in de VVD provincie
Groningen. afgevaardigde naar Provinciale Vrou\venraad en raadslid
(fractievoorzitter) van de gemeenteraad Marum.
Mevrouw Baljé is gehuwd en heeft 2 kinderen.
Mevrouw W ..J.M llregman-Kaaks te Roden

Mevrouw Bregman, geboren op 14 augustus 1945. is sinds vorig jaar raadslid
(fractievoorzitter) van de gemeente Roden.
Zij heeft drie jaar HBS gevolgd in Groningen en vervolgens in het Academisch
Ziekenhuis Leiden het diploma Vcrpleegkundige A gehaald. Cursussen en
trainingen heeft zij gevolgd in o.m. presentatie. vergader- en discussietechniek.
Bedrijfs-en bestuurlijke ervaring: eliverse functies in de gezondheidszorg,
raadslid in de gemeente Almere, \Vethouder gemeente Almere (portefeuille:
economische zaken, werkgelegenheid, onderwijs; q.q. eliverse bestuursfuncties),
vice-voorzitter bestuur VVD kamercentrale Drenthe, lid bestuur
scholengemeenschap Nienoordcollege Leek, lid van het hootäbestuur van de

VVD, regiosecretaris branche-organisatie (part-time); q.q. verschillende
bestuursfuncties: o.a. RBA, COMPAZ; lid provinciale staten van Drenthe, lid
Emancipatieraad.
De heer Mr. C.M. de Graaf te Kloetingc

De heer De Graaf, geboren op 25 oktober 1949 te Leiden, is thans
gemeentesecretaris van de gemeente Goes. Hiervoor was hij werkzaam als
gemeentesecretaris van de gemeente Bernisse en secretaris van waterschap
Vollenhove.
Na een MBO- en HBO-opleiding te hebben gevolgd, heeft hij rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Erasmus
Universiteit te Rotterdam.
Zijn overige huidige functies zijn: lid van het dagelijks bestuur van de VNG
atäeling Zeeland; lid landelijke commissie voor de bestuursorganisatie van de
VNG; lid dagelijks bestuur van de Bestuursacademie Zuid-Nederland; lid
werkgroep taken provincie/gemeenten; secretaris van het Interregionale
Samenwerkingsverband Oostersehelderegio en voorzitter secretariskring de
Bevelanden-Tholen.
Voor de VVD \vas de heer De Graaf voorzitter van de afdeling Brederwiede en
lid dagelijks bestuur ondercentrak Voornc en Putten. Thans is hij secretaris
van de kamercentrale Zeeland en lid van de partijraad.
Eerdere nevenbetrekkingen van de heer De Graaf waren docent gcmcenterecht
aan de Bestuursschool Overijssel. docent bestuurskunde aan de
Bestuursacademie Zuid-Holland en coördinerend docent bestuurspraktijk HBO
aan de Noordhollandse Bcstuursacademie.
1\'levrouw E.M. Kalsbcck-Schimmclpcnninck van der Oijc te Dalfsen

Mevrouw Kalsbeek, geboren op 19 april 1941 te Amsterdam, is sinds
I april 1994 manager van het Arbeidsintegratiefonds Chronisch Zieken in
Zwolle.
Zij is op latere leeftijd een universitaire studie aangegaan \Vat resulteerde in het
bchalen van het doctoraal examen Bestuurskunde Universiteit Twente.
Mevrouw Kalsbcek was aanvankelijk \Vcrkzaam in de sector kunst en cultuur;
opleiding kunstgeschiedenis in Parijs en kalligrafie aan de Amsterdamse
Grafische school. Als zelfstandig ondernemer is zij werkzaam geweest in een
eigen prentenantiquariaat en galerie hedendaagse kunst. Naast het zelfstandig
ondernemerschap heeft zij vele bestuursfuncties uitgeoefend in het
maatschappelijk middenveld. Zij geeft regelmatig leiding in vakantieweken
voor oudere gehandicapten. Van 1990-1993 was zij werkzaam aan de
Universiteit Tw·ente, faculteit Bestuurskunde. Eerst als studie-adviseur, daarna
als mede\verkster wetenschappelijk onderzoek bij de vakgroep Economie.

Van 1993 tot 1994 was zij directeur van de Stichting Chronisch Zieke
Kinderen en Jongeren te Zwolle; een stichting die zich bezig hield met schoolen beroepskeuze en arbeidstoelating voor chronisch zieke jongeren. Zij was
tevens bestuurslid van verschillende verenigingen en stichtingen.
Mevrouw A. Romijn te Geldrop

Mevrouw Romijn, geboren op 2 juli 1966, studeert, na het behalen van haar
VWO-diploma, vanaf 1990 rechten aan de Rijksuniversiteit Limburg. Zij heeft
gekozen voor de richting Staats- en Bestuursrecht en bevindt zich thans in haar
doctoraaltàse.
Mevrouw Romijn heeft van 1988 tot 1990 gewerkt bij een onderneming die
tijdelijke huisvesting produceert, verkoopt en verhuurt. Zij werkte voor de
afdeling verkoop binnendienst en heeft daarnaast pubtic relations voor het
bedrijf verzorgd.
Mevrouw Romijn is sinds 1982 lid van de VVD en vanaf 1986 lid van de
JOVD. Binnen de JOVD afdeling Eindhoven is zij actief geweest in diverse
commissies, te weten de commissie Gemeentepolitiek, Actuele politiek en de
Vaste Commissie Politiek. Daarnaast heeft zij in 1990 zitting genomen in de
lustrumcommissie van de afdeling Eindhoven. In het bestuur heeft mevrouw
Romijn gedurende de jaren zitting gehad als vice-voorzitter Organisatie en als
voorzitter van de afdeling.
Sinds 1990 is zij lid van de gemeenteraad Geldrop. Binnen de organisatie
Vrou . .ven in de VVD maakt zij. sinds 1991. deel uit van de commissic Jonge
Vrouwen in de VVD.
Mevrouw J..J. Volmuller te Leidschendam

