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Uitwerking van de 50ste Jaarlijkse algemene vergadering WO op 23-24 mei 1997

Opening door de voorzitter drs. W.K. Hoekzema, op 23 mei 1997
Morgenochtend worden allereerst de huishoudelijke agendapunten afgerond en
daarna staat de politiek centraal op de agenda van deze algemene vergadering.
Voordat we echt beginnen heb ik nog een aantal mededelingen:
Miehiel Patijn, onze Europa man, de Staatssecretaris Europese zaken, die achter
de schermen gigantisch veel werk doet en waarvan we in de krant ook kunnen
lezen dat hij de onderhandelingen voor een zeer groot gedeelte voor zijn rekening
neemt kan helaas niet bij ons kan zijn want we weten dat in Noordwijk een soort
'Try-out' wordt gedaan door Kok en de zijnen om toch een succes te maken van de
IGC hier in Nederland en dat er met name een goed verdrag van Amsterdam
mag uitkomen.
Ik vind het zeer attent van hem dat hij toch ons een telegram stuurt en ons veel
succes wenst.
De op de algemene vergadering betrekking hebbende beschrijvingsbrief is
verzonden op 21 februari van dit jaar en daarna zijn er nog aanvullende
beschrijvingsbrieven gekomen, 23 april en 2 mei. Als u daar nog niet van in bezit
bent dan kunt u deze nog bij de inschrijfbalie krijgen.
Door de ledenvergadering van de afdelingen, de centrale vergaderingen, de
commissies van advies, artikel 60 huishoudelijk reglement en de bijzondere
groepen artikel 78.1 huishoudelijk reglement konden tot uiterlijk 4 april jl.
amendementen, resp. moties bij de algemene secretaris indienen.
Op de voorstellen die in de beschrijvingsbrief zijn opgenomen deze
amendementen, moties zijn gepubliceerd in de aanvullende beschrijvingsbrief en
het financieel verslag van de penningmeester alsmede het jaarverslag van 1996
zijn ook daarbij mee gestuurd.
Hoe zat het ook alweer met de stembiljetten en briefjes, als volgt: wit 1 stem,
blauw 5 stemmen, oranje 10 stemmen.
Na tuurlijk kunnen meerdere stemmen met de lage waarde desgewenst worden
omgeruild voor een exemplaar met een hogere waarde.
Bij het eventueel stemmen bevorderd dat de overzichtelijkheid natuurlijk en de
snelheid van stemmen.
In de gang en ontvangstruimte vindt u stands van de Haya van Someren
stichting, de Teldersstichting, de Bestuurdersvereniging, de Organisatie
Vrouwen in de VVD, de afdeling voorlichting en propaganda en de Tweede
Kamerfractie.
Het zal u opgevallen zijn dat wij ook meedoen in de 'Vaart der volkeren'.
Er staat een Internet stand volledig ingericht en hier kunt u zien hoe vanaf
vandaag de partijorganisatie op Internet is vertegenwoordigd.
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En hierbij wil ik graag NL-Net danken voor de zeer prettige samenwerking voor
het feit dat zij deze presentatie mogelijk hebben gemaakt.
Ik kan u zeer aanbevelen om de stands te bezoeken.
Vergaderorde als volgt: Bij aanvang van elk agendapunt inventariseert de
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 microfoons. Nadat de laatste spreker op de lijst heeft
gesproken zal het hoofdbestuur antwoorden.
Voor de tweede termijn geldt dezelfde procedure, dus wees er alert op wanneer
de sprekers geïnventariseerd worden. U wordt verzocht uw naam en afdeling te
noemen en kort en duidelijk te zijn, dan stel ik u voor de volgende leden tot
stembureau te benoemen en dat is in de eerste plaats de heer P.H. Slijpen die zal
voorzitter zijn, de heer A de Kruijf, de heer P.H. Boos, mevrouw H. Verhaar en
de heer M.P.A Beverwijk, dat is dus het stembureau.
En dan de volgende leden wil ik u graag laten benoemen in de commissie van
drie leden, in geval van artikel 46 van huishoudelijk reglement, en die commissie
moet toezien op verslaglegging van deze vergadering.
Die notulen commissie, kort gezegd, bestaat dus als u dat goed vindt uit de heer
E. Mackay, de heer R. Verdijk en mevrouw A Hey.
Morgen, dames en heren, is de bespreking van het beleid van de kamerfracties
en ook van de VVD leden in het Europees Parlement, bij de inschrijfbalie zijn
formulieren verkrijgbaar ten behoeve van de indiening van schriftelijke vragen.
Ik verzoek u vriendelijk deze formulieren uiterlijk vanavond om 22.00 uur bij de
inschrijfbalie in te leveren, zodat de verschillende fracties zich morgenochtend op
een goede wijze op deze vragen kunnen voorbereiden.
Vervolgens wil ik u attenderen, en dat is een nieuw punt wat wij aanbieden op de
jaarlijkse algemene vergadering, dat zijn nl. de spreekuren die worden gehouden
door een aantal van onze Tweede Kamerleden. De spreekuren vinden vanmiddag
plaats van 15.00 tot 17.00 uur in de Passage zaal. En een ieder die dus van
gedachten wil wisselen of met vragen wil komen is daar van harte welkom.
En dan dames en heren verklaar ik hierbij deze vergadering voor geopend en ik
wens u allen een zeer bijzondere vergadering toe in de komende twee dagen.
Dan gaan we dus over naar agenda punt twee en dat zijn de voorstellen tot
statuut en reglementenwijzigingen.
De voorstellen kunt u vinden in de beschrijvingsbrief.
Er zal een kleine wisseling achter de bestuurstafel plaatsvinden.
De leden van de Commissie Evaluatie en Update Reglementen, kort gezegd
CEUR, zal voor zover aanwezig plaats nemen achter de tafel en ik nodig graag
uit de dames Tangel en Liebregs en de heren Mijnsberge, Prins, Tirion.
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En voordat we dan beginnen met de behandeling wil ik alvast de commissie zeer
bedanken voor het enorme werk wat ze hebben gedaan om onze reglementen en
statuten weer naar de tijd te zetten.
Vorig jaar heeft deze commissie zich al over de kandidaatsreglementen gebogen,
dit jaar hebben ze de rest van de statuten reglementen onder handen genomen.
Na vandaag heeft de VVD dus weer vernieuwde, gemoderniseerde en praktische
statuten en reglementen waar we de komende jaren nuttig gebruik van kunnen
maken.
Dan ga ik nu graag het technische voorzitterschap overgeven aan de algemene
secretaris en ik zou willen vragen de dames en heren die ik zojuist noemde
achter de tafel zitting te willen nemen.
Voorzitter, een punt van orde even, juist omdat de statuten aan bod gaan komen.
Uw bestuur heeft een voorstel ingediend tot wijziging van statuten, dat is een
hele reeks van voorstellen van wijzigingen en iedere wijziging zal dan een
goedkeuring moeten hebben van een gekwalificeerde meerderheid, hoe zit het
nou met de stemmingen als het gaat om tegenvoorstellen, dan wel het niet laten
doorgaan van ieder onderdeel, is dat met gewone meerderheid of ook met
gekwalificeerde meerderheid?
Voorzitter
De stemming is met gekwalificeerde meerderheid.
Dat betekent, en ik pak meteen het eerste punt even aan bod met uw
goedvinden, bijvoorbeeld dat een voorstel over ondercentrales uw voorstel met
gekwalificeerde meerderheid zal moeten worden geaccepteerd.
Voorzitter: Ja, het wijzigingsvoorstel, nota van wijzigingen.
Goed ik vraag dus genoemde dames en heren hier achter de tafel zitting te
nemen en ik draag het technische voorzitterschap over aan de algemeen
secretaris en de inhoudelijke voorzitter van de commissie.
Mevrouw Wil de Vrey-Vringer zal zoveel mogelijk de vragen die van uw kant zijn
en de opmerkingen met u behandelen, dan trek ik me nu even terug.
Voorzitter, Van Sluis Rotterdam, ik had toch nog even een vraag over die
gekwalificeerde meerderheid want misschien was het toch niet helemaal
duidelijk. Is het nu zo dat de nieuwe concept statuten dat die het uitgangspunt
zijn en dat voor ieder amendement op het aangeboden concept dat daarover met
tweederde meerderheid gestemd moet worden en is het dan vervolgens zo dat als
de statuten als geheel behandeld zijn dat het geheel dan nog een keer moet
worden aangenomen?
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Voorzitter, Ja.
Van Sluis: Dat betekent in feite dat er voor voorstellen die afwijken van het
aangeboden concept dat daar betrekkelijk weinig kans is om die erdoor te
krijgen.
Voorzitter: dat hangt van de stemming af meneer Van Sluis.
Van Sluis: En hoe zit het met de nota's van wijziging die door het hoofdbestuur
zijn aangeboden, moeten die ook met tweederde meerderheid worden
aangenomen ten opzichte van het oorspronkelijke concept.
Voorzitter: De nota van wijziging is iets wat uiteindelijk het oorspronkelijke
voorstel is en dat zal dus aan het eind van de totale sessie in stemming worden
gebracht want dan behandelen we het totaal van de voorstellen van het
hoofdbestuur, rekening houdend met de wijzigingsvoorstellen zoals we inmiddels
met elkaar besproken hebben, en dat zal allemaal met tweederde meerderheid
moeten gebeuren.
Voorzitter, hier maak ik bezwaar tegen, dat was nu juist de vraagstelling net
mij. Ik begon namelijk met de stelling dat hier sprake is van een reeks
wijzigingen op de statuten van uw kant.
Dat betekent dat al uw voorstellen tweederde meerderheid nodig hebben
opzichte van de huidige statuten.
En ik haalde bewust dat voorbeeld van de ondercentrale aan.
Als deze vergadering met eenderde of meer dan eenderde vindt
ondercentrales niet moet worden opgeheven dan gaat uw voorstel niet door,
is de juiste volgorde en dat is wat anders als u daarnet zegt.

van
van
ten

dat
dat

Voorzitter: Volgens mij is dat hetzelfde, maar goed.
Mevrouw De Vrey: Volgens mij bedoelen we hetzelfde, een voorstel, of dat een
voorstel is wat vanuit de algemene vergadering komt dus wat
wijzigingsvoorstellen zijn en zoals u weet hebben wij op de statuten 67
wijzigingsvoorstellen, als dat in stemming wordt gebracht heeft het een
meerderheid van tweederde nodig, het hoofdbestuur heeft op een aantal
onderdelen, onder andere op statuten ook een soort wijzigingsvoorstel gedaan
namelijk geput ook uit de voeding vanuit die afdelingen en het heeft ook een
meerderheid van tweederde nodig.
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Wij zijn gisteren nog naar een advocaat daarover geweest, we hebben het nog een
keer gevraagd en die zegt dus inderdaad een materie van statuten is materie van
statuten en vraagt dus om een meerderheid van tweederde.
Het is goed dat die helderheid er is, meneer Bakker nu tevreden? Goed dank u
zeer.
Dames en heren, ik stel voor dat wij de statuten als volgt behandelen er is eerst
de nota van wijziging, die zal kort worden toegelicht door mevrouw De Vrey als
voorzitter van de Commissie Evaluatie en Update Reglementen.
U ziet we hebben dat in een keurslijf kunnen dringen om er een mooie afkorting
van te kunnen maken dat is dus de CEUR, daarna komen de voorstellen onder
hoofdletter A aan de orde, stuk voor stuk vervolgens B, enzovoort.
Dus er wordt per punt gestemd en dan zien we wel, meneer Bakker, tweederde
eenderde, 'what ever' vier negende je kunt van alles uitrekenen.
Ik geef nu het woord aan mevrouw De Vrey voor een korte toelichting op het
geheel en daarna per voorstel.
Mevrouw De Vrey: dank u wel, u ziet achter de tafel inderdaad een aantal leden
van de Commissie CEUR zitten, die zijn vorig jaar zijn wij in de algemene
vergadering
in
Noordwijkerhout
toen
hebben
wij
de
kandidaatstellingsreglementen vastgesteld en volgend jaar zijn de eerste
verkiezing daarvan zoals u weet van gemeenteraden van de Tweede Kamer.
We hebben dat voorbereid in de jaren '95 en '96 en dit vanmiddag hebben wij de
statuten van onze vereniging en het huishoudelijk reglement en dat hebben wij
voorbereid in de jaren '96 en '97.
U ziet niet achter de tafel en dat wilde ik even zeggen die helaas verhinderd zijn
dat is mevrouwTangel door een overlijden in haar familie en de heer Schaafsma
en die is lid van de Raad van State, de heer Tammens is even niet aanwezig als
notaris en de heer Mijnsberge rechter in Dordrecht.
We hebben namelijk een commissie die geprobeerd heeft vanuit verschillende
samenstellingen vanuit kamercentraleverband twee leden vanuit het
hoofdbestuur en ook vanuit bestuurlijk Nederland te proberen om daar naar te
kijken.
De statuten en het huishoudelijk reglement, we hebben intensief daarvoor
gewerkt, en waarom om dat het met name ook belangrijk is met het oog op de
komende verkiezingen voor volgend jaar.
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De bedoeling is dat we allereerst de statuten pakken en dan het huishoudelijk
reglement. De statuten zoals u weet die dateren van 1988 en die zijn zo'n ruim
tien jaar oud. En eigenlijk de statuten, dat is eigenlijk de grondwet van onze
vereniging, het fundament van de partij.
Vandaar, en daar is net even terecht een discussie over geweest, een
meerderheidwijziging vraagt dat van tweederde van onze vergadering.
Het huishoudelijk reglement is vanuit 1977, dus ruim 20 jaar oud en dat heeft
betrekking op de gang van zaken in het dagelijks verkeer, hoe werkt het één en
ander, hoe steekt het één en ander in, dat is niet zo ingewikkeld dat kun je ook
makkelijker bijstellen dus dat heeft dan ook een normale democratische
meerderheid.
Upgraden van onze statuten is toch een unieke aangelegenheid en het is toch
prettig dat wij dat een tijd hebben mogen voorbereiden en er met u vanmiddag
over mogen spreken. Omdat wij twee uitgangspunten met name hanteren die wij
ook bij onze vorige sessie hadden van de reglementen namelijk één het primaat
van de afdelingen, van lid naar deelnemer u zult dat ook terugvinden vanavond
in onze inhoudelijke discussie, en daarnaast vereenvoudiging, als iets
eenvoudiger kan dan moet je het niet onnodig moeilijk maken terwijl je toch ook
voor zorgvuldigheid staat.