Mevrouw Vo!muller. geboren op 26 juni 1943 te Hamstcad, Groot Brittanië.
was van 1982 tot 1994 \Vethouder in Leidschendam en is thans voorzitter van
de stichting Dalton Vatel School voor voortgezet ondenvijs.
Zij behaalde haar Highschool-diploma te Washington O.C.. Verenigde Staten.
Vervolgens heeft zij haar HBO-B opleiding behaald als medisch analiste.
Voor de VVD was zij o.a. lid van het algemeen bestuur van het gewest
's-Gravenhage, lid bestuur kamercentrale Leiden, lid landelijke adviesraad
'Organisatie Vrouwen in de VVD', lid van de gemeenteraad Leidschendam,
voorzitter van de gemeenteraadsfractie Leidschendam. Daarnaast heeft zij nog
enkele bestuurlijke functies vervuld, te weten: lid van de verkeerscommissie
van de VNG, lid ad hoc commissic D-gemeenten van de VNG, lid van de
bonelsraad ANWB en lid van de vcrkecrscommissie ANWB. Sinds 1994
studeert zij rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Mevrouw \V.M.C. de Vrcy- Vringer te Nieuwkoop

Mevrouw De Vrey, geboren op 3 november 1944 te Utrecht, is sedert
1 oktober 1989 burgemeester van Nieuwkoop.
Na haar gymnasiumopleiding studeerde zij rechten in Utrecht. Van 1970 tot
1974 was zij juriste bij de provinciale griffie te Utrecht en vervolgens
medewerkster bij de rechtswinkel te Amsterdam. Daarna tot oktober 1989
raadslid van de gemeente Haarlemmermeer, waarvan bijna tien jaar als
wethouder (portefeuilles Personeel en Organisatie, Ruimtelijke Ordening en
Bouwnijverheid).
Naast haar burgemeesterschap is zij gedelegeerde van het Intergemeentelijk
Overlegorgaan Rijnstreek (!GOR), Kroonlid NOS bestuur, lid Raad van Advies
Volkshuisvesting, commissielid landelijke gebieden Raad van Advies
Ruimtelijke Ordening, adviserend lid Raad voor de Openluchtrecreatie, lid
forum Stedelijke Vernieuwing en lid van diverse VNG-commissies.
Zij is sedert 1972 lid van de VVD en was o.a. bestuurslid afdeling
Haarlemmermeer, statencentrale Amstelveen en kamercentrale Haarlem, lid van
de commissie provincieprogramma 1978-1982 en landelijke commissie
gemeenteprogramma 1990-1994.
Daarnaast was zij lid van diverse partijcommissies (Volkshuisvesting, Media en
Binnenlandse Zaken). Voor de VVD heeft zij cursussen gegeven aan
gemeenteraadsleden en binnen de Haya van Somerenstichting meegewerkt aan
de cursus gemcentetinanci0n.

N.B.l:
Het hoofdbestuur heeft in 1983 besloten dat ten behoeve van de
indiening van amendementen en moties voor een algemene
vergadering uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van
formulieren gebaseerd op een model-formulier dat door het
algemeen secretariaat is verzonden aan de secretarissen van
afdelingen, centrales, bijzondere groepen (art. 78.1 hr.) en
commissies (art. 60 hr.). In verband met de veelheid van
onderwerpen is het om administratieve redenen noodzakelijk dat
een stringente procedure wordt gevolgd. Zo is de wijze van
amendering van de voorstellen, zoals aangegeven in deze
beschrijvingsbrief, neergelegd in een handleiding die eveneens is
toegezonden aan de secretarissen van de hierboven genoemde
organen van de partij. Het zal o.a. uitgesloten zijn om op de
toelichtingen te amenderen.
N.B.2:
Het Jaarverslag van het hoofdbestuur wordt conform het besluit
van de 4lste jaarlijkse algemene vergadering ter kennisneming
toegezonden aan de besturen van afdelingen en centrales, t.b.v.
de afgevaardigden naar de algemene vergadering die de bevoegdheid
hebben om bij 'Beleid hoofdbestuur' het verslag geheel of ten
dele aan de orde te stellen.
N.B.3:
De aandacht van de afdelingen wordt gevestigd op art. 20 van de
statuten en op art. 49.1 t/m 49.4 van het huishoudelijk reglement
van de partij die als volgt luiden:
20.1. Het stemrecht in de algemene vergadering wordt uitgeoefend
door afgevaardigden van de afdelingen.
20.2. Voor iedere vijftig leden van een afdeling per een januari
onderscheidenlijk een juli van het lopende jaar wordt een stem
uitgebracht; daarbij wordt het aantal leden van elke afdeling
naar boven afgerond tot vijftig of een veelvoud daarvan.
20.3. Voor afdelingen, die na één januari onderscheidenlijk een
juli van het lopende jaar zijn opgericht of waarvan de grenzen na
die data zijn gewijzigd, wordt het aantal stemmen op de in
artikel 20.2 bepaalde wijze vastgesteld op grondslag van het
aantal leden dat een week voor de dag van de vergadering tot de
afdeling behoort.
20.4. De aspirant-leden worden voor de bepaling van het ledental
van een afdeling als bedoeld in artikel 20.2 en 20.3 buiten
beschouwing gelaten.
20.5. Oe afgevaardigden van een afdeling worden benoemd door de
ledenvergadering van die afdeling.

20.6. Iedere afgevaardigde stemt in de algemene vergadering
zonder last, naar vrije overtuiging.
49.1. Bij benoeming van afgevaardigden als bedoeld in artikel
20.5 van de statuten, benoemt de ledenvergadering een of meer
plaatsvervangers, al dan niet per afgevaardigde.
49.2. Indien de ledenvergadering meer dan een afgevaardigde
benoemt, kan zij tevens vaststellen hoeveel stemmen iedere
afgevaardigde met inachtneming van het in artikel 20 van de
statuten bepaalde aantal stemmen ter algemene vergadering zal
uitbrengen; toezicht op de naleving van zodanig besluit berust
bij de afgevaardigden van de afdeling zelf.
49.3. Afgevaardigden kunnen hun vertegenwoordiging overdragen aan
andere afgevaardigden van dezelfde of van een andere afdeling.
49.4. De voorzitter kan van iedere afgevaardigde verlangen dat
deze zijn bevoegdheid aantoont, bij gebreke waarvan de betrokken
afgevaardigde geen stemmen meer mag uitbrengen.
N.B.4:
Het is noodzakelijk dat de
betreffende agendapunt aan
algemeen secretaris, opdat
beschikbare spreektijd kan

sprekers zich tijdig voor het
de orde komt, hebben aangemeld bij de
een evenredige verdeling van de
worden vastgesteld.

N.B.S:
Afgevaardigden dienen zich bij de aanvang van de vergadering te
laten registreren, waarna stemkaarten en stemboekjes worden
uitgereikt. Met klem wordt er op aangedrongen dat de
afgevaardigden (conform art. 49.4 hr.) hun bevoegdheid, tot het
uitbrengen van stemmen, kunnen aantonen en voorts conform het
reglement handelen als het gaat om het machtigen van andere
afgevaardigden.
De volgende modellen kunnen gelet op de artikelen 49.3 en
49.4 hr. worden gebruikt.

Model 1
Ondergetekende voorzitter/secretaris* van de
afdeling:
verklaart hierbij (conform art. 49.4 hr.) dat door
de ledenvergadering van zijn afdeling de volgende
afgevaardigde(n) naar de 48ste JAV werd(en)
benoemd:

* doorhalen wat niet van toepassing is
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995

Ondertekening:

Model 2
Ondergetekende, afgevaardigde van de afdeling:
draagt hierbij

(conform art. 4 9. 3 hr.) over aan

afgevaardigde van de afdeling: . . . . . . . . . . . . . . . .
t.b.v. het uitbrengen van stemmen op de 48ste JAV .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995

Ondertekening:

AANVULLING BESCHRIJVINGSBRIEF
48STE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
(96ste algemene vergadering)
De vergadering zal beginnen op:
vrijdagmiddag 19 mei 1995 om 15.00 uur
vrijdagavond 19 mei 1995 om 19.30 uur
zaterdagochtend 20 mei om 10.30 uur.
Errata beschrijvingsbrief:
- het afscheid van de heer ir. D. Luteijn zal plaatsvinden op vrijdagavond
- de redevoering op zaterdag van de vice-premier, H.F. Dijkstal, komt te
vervallen.
Bij het hoofdbestuur zijn tot en met 31 maart 1995 op de beschrijvingsbrief
voor de 96ste algemene vergadering (48ste jaarlijkse algemene vergadering) te
houden op 19 en 20 mei 1995 in Cultureel- en Congrescentrum de Reehorst te
Ede - toegezonden op 17 februari 1995 - de volgende moties en/of
amendementen binnengekomen.
Ter behandeling van agendapunt 3: benoeming lid van de commissie van
beroep; er zijn geen overige kandidaten tot en met 31 maart 1995 ter kennis
gebracht aan de algemeen secretaris.
Ter behandeling van agendapunt 6a: rekening en verantwoording en jaarverslag
van de penningmeester over 1994 ingevolge art. 18.3 statuten: zie bijlage.
Ter behandeling van agendapunt 6c: benoeming van een commissie van drie
leden; er zijn geen overige kandidaten tot en met 31 maart 1995 ter kennis
gebracht aan de algemeen secretaris.
Ter behandeling van agendapunt lOb: secretarissen voor de organisatie;
- mevrouw E.M. Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije heeft zich
teruggetrokken als kandidaat
- de heer Mr. C.M. de Graaf heeft zich teruggetrokken als kandidaat.
Ter behandeling van agendapunt 4 zijn de volgende amendementen/moties
ingediend:

1.

Amendement: Afdeling 's-Gravenzande
Betreft: Agendapunt 4, A3 Goede succesvolle ledenwervingsacties opzetten
toevoeging nieuwe tekst
Tekst:
De afdeling 's-Gravenzande stelt voor om na het succes van de VVD
bij de verkiezingen voor de provinciale staten een grote
ledenwervingscampagne op te zetten. Deze campagne zou door een
professioneel reclamebureau moeten worden ontwikkeld.
In de begroting voor 1995 is voor ledenwerving en -behoud slechts
f 54.000,- uitgetrokken, terwijl voor internationale zaken en voor
Midden- Oost Europa reeds ca. f 450.000,- wordt begroot.
Een succesvolle campagne is van vitaal belang voor de VVD en
verdient een groter budget te krijgen.