Dat heeft betekent dat de statuten zo'n 35 artikelen zijn geworden, het waren er
36 dus dat scheelt niet zoveel, maar statuten heeft ook altijd de hoofdzaak in
zich, zorgvuldigheid dus, dat moet je er gewoon in laten staan.
Huishoudelijk reglement daar hebben we wat in kunnen korten, we hadden 79
artikelen en we hebben er nu inmiddels 39 er staat 40 maar als u goed gelezen
heeft kunt u zien dat 30 is weggevallen dus het is in feite als we gaan uitwerken
straks 79.
Dat het belangrijk is, ik weet niet of u dat heeft gelezen, twee of drie maanden
geleden stond bij ons in de regio een artikel van het CDA, daar was een lid van
het CDA en die zei: De statuten van het CDA kloppen helemaal niet en zijn
ondemocratisch, want het blijkt dat daar bijvoorbeeld helemaal geen algemene
vergadering is die daar punten aanneemt.
Wij hebben hier zelfs een algemene vergadering, de voorzitter zei het daarnet al,
die vrij hoog gezeten is en dat is niet alleen symbolisch zo maar dat is ook
feitelijk zo. Het is een democratische vereniging dus de algemene vergadering is
belangrijk en staat ook in deze statuten en het huishoudelijk reglement.
We hebben geprobeerd om één en ander ook in overeenstemming met de
beginselverklaring van de VVD te doen dus als je ooit dat weer zou aanpassen
dan kom je natuurlijk weer terug bij statuten en reglementen.
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U heeft ontvangen, thuis en in de stukken, de toelichting op de statuten en de
reglementen ook de toelichting op het huishoudelijk reglement.
Wij hebben dat besproken, niet alleen in het hoofdbestuur, een aantal malen met
onze commissie maar ook met het 'POK' zoals dat heet.
De voorzitters van de kamercentrales, omdat we toch ook wilde kijken of we
enigszins op één lijn zitten en dat wilden we kortsluiten.
Het is toegestuurd naar u als afdelingen en naar de centrales en dat heeft
geresulteerd in 112 wijzigingen nl. 67 voor de statuten en 55 voor het
huishoudelijk reglement.
Daar is veel werk van u in gaan zitten, het is natuurlijk veel maar er zitten
natuurlijk ook veel overlappingen in.
Er is daarnet het onderdeel ondercentrales genoemd en daar zitten natuurlijk
veel wijzigingen in dus soms overlappen zij elkaar.
Ik denk dat het goed is voorzitter dat ik iets zeg van de nota van WIJZigmg
inhoudelijk en dat we dan proberen tot een discussie over te gaan.
Als ik begin met de statuten dan zijn het eigenlijk vier clusters.
1: De positie ondercentrale dat betreft een 38 voorstellen van uw kant.
2: Aanvang van het lidmaatschap dat is 39 tot en met 50.
3: De ontbinding van de afdelingen dat is 51 tot en met 54 dus de categorie C en
de categorieD zijn de overige.
Nu beginnen we vanmiddag met cluster A, dat is dus de positie van de
ondercentrale, daar zitten vanuit het hoofdbestuur twee wijzigingsvoorstellen in.
Kort toegelicht betekent dit, het is vroeger ook al eens besproken in de algemene
vergadering.
We hebben een wijzigingsvoorstel opgenomen wat de reactie is van de afdeling
Genderen en de afdeling Dalfsen en wij hebben gezegd: wij heffen niet de
ondercentrales op, dat is een misverstand dat is niet de bedoeling, maar wij
stellen voor om de verplichting dat ze er moeten zijn uit de statuten te nemen
maar de mogelijkheid aan te bieden dus dan is het een vrijwillige vorm van
samenwerking. En vandaar dat wij in ons eerste wijzigingsvoorstel voorstellen
om artikel 17 lid 11 toe te voegen nl. 'Het is mogelijh voor afdelingen om een
vrijwillig samenwerhingsverband te vannen', daar kan dus toe besloten worden.
En waarom is dat?
We zagen in een aantal stukken van u, wilt u dat nu eens duidelijker toelichten.
Er waren steeds veel verzoeken van afdelingen gekomen dat taken veelal door
afdelingen zelf liever verricht worden of door kamercentrales, dit is in de
praktijk ook al vaak zo gebeurt, en dan zegt men dat willen we liever dat we dat
vrijwillig met elkaar regelen zonder dat we het verplicht zijn om met een
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ondercentrale te doen. Je kunt ook een parallel trekken met bestuurlijk
Nederland, er zijn in bestuurlijk Nederland drie bestuursorganen officieel, Rijk,
Provincie en Gemeente en wij zien dan ook hier een parallel met drie organen
hoofdbestuur, kamercentrale en afdelingsbestuur.
Financieel zit er ook een oplossing in dat we dus gezegd hebben dat als het zo is
dat we inderdaad dat men liever geen ondercentrale heeft dan is het natuurlijk
even financieel belangrijk dat het geld niet naar het hoofdbestuur gaat, dat wil
de penningmeester wel maar dat hebben we dus mooi niet gedaan. Het gaat
namelijk dan voor tweederde naar de afdelingen, want die doen dan ook dat
werk, en het gaat voor eenderde dan naar de kamercentrale.
De tweede wijziging is een voorstel overgenomen vanuit Dalfsen die zegt: neem
de intentie over dat als wij vrijwillig zouden willen blijven bestaan, is dat een
soort WGR gebied, dat nemen we gewoon over en de tijd zal ons wel leren in
hoeverre WGR gebieden, maar dan praat ik weer uit onze bestuurlijke ervaring,
blijven bestaan.
We hebben gisteren natuurlijk meegemaakt dat een stadsprovincie ook niet altijd
rond Haaglanden wat is, dus wij volgen gewoon die bestuurlijke situatie en daar
kunt u een parallel hierin vinden.
Voorzitter ik wilde u het woord geven als wij de afdelingsvoorstellen in
bespreking brengen.
Dank u wel mevrouw De Vrey, dan gaan we nu over naar de voorstellen als
genoemd onder A: de ondercentrales. Ik stel voor dat we per cluster de
sprekerslijst inventariseren, want om dat nou per punt van wijziging te doen dan
blijven we vanmiddag alleen maar inventariseren en dan komen we nauwelijks
tot stemming. Dus als u daarmee akkoord bent?
Voorzitter, mijn naam is Van Nierop ik ben secretaris van de afdeling
Amstelveen en nog een paar andere dingen.
Mijn voorstel is om voor dat u aan voorstel Al gaat beginnen de inleiding
bespreekbaar te maken, aangezien er toch een paar dingen gezegd zijn die
mogelijk bediscussieerd zouden kunnen worden.
Ik zal u zeggen waarom ik dit vraag. Er staat het een en ander in de inleiding
waar op een gegeven moment geen wijzigingsvoorstellen op konden worden
ingevoerd bovendien datgene wat u als wijzigingsvoorstel indient is in feite een
wijziging op een voorstel waar niemand dan vervolgens meer over kan praten en
aangezien er hier net is toegelicht wat best bediscussieerd zou kunnen worden
omdat het mogelijk geen alternatief is voor voorstellen Al tot en met A39 lijkt
het me zinnig om daar enkele woorden aan te wijden.
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Voorzitter: Het is zo meneer Van Nierop dat de wijzigingsvoorstellen zoals ze in
de nota van wijziging zijn opgenomen ontleend zijn aan de amendementen die
door de afdelingen enzovoorts zijn ingediend en die komen vanzelf aan de orde.