Toelichting:
Een obstakel voor het werven van grote aantallen leden vormt de te
hoge contributie. Men zou kunnen denken aan een nieuwe variant van
het partijlidmaatschap naar analogie van de tientjesleden bij de
omroepverenigingen. De VPRO en de EO hebben dankzij deze
tientjesleden in korte tijd hun achterban zeer aanzienlijk kunnen
vergroten.
Een 'tientjeslid' van de VVD zou wel sternrecht moeten hebben, maar
geen aanspraak kunnen maken op toezending van Vrijheid en
Democratie en andere faciliteiten.
Met dit speciale lidmaatschap kunnen vele van de huidige VVD
stemmers blijvend aan de partij worden verbonden.

Advies:
VoorVormings-en Scholingsactiviteiten in Midden- en Oost-Europa
wordt door de VVD doelsubsidie ontvangen van het ministerie van
Binnenlandse zaken. Het behoeft geen betoog dat deze subsidie
derhalve ook volledig wordt aangewend voor het doel waarvoor dit
wordt verstrekt.
Het hoofdbestuur wijst echter -dit is reeds een oude discussie-de
mogelijkheid van een "tientjeslid met sternrecht/geen V&D" af. Dit
lidmaatschap zal werken in concurrentie met het "gewone"
lidmaatschap, waardoor de financiële basis van de partij aangetast dreigt
te worden.
Dat neemt niet weg dat het hoofdbestuur onderschrijft dat er een
ledenwervingscampagne moet worden opgezet. Er is een stuurgroep
ingesteld die de inhoud van deze campagne vorm moet gaan geven.
V oor de benodigde extra financiële middelen wordt momenteel naar een
oplossing gezocht. Er zal ook gekeken worden naar nieuwe varianten
van lidmaatschap.
2.

Motie: Kamercentrale Amsterdam
Betreft: A4 Stimuleren en verdiepen inhoudelijke discussie, doelstelling 3
toevoeging nieuwe tekst
Tekst:
Een andere mogelijkheid is het organiseren van openbare themadagen,
waar ook deskundigen en andere belangstellenden van buiten de VVD
de discussie aan kunnen gaan met VVD politici.

Toelichting:
De VVD staat midden in de maatschappij en dient nadrukkelijk een
actieve bijdrage te leveren aan de openbare meningsvorming. Daarnaast
levert zo'n discussie met het publiek een bijdrage aan de verdere
inhoudelijke discussie in de partij.

Advies:
Tekst toevoegen. De mogelijkheid zoals hier door de Kamercentrale
geponeerd is een begaanbare weg. Afstemming bij de onderwerpskeuze
zal in principe moeten plaatsvinden, zowel in het hoofdbestuur als met
de verschillende fracties.

3.

Motie: Afdeling Brussel e.o.
Betreft: agendapunt 4, A9 Stimuleren internationale activiteiten
toevoeging nieuwe tekst
Tekst:
De 48ste jaarlijkse algemene vergadering van de VVD op 19 en 20 mei
1995 te Ede bijeen,
spreekt haar waardering uit voor de inspanning van de internationaal
secretaris en zijn medewerkers,
verzoekt evenwel het hoofdbestuur om in haar beleidsnota onder Deel
A, hoofdstuk 9 (STIMULEREN INTERNATIONALE ACTIVITEITEN)
de volgende paragraaf aan de doelstellingen toe te voegen:
"Gezien het belang voor Nederland van de besluitvorming
binnen de Europese Unie wordt actief gestreefd naar Europese
partijvorming en naar inhoudelijke samenwerking, zowel
bilateraal als via de ELDR, met gelijkgezinde partijen binnen
de Europese Unie".
Toelichting:
Beslissingen die belangen van de Nederlandse burgers, instellingen,
overheden en bedrijven direct raken worden in toenemende mate buiten
de nationale politiek genomen, m.n. in Europese Unie verband. Om
voldoende invloed op deze besluiten te kunnen uitoefenen is het
noodzakelijk dat gelijkgezinde, liberale partijen in de lidstaten van de
EU hun visie inhoudelijk proberen af te stemmen. Dit gebeurt in de
vertegenwoordigende lichamen (Europees Parlement), maar zou ook in
sterkere mate dan tot nu toe in partijorganisaties zelf moeten gebeuren.
Ook artikel 13 8a van het EG verdrag benadrukt het belang van politieke
partijen op Europees niveau.
Het Hoofdbestuur, in haar beleidsnota, erkent het probleem, maar geeft
geen duidelijke aanzetten tot de genoemde inhoudelijke samenwerking.
Deze motie probeert daarin het Hoofdbestuur aan te vullen en te
stimuleren.
Advies:
Overnemen.
De VVD neemt actief deel aan de menings- en besluitvorming binnen
de ELDR-partij (ELDR Council, SG-overleg, thema-congressen,
programmavorming). Ook wordt op bilaterale basis nauw met de
aangesloten lidpartijen en waarnemers samengewerkt. Het betreft hier in
principe alle in de ELDR deelnemende partijen. In dit kader kunnen de
voorbereiding van het IOC-standpunt van de ELDR-partij, de invulling
van Europese vacatures, het Oost-Europa-overleg en het ELDR-congres
in Stockholm (5-7 juli a.s.) worden genoemd. Het hoofdbestuur tracht
hierbij actief bij te dragen aan de onderlinge afstemming tussen de
VVD en haar parlementaire fracties en betrokken bewindslieden.

Binnen Nederland streeft de VVD ernaar om een herkenbare rol in de
discussie inzake de Europese integratie te spelen. Hierbij zij verwezen
naar de conferenties in de Eerste Kamer in Den Haag op 3 0 mei 1994
("Een nieuwe Muur of nieuwe kansen?") en in Huis ter Duin in
Noordwijk op 25 februari j.l. ("Voorrang voor Nederlandse belangen?").
Een belangrijke rol komt hierbij tevens toe aan het Eurocontact van de
Kamercentrales en de partijcommissie Europese Zaken.
De motie van de afdeling Brussel verankert deze betrokkenheid nog
eens nadrukkelijk in het beleidsplan en schept daarmee extra
duidelijkheid t.a.v. de partijvorming op Europees niveau.

4.

Motie: Afdeling Brussel e.o.
Betreft: agendapunt 4, Bllla Internationale zaken
toevoeging nieuwe tekst
Tekst:
De 48ste jaarlijkse algemene vergadering van de VVD op 19 en 20 mei
1995 te Ede bijeen,
spreekt haar waardering uit voor de inspanning van de internationaal
secretaris en medewerkers,
verzoekt evenwel het hoofdbestuur om in haar beleidsnota onder Deel
B, cluster 1, lila (INTERNATIONALE ZAKEN) de volgende paragraaf
aan de aktiepunten toe te voegen:
"??

Het internationaal secretariaat zal zich actief inzetten om
Europese partijvorming en inhoudelijke samenwerking,
zowel bilateraal als via de ELDR, met gelijkgezinde partijen
binnen de Europese Unie te bevorderen.

Toelichting:
Beslissingen die belangen van de Nederlandse burgers, instellingen,
overheden en bedrijven direct raken worden in toenemende mate buiten
de nationale politiek genomen, m.n. in Europese Unie verband. Om
voldoende invloed op deze besluiten te kunnen uitoefenen is het
noodzakelijk dat gelijkgezinde, liberale partijen in de lidstaten van de
EU hun visie inhoudelijk proberen af te stemmen. Dit gebeurt in de
vertegenwoordigende lichamen (Europees Parlement), maar zou ook in
sterkere mate dan tot nu toe in partijorganisaties zelf moeten gebeuren.
Ook Artikel 138a van het EG verdrag benadrukt het belang van
politieke partijen op Europees niveau.
Het Hoofdbestuur geeft in haar aktiepunten onvoldoende aanzetten om
de noodzakelijke inhoudelijke afstemming daadwerkelijk te bereiken.
De genoemde afstemming met de FDP en VLD is een belangrijk
element, maar in zichzelf onvoldoende om een breed liberaal draagvlak
te verkrijgen. Verdere diepgang van relaties met andere partijen binnen
de Europese Unie zou voorrang moeten krijgen boven verdieping van
de relaties met partijen buiten de Europese Unie.

Advies:
Overnemen. Zie agendapunt 4, A9
5.

Amendement: Afdeling Ede
Betreft: agendapunt 4, BIV Vorming en Scholing
toevoeging nieuwe tekst
Tekst:
Om de vormingskwaliteiten, die via cursussen kunnen worden
overgedragen te verhogen, wordt een werkgroep ingesteld waarin zowel
kennis van, als ervaring met vorming in voldoende mate is
vertegenwoordigd.
De werkgroep zal streven naar passende heraansluiting van cultureelliberale stromingen uit historie en heden bij het hierop geënte politieke
liberalisme.

Toelichting:
In de tekst wordt de essentie weergegeven van de toezegging van het
hoofdbestuur in de bijeenkomst van de KC Gelderland op 7 december
1994, dat resolutie 512 bij het voorgenomen bijstellen, vernieuwen
en/of actualiseren van het cursusaanbod zal worden uitgevoerd.

Advies:
Overbodig. Bij de huidige actualisering en/of vernieuwen van het
cursusaanbod wordt nu al aandacht besteed aan historie, normen en
waarden, beginselen van het liberalisme en 'de' liberale standpunten.
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1. TOELICHTING
Overeenkomstig artikel30 van de statuten van de partij wordt hierbij de rekening
en verantwoording van het in 1994 gevoerde financiële beleid ter goedkeuring
aangeboden. De cijfers zijn gebaseerd op de door KPMG/Klynveld accountants
gecontroleerde jaarrekening, waarvoor een goedkeurende verklaring is afgegeven.
In januari 1994 ben ik aangetreden als penningmeester. Een ongebruikelijk
moment, aangezien wisseling van bestuursfuncties doorgaans plaatsvindt in de
jaarlijkse algemene vergadering. Het gaf mij echter de gelegenheid onmiddellijk
het initiatief te nemen tot het ontwikkelen en uitbrengen van een fenomeen dat in
het bedrijfsleven en de overheid zeer gebruikelijk is, namelijk de vomjaarsnota.

De voorjaarsnota.
Begrotingen worden in het najaar opgesteld op basis van schattingen per ultimo
van enig jaar. De vomjaarsnota is een ijkpunt halverwege. De meevallers en
tegenvallers ten opzichte van de lopende exploitatierekening worden geinventariseerd, geanalyseerd en vervolgens worden maatregelen genomen om het financiele beleid bij te stellen.
De begroting voor 1994 was op 26 oktober 1993 vastgesteld met een exploitatietekort van f 220.000,--. Bij het opstellen van de analyse van de voorjaarsnota werd door mij echter geconstateerd dat dit tekort bij ongewijzigd beleid
nog beduidend hoger op zou lopen. Daarnaast werd duidelijk dat de liquiditeispositie van de partij slecht was en het eigen vermogen in één klap zou worden
weggevaagd door dit exploitatietekort.
Dat was uiteraard onaanvaardbaar: concrete en strikte maatregelen waren nodig
om deze trend om te buigen. Mijn zienswijze werd onderstreept door de periodieke bijeenkomst van penningmeesters van de kamercentrales met de penningmeester van de VVD, waarin eveneens aandrongen werd op beperkende maatregelen.
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In de vooijaarsnota werden 43 actiepunten beschreven, onderverdeeld in vier

groepen: uitgaven verlagende maatregelen, inkomsten verhogende maatregelen,
beheersmaatregelen en maatregelen m.b.t. de liquiditeit.