Van Nierop: Wilt u me dan bijvoorbeeld eens vertellen wat wijzigingsvoorstel 2 is
want daar staat namelijk helemaal geen tekstregel bij die wordt ingevoerd in de
tekst, er staat alleen maar dat er helemaal niks gedaan wordt.
Voorzitter: Wijzigingsvoorstel nummer 2 is ontleend aan voorstel A5, het voorstel
van de afdeling Dalfsen.
Van Nierop: Dat kan wel ontleend zijn maar als dat iets is waar u verder niets
mee doet dan vind ik dat nogal vreemd.
Voorzitter: Het voorstel van het hoofdbestuur bij A5
overnemen, dan conform de tekst zoals die daar staat.

IS

de strekking ervan

Van Nierop: Dan komen we er bij A5 wel op terug.
Voorzitter: Dat lijkt mij een uitstekend idee, meneer Van Nierop.
Mag ik inventariseren wie graag het woord wil voeren ten aanzien van de
voorstellen Al tot en met A38.
Schellekens, ondercentrale Maastricht,
Van der Laag, afdeling Wijk bij Duurstede,
Bakker, ondercentrale afdeling HaarlemNelsen en afdeling Beverwijk,
Schout, Zeeland,
Talen afdeling Zwolle, Kampen, Staphorst en nog een aantal ondercentrales,
Van Nierop, Amstelveen, ondercentrale Diemen en Uithoorn,
Vosshart ... ondercentrale Zuidoost Brabant,
Van Hulst, kamercentrale Den Bosch,
de Bruin, kamercentrale Utrecht,
Bouman, afdeling Maasland,
Dan stel ik vast wat betreft de voorstellen Al tot en met A38 dat deze personen
zich hebben gemeld. Dan gaan we nu over naar voorstel Al.
Kamercentrale Limburg, wie wil daar iets over opmerken?
Schellekens: Voorzitter, heel kort. Er is gesproken over democratisch gehalte. In
zijn algemeenheid is het bestuurlijk denk ik altijd goed als je iets wilt opheffen
dat je die erbij betrekt. U heeft net gezegd, u heeft in de commissie de
kamercentrales erbij betrokken het is in ieder geval zo dat in Limburg de
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ondercentrale niet eerder dan dat we de stukken ontvingen hoorde van het
voornemen om die ondercentrales op te heffen.
Het is zo dat de ondercentrales spreken niet voor zichzelf, dat is een zaak voor de
afdelingen en het is in de afdelingen in het heuvelland, maar ook in het
Limburgse, eigenlijk zo dat de afdelingen hebben wij al eerder gevraagd, moet je
dat nu opheffen of niet, en die hebben er steeds voor gepleit om die
ondercentrales te handhaven om een aantal redenen maar met name vanwege de
communicatie.
Uit dien hoofde is u dat ook aangedragen en ik vind het dus jammer dat het zo
gelopen is maar voor de toekomst wilde ik dit dan graag gezegd hebben dat
wanneer je bestuurlijk bezig bent dat het goed is om betrokkenen erbij te
betrekken, dank u wel.
Van der Laag: Gehoord net de toelichting van achter de tafel en ook kijkend naar
het wijzigingsvoorstel zoals het hoofdbestuur dat heeft neergelegd vraag ik me af
of er nog niet een andere oplossing denkbaar is.
Het hoofdbestuur stelt voor om op geheel vrijwillige basis te komen tot
samenwerkingsverbanden als men dat wil in de plaats van ondercentrales.
Daar staan tegenover onder andere voorstel Al van de kamercentrale Limburg,
die zegt handhaaf dat gewoon in de statuten en er zullen wel meer sprekers zijn
vandaag die zullen zeggen handhaaf dat in de statuten want puur vrijwillige
samenwerkingsverbanden dat is een toch wel wat zwakke basis, bovendien
betekent dat dat bij elk samenwerkingsverband weer ongeveer het wiel
uitgevonden moet worden ten aanzien van taak, positie, reglementen, financiën
en dat soort zaken.
Nogmaals gehoord de toelichting van de commissie, heb ik me afgevraagd of het
niet statutair mogelijk zou zijn om het zo te formuleren dat er ondercentrales
bestaan, tenzij in een bepaald gebied afdelingen of kamercentrale, dat zouden we
uit moeten werken, dus tenzij nogmaals ondercentrales bestaan tenzij
nadrukkelijk tot uiting komt dat er in een bepaald gebied geen behoefte aan is,
dank u wel.
Bakker: Voorzitter, ook wij werden nogal verrast vanwege het tempo, niet zozeer
dat u aan de slag was, want dat wisten we al langer, maar met betrekking tot dit
voorstel. Eén: Omdat u net in uw inleiding al op een gegeven moment zei: wij
waren aan de slag, wij hebben er uitgebreid in het hoofdbestuur over gesproken,
terecht moet u ook doen, u moet met goed onderbouwde voorstellen naar buiten
toe komen en sprak over overleg met het POK om zeker te zijn dat u goed zat, en
toen begon het bij mij al wat te kriebelen.
Want wat is het POK eigenlijk, dat is voor u hooguit een soort klankbord, meer
mag het ook niet zijn. Temeer ook omdat die voorzitters nog niets in handen
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hadden om überhaupt met hun achterban te bespreken en u heeft dat in één
ronde gedaan. Dat vind ik al heftig, maar goed dat mag u.
U zegt u presenteert het. De afdelingen krijgen het dan een paar dagen later
binnen en hebben zeggen en schrijven een week of vijf de tijd, inclusief vakanties,
om dan daar op te mogen en kunnen reageren. Wetend dat de meeste voorzitters,
althans op een enkeling na, te kennen heeft gegeven, nou ja dat moet je maar
doen.
Ik denk dat dat niet zorgvuldig is, daarnet werd er al even gesproken, goh
spreken over de betrokkenen zelf, had dat niet wat zorgvuldiger kunnen zijn.
Twee: U stelt, op een gegeven moment, dat zich in de afgelopen paar Jaar
veranderingen hebben voorgedaan die een dergelijk voorstel volkomen
aannemelijk maken, maar enige verdere toelichting ontbreekt.
En ik moet u zeggen dat ik deze laatste paar jaar, sinds de vorige keer in
Veldhoven, dat ik die veranderingen niet heb meegemaakt, integendeel ze
hebben goed gefunctioneerd, ik doe dat op basis van ervaringen en niet alleen in
mijn eigen regio maar ook in diverse andere regio's. Ik ontken niet dat er
sommige regio's zijn waarbij het niet goed functioneert.
Dan kun je je gaan afvragen, nou om die redenen moet je maar gaan opheffen of
je doet er wat aan, dat kan ook de andere kant op zijn.
Drie: U zegt, ze hebben eigenlijk geen feitelijke taken meer, het is hooguit de
coördinatie en dat soort grappen op een gegeven moment meer.
Samenwerking, ondersteuning, noem het verhaal maar, ik verwijs u gewoon naar
de oorspronkelijke taakstelling.
Dat is juist, maar u heeft ze er nog een formele taak bijgegeven.
Bij de meest recente kandidaatstellingsprocessen geeft u de ondercentrale een
taak om zo nodig in te springen daar waar het fout gaat in afdelingen, dat noem
ik een formele taak, daar bent u aan voorbijgegaan.