In totaal werd ruim f 60.000,-- aan bezuinigingsmaatregelen en ombuigingen
geformuleerd. De gewijzigde begroting werd (inclusief de inkomsten verhogende
maatregelen) vastgesteld op -/- f 129.000,--. Daarnaast werden door het hoofdbestuur de bestaande financiële spelregels herbevestigd en aangescherpt en werd
besloten tot het laten opstellen van een AO, een beschrijving van de administratieve organisatie.

Realisatie 1994
Het jaar 1994, met drie succesvol verlopen verkiezingen, is een turbulent jaar
geweest. De in de vooijaarsnota vormgegeven inspanning om de uitgaven te
beperken is weliswaar gedeeltelijk gelukt, maar in ieder geval kon de dreiging
van het steeds verder oplopend exploitatietekort een halt toegeroepen worden en
kon 1994 worden afgesloten met een beter resultaat dan waarin de oorspronkelijke begroting voorzag.
Het uitgavenniveau in 1994 is vergelijkbaar met dat in 1993. De overschrijdingen
hebben plaatsgevonden m.b.t. bureau- en communicatiekosten en Vrijheid en
Democratie. Deze zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan extra kantoorkosten en
extra porti.
Hoewel bij de verkoop van het informatiemateriaal ernaar gestreefd is om
kostendekkend te werken (rekening houdend met o.a. personeelskosten, kosten
van het distributiecentrum in Katwijk, verpakkingsmaterialen) is t.g.v. het
incourant worden van materialen met oud-logo een extra afschrijving toegepast,
zodat ook hier een overschrijding valt te constateren.
Het uiteindelijke tekort van

f 187.000,-- is mede het gevolg van de afgenomen

contributie-inkomsten. De slechte liquiditeitspostitie en de lage rentestand
hebben daarnaast geleid tot beduidend minder rente opbrengsten dan vorig jaar.
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Begroting 1995

De begroting 1995 zal worden behandeld tezamen met de beleidsnota van het
hoofdbestuur, die als apart agendapunt staat genoteerd voor de 96e algemene
vergadering (als bijlage gevoegd bij de beschrijvingsbrief). De begroting is
anders van opzet en aard dan de begroting 1994. Het is derhalve niet mogelijk
deze cijfers in de bij deze toelichting gevoegde specificatie op te nemen. Anders
dan bij vorige begrotingen wordt in 1995 uitgegaan van één geïntegreerde
begroting voor VVD, Haya van Somerenstichting Vorming en Scholing en Haya
van Somerenstichting Midden-en Oost-Europa. Dat neemt overigens niet weg dat
de van de overheid ontvangen doelsubsidies voor Vorming en Scholing en
Midden- en Oost-Europa wel aan deze portefeuilles worden besteed.
De uitgaven zijn niet gegroepeerd naar kostensoort, maar naar staf- en beleidssector. Buitendien zijn de directe personeelskosten aan de verschillende sectoren
toegerekend, om een betrouwbaarder inzicht te geven in de uitgaven per portefeuille. Met betrekking tot het jongerenbeleid wordt opgemerkt dat het nog niet
mogelijk was alle uitgaven die met deze portefeuille samenhangen gegroepeerd
in beeld te brengen.
De begroting 1995 is tot stand gekomen op basis van elkaar in hoog tempo
opvolgende kaderbrieven waarin de voorwaarden, mogelijkheden en systematiek
van de begroting uitgebreid zijn aangegeven. Het hoofdbestuur heeft hierover
fundamenteel en grondig van gedachten gewisseld. Daarbij zijn de volgende vijf
uitgangspunten voor de begroting vastgesteld:
1.
2.
3.
4.
5.

Begrotingen, nu en in de toekomst, dienen sluitend te zijn.
Het (verwachte) exploitatietekort over 1994 dient in 1995 geheel te
worden gefinancierd.
Het eigen vermogen van de VVD moet worden opgebouwd tot een
verantwoord niveau.
Het verkiezingsfonds dient na drie verkiezingen wederom op een verantwoord peil te worden gebracht.
Het aanbrengen van clusteringen tussen portefeuilles moet leiden tot meer
efficiëntie en daardoor kostenbesparing.
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Hoewel de verhoging van de contributie met ingang van het contributiejaar 1995
tot hogere inkomsten zal leiden, is zowel op de stafafdelingen
(j 80.000,--) als de beleidssectoren U 118.000,--) t.o.v. de begroting voor 1994
nog flink bezuinigd om aan de eerste vier genoemde uitgangspunten te kunnen
voldoen.
Ten aanzien van de ptiDten 2 t/m 4 wil ik een nadere toelichting geven. Deze
ptiDten zijn ruim aan de orde geweest bij de discussie in de algemene vergadering
in januari 1994, over de (vastgestelde) verhoging van de contributie.
a.

Financiering exploitatietekort over 1994
Het exploitatietekort over 1994 is door de controlerend accountants
vastgesteld op-/- j 187.000,--. In de begroting 1995 (vastgesteld op 28
november 1994) is een bedrag van j 194.000,-- gereserveerd om dit
tekort af te dekken.

b.

Opbouw van het eigen vermogen
Met het resultaat over 1994 is het eigen vermogen van de VVD gezakt
tot j 9.000,--.
Voor een verantwoorde bedrijfsvoering is een eigen vermogen voor een
vereniging als de onze van j 500.000,-- echter het absolute minimum.
Daarom is, aanvullend op de verliesafdekking over 1994, besloten om
ingaande 1995 over een periode van vier jaar nog eens
j 300.000,-- opzij te zetten ten behoeve van de opbouw van het eigen
vermogen (dus j 75.000,-- per jaar).

c.

Verkiezingsjoncis op peil
Het verkiezingsfonds wordt opgebouwd van 1995-1997 met
j 100.000,-- per jaar en zal per ultimo 1997 j 900.000,-- bedragen.
Hierbij is er rekening mee gehouden dat voor de Provinciale Statenverkiezingen in 1995 een budget van j 350.000,-- is uitgetrokken.
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Als politieke partij leven we van de contributie opbrengsten van leden en voor
mij staat absoluut vast dat wij daarbij onze eigen broek dienen op te houden.
Daarom is een van de speerpunten van het beleid van het hoofdbestuur het aantal
leden te verhogen en daarmee de inkomsten te verhogen. Daarnaast is een strak
beleid voor reserveringen en uitgaven noodzakelijk om op verantwoorde wijze
met de contributie van de leden om te gaan. Tenslotte moet waar mogelijk
budgetruimte worden gevonden voor het ontwikkelen van nieuw beleid.
Het is het voornemen van het hoofdbestuur met ingang van 1996 in de algemene
vergadering met een meeljarenraming te komen, als financiële onderbouwing bij
een meerjarenbeleidsplan. Ik zal mij inspannen in deze raming de gezonde
verhouding tussen inkomsten, reserveringen, uitgaven en nieuw beleid tot stand
te brengen. U, vertegenwoordigd in de algemene vergadering, zult zich hierover
kunnen uitspreken.
Den Haag, 10 april 1995

ir A.J. Korff
penningmeester
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2. BALANS

(x f 1 000)

ACTIVA
Vaste activa
Thorbeckehuis
Nieuwbouw/renovatie
Overige duurzame activa

31/12/94

Mutatie

31/12/93

730
407
519

0
-57
169

730
464
350

Vlottende activa
Voorraad informatiemateriaal
Transitoria
Liquide middelen

145
637
3126

24
344
-652

121
293
3778

TOTAAL

5564

-172

5736

PASSIVA

31/12/94

Mutatie

31/12/93

9

-187

196

957
73
23
12

-216
23
-56
12

1173
50
79
0

Schulden
Lease termijnen
Transitoria

287
4203

1n
75

110
4128

TOTAAL

5564

-172

5736

Verenigj!!f}svermogen
Fondsen en voorzieningen
Verkiezingstands
Voorziening onderhoud Thorbeckehuis
Radio- en Televisiefonds
Reservering 50-jariq jubileum
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3. BEGROTING 1994 en REAUSATIE 1994 en 1993 (x f 1000)
Oe WO-begroting 1994 werd op 26 oktober 1993 vastgesteld meteen tekort van f220.000,
deze begroting werd door het hoofdbestuur gewijzigd op 13 juni 1994 n.a.v. door de penningmeester
voorgestelde maatregelen in de voorjaarsnota 1994
Gewijzigde
Begroting Werkelijk
Werkelijk
BATEN
1994
1994
1993
CONTRIBUTIES
2709
2698
2765
Aandeel hoofdbestuur
OVERIGE BA TEN
20
44
10
Diverse giften
100
Bijdrage Europa
75
75
79
Subsidie TV uitzendingen
15
15
16
Subsidie Radio uitzendingen
43
Extra radio/TV subsidie i.v.m. verkiezingen
80
89
81
Overige inkomsten
140
119
161
Rente
330
351
481
Totaal overige baten
TOTAAL BATEN

A
B

c
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
0

LASTEN
kosten
Personeelskosten
Reis- en verblijfskosten
Vergaderkosten
Huisvestingskosten
Bureaukosten
Communicatiekosten
Ledenadministratie
Exploitatiekosten V&D
Subsidies
Internationale samenwerking
Pr en voorlichtinq
Jongerenbeleid, SWO WD/JOVD
Informatiemateriaal
Talentmanagement
Onvoorzien
Totaal kosten

Doorberekende kosten
- Haya van Somerenstichting Vorming&Scholing
-Haya van Somerenstichtinq Midden-en Oosteuropa
-WO- Bestuurdersvereniging
-Stichting Organisatie Vrouwen in de WO
-Radio- en Televisiefonds
Totaal doorberekende kosten
Totaal kosten na aftrek doorberekende kosten

Overige
Dotatie nationaal verkiezingstands
Dotatieeuropees verkiezingstands
Dotatie verkiezingstands Radio en TV
Dotatie Televisiefonds
Baten en lasten voorqaande jaren
Totaallasten
EXPLOTATIE RESULTAAT

3039

3049

3246

Gewijzigde
Begrotinq Werkelijk
1994
1994
1355
1340
76
86
314
314
239
233
197
223
295
381
137
157
600
615
309
258
80
81
141
133
9
8
0
35
15
9
111
77

Werkelijk
1993
1282
98
318
276
257
291
208
610
386
80
137
9
-36
8
12

3898

3930

3936

-420
-142
-141
-38
-19

-408
-150
-153
-31
-34

-415
-157
-141
-30
-31

-760

-776

-774

3138

3154

3162

85

85

-

-

30
100

27

-55

43
-1
-45

3168

3236

3319

-129

-187

-73

-

-
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4 TOELICHTING OP DE INKOMSTEN (x f 1 000)
Gewijzigde
Begroting Werkelijk
1994
1994