Vier: Als u op een gegeven moment nu komt met een wijzigingsvoorstel waar u
nu in mondeling te kennen geeft: ja, als wij vrijwillig samenwerkingsverband
willen laten doorgaan dan handhaven wij de financiële structuur, dat is een
nieuw gegeven dat ik nergens heb gelezen, en dat zei u daarnet.
Als dat door een geval is, dan is dat een nieuw gegeven waar ik in ieder geval
even achter de oren moet krabben.
Tenzij u zegt, nee, die financiering hoort te komen vanuit afdelingen, dan nog
bent u bezig om een terugdringing te introduceren.
Was het niet zo dat u in uw oorspronkelijke voorstel 1% richting kamercentrales
van de financiën ging en 2% naar de afdelingen, als die het
samenwerkingsverband toch in stand wenste te houden dan betekent dat wel dat
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ze met eenderde worden gekort. Tenzij de kamercentrales ook bereid is daaraan
mee te willen werken, ik zeg dat bewust tenzij.
Dat betekent dus dat er medewerking noodzakelijk is van twee kanten.
Vijf: Ik sprak daarnet al even over de taakstelling van de ondercentrales.
Ik denk dat de ondercentrales, in ieder geval een behoorlijk aantal in ieder geval
in het verleden, bewezen hebben op diverse terreinen gunstige en uitermate
nuttige netwerken te zijn geweest als een soort intermediair tussen afdelingen
onderling, afdelingen versus kamercentrale maar evenzeer ook naar deze
algemene vergadering en naar uw eigen hoofdbestuur.
Als u dat gewoon opheft en het afhankelijk laat zijn van een vrijwillig
samenwerkingsverband dan zet u dat zwaar onder druk.
Zeker bij kleinere afdelingen, die iedere cent tien keer omdraaien voordat ze hem
uitgeven, en als er een vooruitzicht is dat er wat meer centen dan binnenkomen
rechtstreeks dan wordt het helemaal een lastige zaak.
U bent in feite bezig om uw eigen communicatienetwerk zwaar onder druk te
zetten. Ik adviseer u sterk om dat niet te doen.
Om die reden hebben wij als A6, ik pak hem er meteen bij, een voorstel
ingediend handhaaf die ondercentralestructuur, een suggestie erbij, er valt best
wel wat te saneren, denk maar even aan Dordrecht, Leiden, 11 ondercentrales in
zo'n 'gebiedje'.
Ik denk dat iedere ondercentrale op een gegeven moment zegt van nou ze mogen
blij zijn dat ze er een paar honderd hebben, want mijn eigen ondercentrale
HaarlemNelsen een omvang heeft vergelijkbaar met Flevoland als
kamercentrale of Friesland als kamercentrale.
Hoezo een 'Span off control', denk daar eens over na, saneer dan hooguit het
aantal ondercentrales per kamercentrale. Probeer daar efficiency aan te brengen,
dan ben je goed bezig.
Voorzitter: Dank u wel meneer Bakker, het woord is aan de heer Schout.
De heer Schout: Voorzitter, dank u wel, vanuit het Zeeuwse een ander geluid, ik
mag wel zeggen een totaal ander geluid.
We praten vandaag over ondercentrales, ik neem Al tot en met A38 en veeg die
op een hoop.
Ik kan me voorstellen dat enkele, althans velen, vandaag bij deze bijeenkomst
wat overvallen zijn door hetgeen wat u als wijzigingsvoorstellen zelf ter tafel
heeft gebracht met name het punt laat het over aan die gebieden of
kamercentrales of ondercentrales al dan niet kunnen blijven bestaan.

12

Uitwerking van de 50ste Jaarlijkse algemene vergadering WD op 23-24 mei 1997

Wij hebben wat dat betreft in Zeeland een vooruitziende blik gehad, nou komt
dat meer voor. In Zeeland zijn we met ingang van zeer recent overgegaan tot
geen gebruik meer maken van de ondercentrales.
Wij hebben ze derhalve ook niet meer, en dat geeft toch nog wel wat discussie. Er
is er nog één die nog wat tegenstribbelt maar daar vinden gesprekken mee plaats
om de zin en de onzin van een ondercentrale aan te geven.
Ik kan me best voorstellen dat in dit schone land een aantal gebieden zijn waar
ondercentrales functioneren of c.q. kunnen functioneren.
Alleen wanneer je dan praat met mensen van ondercentrales, of vanuit de
gebieden, dat is hetzelfde als je vraagt: Wat doet uw kamercentrale, is dat al
moeilijk te beantwoorden naar de afdelingen, maar ook wat doet een
ondercentrale is moeilijk te vertalen naar een afdeling. Ik denk dat het meestal
gaat om: Wat is de toegevoegde waarde van ondercentrales in vele gebieden in
Nederland waar de VVD functioneert.
Die vraag hebben wij ons gesteld in het Zeeuwse en we zijn tot de conclusie
gekomen dat de ondercentrales, mede ingegeven door de herindelingen in de
provincie, het verstandig was om de ondercentrales niet meer te laten
functioneren en te komen tot afdelingen die gelijk dan, en als ze dat dan willen
dat was ook de discussie, afdeling/ondercentrale, so what, maar dat we dus nu
komen tot grotere afdelingen die dan daardoor ook in kleinere kamercentrales
beter kunnen functioneren.
Afgelopen woensdagavond heb ik het genoegen gehad om ook in Oost-Zeeuws
Vlaanderen, waar nog diverse gemeentes zijn, dus te komen tot één afdeling en
ik moet zeggen met grote instemming van een ieder.
Ik wil de vergadering dan ook verzoeken om het wijzigingsvoorstel wat u heeft
gedaan A: om dus daar waar kamercentrales met de afdelingen in gesprek met
de ondercentrales te komen tot het opheffen van die ondercentrales daar waar
het mogelijk is en wat uw financiële zaak betreft van tweederde naar de
afdelingen en eenderde naar de kamercentrale.
Ik denk dat in het overleg en de communicatie met de afdelingen het best zo kan
zijn dat de kamercentrale dat geld, wat dus 100% zou zijn, kan verdelen over de
afdelingen in z'n totaliteit en dat de kamercentrale zich misschien eens achter
het oor moet krabben of die dat geld dan direkt nodig heeft mits de afdelingen,
en als je dus veel afdelingen hebt die gesaneerd worden tot ook een aantal
minder, dat je in goed overleg kunt komen tot ook de financiële structuur.
Ik kan op dit moment anno 1997 geen toegevoegde waarde meer zien aan het
voortbestaan van ondercentrales.
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De heer Talen
Meneer de voorzitter, dames en heren, ik spreek hier namens twee
ondercentrales en ik wil u een creatief voorbeeld aandragen hoe ook
samengewerkt kan worden en toch met het begrip ondercentrale.
Ik stel eigenlijk twee vragen: Wat beoogd eigenlijk het hoofdbestuur om in
principe de ondercentrales af te schaffen? Welk doel dient dat? Is dat een
financieel doel? Je kunt namelijk, als je de ondercentrale beschouwd, en sinds
1988 in de OC, de ondercentrale, een beladen naam. Ik denk ook dat we af
moeten van het begrip ondercentrales. Misschien moeten we dat een
regiocentrale noemen. Ik spreek hier namens twee ondercentrales namelijk
Kampen en IJsselstreek Wij hebben op vrijwillige basis een samenwerking
aangegaan die ontaard vroeg of laat in een fusie, wat is de uitkomst daarvan?
Dat wij een horizontale communicatie in het leven geroepen hebben, het is geen
tussenlaag.
In de statuten staat vermeld dat de ondercentrale een tussenlaag is in analogie
met andere bestuurszaken in het land zou je kunnen zeggen: Knip die tussenlaag
weg maar zorg wel dat die horizontale communicatie op gang blijft. En dat knipt
u nu, hoofdbestuur, doelbewust uit onze organisatie. Ik geef toe, terugkijkend
naar het verleden, die ondercentrales daar zit een aantal bureaucratische
rompslomp omheen en in een aantal kamercentrales functioneert het überhaupt
ook niet. Maar er zijn een aantal gebieden in Nederland, ja misschien dat het
andere redenen heeft, maar waar het echt héél goed functioneert en u knipt het
ook daar weg en dat is het negatieve punt aan dit aspect.
Terug naar wat er eigenlijk zou moeten gebeuren, creatief maken, invulling, wij
hebben een creatieve invulling gemaakt. Wij hebben zelfs een blaadje in onze
regio wat überhaupt een kamercentrale niet in de lucht zou kunnen krijgen. Het
blaadje dat bedruipt zichzelf notabene met advertentiekosten, het verzorgt een
hoeveelheid informatie naar juist die kleinere afdelingen.
In onze regio hebben we vier grote plaatsen maar wel negen andere kleinere
afdelingen en die kleinere afdelingen willen graag dezelfde informatie die ook de
grotere afdelingen krijgen. Dat kun je alleen maar op die manier bereiken met
horizontale communicatie middels een regio, en die regio dat zou best eens een
aantal ondercentrales kunnen zijn.
Wij geloven namelijk in de toekomst dat in wezen als een kamercentrale al die
kleine afdelingen moet aansturen dan verliezen we straks 50% van de afdelingen
waar we niet meer mee communiceren, alleen de grote afdelingen communiceren
met de kamercentrale.
Op het POK overleg op het kamercentrale niveau wordt er ook horizontaal
gecommuniceerd.
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In principe moet er op afdelingsniveau moet ook horizontaal kunnen worden
gecommuniceerd, als u doelbewust de ondercentrales eruit knipt valt de hele
communicatie op het lagere essalon in het niet en dan verliezen we straks 50%
van de afdelingen. En juist die afdelingen, dat zijn de leden en we hebben al een
gebrek aan leden, we moeten die leden houden en daarom moeten zorgen dat ook
die communicatie koste wat kost opgang blijft.
Laten we met z'n allen zo reëel zijn hier als algemene vergadering om hier te
besluiten dat we die ondercentrales, geef het dan een andere naam, maar dat we
die communicatie op gang houden en dat we dat expliciet verwoorden in onze
statuten en ook in onze jaarboeken dat iedereen in het land alle VVD kiezers en
alle VVD leden weten dat er een regio is die iets voor die kleine afdelingen kan
doen.
Eigenlijk heb ik maar één goede leus, wat ik in onze regio hanteer, de regio is een
intermediair binnen de VVD, en hier heb ik het levende bewijs van het
intermediair samenwerken tussen twee ondercentrales.
Ik pleit ervoor om eigenlijk of A2 of A6 straks aan te nemen dat we zeggen:
Mensen deze discussie moeten we aangaan met z'n allen, we moeten iets doen bij
die ondercentrales maar laten we het in Godsnaam niet overhaast doen. Dat we
dat uitstellen tot een rustiger tijdstip dat we zeggen we hebben een goede
pragmatische invulling gegeven. En in kamercentrales waarin ondercentrales
niet functioneren laten we ze daar dan schrappen, maar waar het wel
functioneert laten we dat in Godsnaam dan ook in de statuten vastleggen, dank
u wel.
Van Nierop:
Meneer de voorzitter, u hebt het POK, de kamercentrale Haarlem heeft zijn
ondercentrales. En in het bestuur van de kamercentrale Haarlem zijn die
ondercentrales allemaal vertegenwoordigd, daar vindt communicatie plaats.
Daar vindt communicatie plaats tussen afdelingen in ondercentrales.
Waar ik nu zo vreselijk bang voor ben, met uw voorstel, dat is dat u het
fundament waar net over gesproken werd dat dat in de statuten vast ligt, dat dat
een fundament wordt bestaande uit afdelingen met een daarboven zwevend
hoofdbestuur en nog wat kamercentrales.
De band tussen kamercentrales en de afdelingen die wordt gevormd mede door
het bestaan van de ondercentrales.
U zegt nu, gooi maar weg en de communicatie moet nu maar van onderaf zelf
georganiseerd worden. Nou hoeveel ondercentrales hebben we in het land die
misschien nog wel willen voortbestaan, en dat zijn er denk ik redelijk wat, in
ieder geval in de kamercentrale Haarlem blijven we alle drie overeind althans
dat zijn de plannen en dat zie ik er ook van komen.
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Wat u dus doet, u haalt de structuur weg, die mogen we zelf gaan uitvinden en
over drie of zes jaar als we weer zin hebben in het veranderen van reglementen,
want sommige mensen hebben daar ook een vreselijke hekel aan, maar toch
komen we er elke keer weer toe, dan wordt er gezegd hé ondercentrale hier is zus
geregeld en zo daar geregeld hoe zullen we dat ook weer doen maar dan bent u
eigenlijk uw structuur, de structuur die we nu hebben, kwijt.
Wat ons idee is, hou die structuur in ieder geval vast, probeer het eventueel
anders in te richten dat doet er niet toe.
Als ik even teruggrijp op een van de vorige sprekers, namelijk uit Zeeland.
Die structuur die we hebben die heeft in zich dat daar waar een ondercentrale
gaat bestaan uit een afdeling of een zeer beperkt aantal afdelingen dan is een
combinatie van ondercentrale/afdeling mogelijk.
Er zijn zelfs afdelingen, ik weet niet of u dat weet, die zowel ondercentrale als
afdeling als kamercentrale zijn, dus dat hebben we allemaal in onze structuur
zitten, maar voor de plaatsen waarvoor dat niet van toepassing kan zijn gaat u
de structuur weghalen en ik denk dus dat daarmee de partij een hele verkeerde
weg opgaat. Namelijk weghalen van communicatiemogelijkheden die er zijn
binnen de huidige structuur en waarvoor een nieuwe structuur bedacht moet
worden. Laten we alsjeblieft de structuur handhaven en kijken hoe we die
structuur op een andere manier kunnen invullen zodat die communicatie en die
hulp, die onderlinge hulp van afdelingen, in stand blijft. Ik denk dat dit zeer de
moeite waard is mede ter glorie van de kamercentrales en van de VVD als totaal.
Daarbij moet u ook niet vergeten dat als we straks Provinciale Statenverkiezingen krijgen dat we op een gegeven moment behoefte krijgen aan iets wat
Provinciale kieskring heet.
Die kieskringen die bestaan niet meer in onze structuur omdat de ondercentrale
weg is, want dat waren de ondercentrales maar dat zijn we vergeten, hoe moeten
we dat straks doen? Hoe moeten we straks gaan zeggen: Hoe kunnen we lokale
kandidaten voor de Provinciale Staten laten aanwijzen, wie gaan dat doen?
Ja, dan zegt u, dat moet de kamercentrale maar regelen. Maar de kamercentrale
heeft de reuze afstand naar de afdelingen. Waarom dus die oude structuur die er
precies op past op dat kiesstelsel waarom die weggooien. Ik denk dat we
helemaal de verkeerde weg opgaan als we dat doen.