54000

Aantal inningen

Werkelijk
1993

55125

54150

600

761

603

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

4416
240

4534
320

4542
234

TOTAAL TE VERDELEN CONTRIBUTIE

4176

4214

4308

AF:
AF:
AF:
AF:

Aandeel Kamercentrales
Aandeel Ondercentrales
Aanvulling Ondercentrales
Aandeel Afdelingen

334
125
6
1002

333
125
6
1052

340
127
5
1071

Resteert: aandeel Hoofdbestuur

2709

2698

2765

Begroting Werkelijk
1994
1994
1400
1173

Werkelijk
1993
1300

TOTAAL GIFTEN AAN AFDELINGEN

5. NATIONAAL EN EUROPEES VERKIEZINGSFONDS (x f 1000)

Saldo per 1 januari

BATEN
Nationale dotatie t.l.v. exploitatierekening
Financiële aktie
Kc's, V&D en Haya v. Somerenstichting
Extra subsidie radio en TV
Europese dotatie t.l.v. exploitatierekening

85

PIV
229

-

-

85
770
261
43

30

-

100

-

-

LASTEN
Europese verkiezingen
Eerste-Kamerverkiezingen
Tweede- Kamerverkiezingen
Provinciale Statenverkiezingen
Gemeenteraadsverkiezingen
Kosten financiele akties

301
0
670
0
563
PM

334
0
695
2
270
74

65
0
67
0
125

Saldo per 31 december

180

957

1173

-
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6. TOELICHTING OP DE POSTEN F, Gen H, alsmede de doorberekende kosten
F. COMMUNICATIEKOSTEN (x f 1000)

Publicatie bestuursstukken in Vrijheid en Democratie
Porti- en vrachtkosten
Telefoon en faxkosten
Reproduktiekosten (fotokopieen)
Opbrengst fotokapieen voor derden
(.Q.EÈrengst doorberekende kosten aan campagne

Gewijzigde
Begroting Werkelijk
1994
1994
20
25
167
257
55
59
85
77
-7
-12
-25
-25
295
381

Gewiiziqde
Begrotinq Werkelijk
1994
1994
Druk- en verzendkosten, aandeel in ledenadministratiekosten
314
339
Overige exploitatiekosten
172
180
84
72
Aandeel in overheadkosten van WO
30
30
Extra publicaties verkiezingen
0
-6
Opbrengstadvertenties
600
615
TOTAAL

Werkelijk
1993
11
139
59
89
-7

291

G. EXPLOITATIEKOSTEN V&D (x f 1000)

H. SUBSIDIES (x 1 000)

Stichting Organisatie Vrouwen in de WO
Haya van Somerenstichting
Prof. mr B.M. Telderstichting
J.O.V.D.
Minister Koos Rietkerkstichting
Overige subsidies

~ÄAL

DOORBEREKENING VAN KOSTEN (x f 1000)

HAYA VAN SOMERENSTICHTING (V&S)
-personeelskosten
- reis-en verblijfskosten
- huisvestingskosten
- bureau- en communicatiekosten
- ledenadministratie
-Overig
TOTAAL HVS (V&S)
HAYA VAN SOMERENSTICHTING (M/OE)
-personeelskosten
- reis-en verblijfskosten
- huisvestingskosten
- bureau- en communicatiekosten
TOTAAL HVS (M/OE)
VVD-BESTUURDERSVERENIGING
-personeelskosten
- huisvestingskosten
- kantoorkosten
TOTAALVBV
OAG. VROUWEN IN DE VVD
-personeelskosten
- huisvestingskosten
- kantoorkosten
TOTAALVAD

Gewijzigde
Begretina Werkelijk
1994
1994
65
65
203
106
75
75
10
10

-

-

10
363

2
258

Gewijziade
Begroting Werkelijk
1994
1994

Werkelijk
1993
357
177
87

-11
610

Werkelijk
1993
65
205
75
10
27
4
386

Werkelijk
1993

280
7
22
70
28
13
420

259
15
23
75
33
3
408

263
7
23
81
42
0
416

101
12
4
25
142

104
10
4
32
150

121
3
8
25
157

116
10
15
141

128
10
15
153

116
10
15
141

21

14
7
10
31

16
4
10
30

7
10
38
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7. HAYA VAN SOMERENSTICHTING -VORMING & SCHOLING- (x f 1 000)
INKOMSTEN
SubsidieWD
Subsidie BIZA
Cursusbijdragen
Diversen
TOTAAL INKOMSTEN
UITGAVEN

0 rganisatiekosten
Vergaderkosten
Kosten cursussen
Kosten landelijke activiteiten
TOTAAL UITGAVEN

Begroting Werkelijk
1994
1994
106
175
468
468
44
42
1
0
688
616

Werkelijk
1993
205
430
28
0
663

Begroting Werkelijk
1994
1994
445
446
28
29
182
119
32
23
686
616

Werkelijk
1993
462
36
110
55
663

6. HAYA VAN SOMERENSTICHTING -MIDDEN-EN OOSTEUROPA- (x f 1000)
INKOMSTEN
SubsidieWD
Subsidie BIZA
Overige baten
TOTAAL INKOMSTEN
UITGAVEN
Overhead
Organisatiekosten van projekten
Projekten in Midden-en Oost Europa
TOTAAL UITGAVEN

Begroting Werkelijk
1994
1994
13
290
301

Werkelijk
1993

-

-

-

290

314

277
2
279

Begroting Werkelijk
1994
1994
46
45
135
134
110
134
290
314

Werkelijk
1993
39
142
98
279