Ik nodig dus de zaal dus ook graag uit om het hoofdbestuur niet toe te staan het
wijzigingsvoorstel in te voeren wat als wijziging punt 1 is ingevoerd maar het
hoofdbestuur te vragen om de ondercentrales in ieder geval in stand te laten
daar waar ze nut hebben, de structuur te handhaven en iets aan de invulling te
doen. Vandaar hier en daar dus ook het verzoek om uitstel om het voorstel nog
eens te bezien en om eens met iets nieuws te komen wat meer nuttig is, dank u
wel.
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Voorzitter: Om misverstanden te voorkomen, meneer Van Nierop, het is niet het
hoofdbestuur die het voorstel invoert maar het is de algemene vergadering die
voorstellen invoert op voorstel van het hoofdbestuur, aan u is de macht hoor wat
dat soort zaken betreft.
De heer Vosshart: Het is zo dat ik hier sta om het belang te dienen van de
ondercentrale Zuid-Oost Brabant. Het is zo dat wij hebben geconstateerd dat u in
deze tijd van grote inspanningen van de afdelingen en de diverse centrales om te
komen tot goede voorbereidingen voor de verkiezingen voor de gemeenteraden en
voor de Tweede Kamer, dat juist in deze tijd er een voorstel wordt gedaan tot
opheffing van de ondercentrales die zo'n belangrijke rol bij deze communicatie
spelen. Juist in deze periode, ik zei het al, komt u met dat voorstel wat voor ons
gevoel, en met name spreek ik namens 22 afdelingen in onze regio, die vele
kilometers van elkaar liggen dat het juist daar is dat die communicatie zo goed
moet zijn. Dat wij de hele zaak qua verkiezingen op elkaar moeten afstemmen en
als u dan in uw achterhoofd ook nog meeneemt dat Zuid-Oost Brabant het gebied
de toekomstige stadsprovincie Eindhoven omvat en dat u in uw reglementen
heeft staan dat als een ondercentrale precies het gebied omvat waarin
verkiezingen gaan plaatsvinden dat het de taak van die ondercentrale is om die
verkiezingen ook voor te bereiden.
Dat betekent dat als u deze status van ons wegneemt dat wij op basis van
vrijwilligheid wellicht zouden moeten komen tot het organiseren van een
Provinciale Statenverkiezing in een hele regio waarvan je zegt daar is toch een
eenheid inmiddels gecreëerd. Wij zijn dan ook van mening dat het opheffen van
ondercentrales zonder meer niet past in de juiste strategie.
Het is zo dat we hebben een motie ingediend met de bedoeling om nog eens te
laten bezinken wat er eigenlijk in de toekomst met die ondercentrales zou
moeten gebeuren.
We zijn ons ervan bewust dat er 89 ondercentrales in Nederland zijn en dat dat
naar ons gevoel beslist veel te veel is, maar in gebieden waar minder mensen
wonen en waar in het algemeen de afstanden veel groter zijn daar zeggen we
van, nou daar zal je op z'n minst moeten bezien of in dergelijke grote gebieden
toch niet een ondercentrale zou moeten zijn of althans een instelling, een
regiobestuur, zou moeten bestaan wat die zaken kan coördineren. In onze regio
speelt de afdeling Eindhoven vanzelfsprekend een hele grote rol. Als u zich zou
kunnen voorstellen dat men op een gegeven moment natuurlijk bang is voor de
overheersing van een dergelijke grote stad in zo'n nieuw te vormen provincie, als
daar juist dus dan een ondercentrale zou bestaan die probeert om tussen de
diverse partijen een coördinerende rol te spelen dan denk ik dat dat een betere
weg is dan zonder meer te zeggen we schaffen het maar af.
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In de eerste plaats dus als voorstel laten we er in een later stadium, als het
strategisch wat beter uitkomt dit in alle rust nog eens bespreken.
En op de tweede plaats moet ik mijn verbazing uitspreken voor het feit dat de
ondercentrale Zuid-Oost Brabant ook een voorstel heeft ingediend wat neerkomt
op het feit dat in artikel 27 van het huishoudelijk reglement is opgenomen, dat
het hoofdbestuur bepaalt of er een ondercentrale komt en zo ja in welk gebied.
Naar ons gevoel is het zo dat wij kunnen veronderstellen dat als het
hoofdbestuur bij machten is om een ondercentrale in te stellen dat het
hoofdbestuur dan ook bij machten moet zijn om te komen tot een opheffing
daarvan. Het heeft ons dan ook in hoge mate verbaasd dat u ons amendement
tot uitstel van deze discussie tweemaal heeft opgenomen en het voorstel wat
ingediend was om te zeggen laat de zaken bestaan en kijk naar artikel 27 van
het huishoudelijk reglement, want dat geeft voldoende soelaas, dat u dat niet
heeft opgenomen. Maar goed dat is bij deze dan toch gezegd.
Daarenboven moet ik ook nog zeggen dat het mij in hoge mate heeft verbaasd dat
er toch diverse partijen in de organisatie zijn die naar mijn gevoelen niet hun
verantwoordelijkheid nemen. In het reglement van de ondercentrale komt voor
dat men moet bezien of de afdelingen, die daaronder resulteren, of die op een
juiste wijze werkzaam zijn.
De kamercentrale komt ook in de reglementen voor en heeft tot taak om te zien
of die ondercentrales het wel goed doen en zo kan je doorgaan naar het
hoofdbestuur, het hoofdbestuur heeft toch de taak om te kijken of die hele
organisatie draait?
Als wij nu in het jaarverslag, wat jongstleden is verschenen, constateren dat
maar 12% van de ondercentrales het jaarverslag indient en de financiële
verantwoording dan zeg ik: Hier had toch al lang en breed door de organisatie
aan de bel getrokken moeten worden. En ik kan mij toch voorstellen als men op
een gegeven moment niet laat zien wat men met de centjes doet, dat er dan toch
ook eens een signaal van boven af had moeten komen waarbij je zegt, hé hoe zit
dat? Die andere ruim 80%, waarom voldoen jullie niet aan de zaken die wij in de
reglementen hebben staan. En naar mijn mening is het hoofdbestuur daar toch
wel zeer makkelijk mee omgesprongen. Met hetzelfde gemak zegt men dus nu,
laten we die ondercentrales maar opheffen, en dat heeft u al gemerkt beslist niet
onze voorkeur, daar wilde ik het bij laten.
De heer Van Hulst: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, wij hebben bij ons in de
kamercentrale Den Bosch dit punt uitgebreid besproken in de laatste centrale
vergadering en daarbij hebben wij in het verleden bij ons al de zaak gesaneerd,
het is net aan de orde geweest.
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We hebben ook gezien dat kleine ondercentrales moeilijk draaien, dus we hebben
op dit moment twee ondercentrales waarvan de afdeling Zuid-Oost Brabant net
aan het woord geweest is en we hebben nu ook Noord-Oost Brabant als
ondercentrale. En wij zien dat wij als kamercentrale onze 44 afdelingen nooit
kunnen benaderen, daar zijn zij als tussen bestuurslaag voor ingezet en we
hebben dan ook geconcludeerd in onze vergadering dat dit niet verloren mag
gaan. Wij zien geen kans als kamercentrale om in, wij spreken platform
inkomsten regelmatig te organiseren, dat zou een te grote aanslag doen op onze
tijd die toch al nodig is om de zaak te runnen. Wij zien verder niets in
vrijblijvendheid, want dan hangt het puur af van het bestuur en van de
voorzitter die aktief bezig is, en zeker niet als je geen rechten en plichten hebt en
geen financiële middelen. En zeker ook in het kader met de komende
verkiezingen hebben wij geconcludeerd dat de ondercentrales zoals in ons gebied
moeten blijven bestaan.
We zien wel in dat ondercentrales zeggen: wij zijn niet levensvatbaar, die dus
zichzelf opheffen, daar hebben we geen problemen mee maar onze algemene
conclusie is dus: ondercentrales die goed draaien laten bestaan.
Dat wil ik u graag meegeven namens de kamercentrale Den Bosch.
De heer De Bruin: Dank u wel voorzitter. Afgelopen woensdag hebben de meeste
afgevaardigden van de afdelingen uit de kamercentrale Utrecht bij elkaar
gezeten om met name ook over dit onderwerp te praten en men is algemeen tot
de conclusie gekomen dat de ondercentrale een belangrijke functie heeft.
Een functie op het gebied van coördinatie en stimuleren van afdelingen, noem de
vorming en scholing, noem de propaganda, noem ook de coördinatie op het
moment dat er voorbereidingen zijn voor de provinciale Statenverkiezingen.
Het is voor de afgevaardigden in de kamercentrale Utrecht niet zo'n goed idee
dat die ondercentrales opgeheven worden en de financiën verdeeld worden. Want
wanneer we de financiën gaan verdelen dan mag het duidelijk zijn dat de basis
ook wegvalt en als we dan op vrijwillige basis voort moeten gaan dan denken wij,
zeker ook op dat idee gebracht door u omdat u een parallel getrokken heeft met
het bestuurlijke organisatie in het openbaar bestuur, dat we oeverloze en
jarenlange discussies krijgen over hoe groot dat samenwerkingsverband moet
zijn, hoeveel financiën er naar toe moeten gaan en hoelang dat ingesteld moet
worden en wie welke taak krijgt en we vrezen dan dat een goed functionerende
coördinerende laag van de ondercentrales verdwijnt en dat we er een heleboel
gedoe voor terug krijgen.
En uiteindelijk dat een stukje communicatie in de partij, dat toch van belang is,
zal verdwijnen en we wellicht te laat er achter zullen komen dat er iets
belangrijks vertrokken is. In die zin is het zo dat de afgevaardigden van de
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kamercentrale Utrecht eigenlijk geconstateerd hebben dat zij in merendeel het
voorstel van de kamercentrale Limburg zouden kunnen steunen, wel met dien
verstande uiteraard dat er ook oog is voor het feit dat er ook ondercentrales
kunnen zijn die wat minder optimaal functioneren en dat kan dan altijd in goed
overleg met de kamercentrale geprobeerd worden om dat te verbeteren dan
eventueel een ondercentrale wat rustiger laten functioneren zodat na verloop van
tijd dat weer constructief opgepakt kan worden omdat ook veel afhankelijk is van
de inzet van personen. Dat voor wat betreft de kamercentrale Utrecht, dank u
wel voorzitter.
De heer Bouman: Dank u wel voorzitter. Allereerst wil ik u hartelijk bedanken
voor de manier waarop u alle 175 voorstellen überhaupt in zo'n hele korte tijd
constructief tegemoet bent getreden. Dat heeft echter niet geleid tot de
wijzigingen met betrekking tot de voorstellen rond de wijzigingen voor de ondercentrales want u handhaaft uw voorstel tot het opheffen daarvan.
Dat spijt de afdeling Maasland bijzonder omdat er in Maasland samengewerkt
wordt in Westlandsverband in de ondercentrale en in de ondercentrale is ook
nadrukkelijk gesteld dat de samenwerking daar al jarenlang effectief is en daar
geen behoefte bestaat aan opheffen en uw voorstel zou kunnen inhouden, gelet
overigens op het zeer liberale uitgangspunt vrijwillig. Laat het over aan het
laagste niveau op de afdelingen.
Maar aan de andere kant moet u bedenken vrijwillig maar niet vrijblijvend, dat
zou dan toch de mogelijkheid aan u moeten geven om in ieder geval statutair de
mogelijkheid van ondercentrales te laten bestaan en dan krijg je de ja, nee, tenzij
vraag, waar de heer Bakker in het begin al op doelde, dan kan er statutair in
ieder geval over de ondercentrales geen misverstanden bestaan.
Daar komt dan ook het idee van één vereniging, wat ook in uw reglementen
doorklinkt op diverse punten naar voren dat er zijn ondercentrales, en die zijn
dan altijd op een bepaalde manier georganiseerd en gefinancierd daar kom ik
straks nog even op terug, de vorm is dan bepaalt. De inhoud zou je kunnen
overlaten aan de kamercentrales en de ondercentrales en de afdelingen zelf om
daar invulling aan te geven.
Er zijn ondercentrales die tevens afdelingen zijn. Gelet op uw voorstel om
eenderde van de contributie over te hevelen naar kamercentrales en tweederde
naar afdelingen, zou dat betekenen dat die afdelingen die tevens afdelingen zijn
met 1% worden gekort. Mevrouw De Vrey heeft gezegd dat alle taken naar de
afdelingen gaan dus waarom volgen de financiën de taken dan niet en gaan alle
3% naar de afdelingen. En vervolgens bij het weer instellen van de ondercentrale
kunnen de financiën de taken weer volgen en gaat dat weer naar het
ondercentrale niveau toe.
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Aansluitend op de opmerking die daarnet ook al is gemaakt, aansluiting op de
bestuurlijke organisatie van ons land, landelijk niveau, regionaal niveau en een
lokaal niveau op het regionale niveau, hoewel de discussie nog niet is afgelopen,
lijken daar toch twee soorten regionale samenwerkingsverbanden voort te
bestaan. Wat is er mooier dan daarop aan te sluiten naar kamercentrales en
ondercentrales, ook twee vormen van een partijorganisatie structuurvorm op
regionaal niveau.
Het geeft u de mogelijkheid om altijd de ondercentrales te laten bestaan waar ze
functioneren dat te handhaven waar geen behoefte aan bestaat kan dat worden
weggelaten zonder dat het vrijwillig en mogelijk wel vrijblijvend blijft, dank u
wel.
Voorzitter:
Dank u wel meneer Bouman, ik ben u erkentelijk voor uw vriendelijke woorden
althans voor zover ze zaten opgesloten in de twee eerste zinnen van uw betoog.
Ik geef nu graag het woord aan mevrouw De Vrey.
Mevrouw De Vrey: Mag ik beginnen om eerst in het algemeen te reageren,
misschien dat dan mijn collega's ook iets willen toevoegen.
Allereerst als je de zaal zo hoort denk je inderdaad waarom is er nu een voorstel
van het hoofdbestuur om anders om te gaan met ondercentrales.
In feite praten wij vanmiddag en vanavond over inhoudelijk het liberalisme 2000
en hoe gaan we inhoudelijk met onderdelen om, en eigenlijk hebben wij
geprobeerd om in de organisatie van de partij en de structuur ook te kijken naar
hoe zou het in de toekomst gaan en hoe leg ik nou verplicht vast en waar schep ik
nou wat meer ruimte.
Statuten die doe je niet zomaar. Iemand zei: ik heb er eigenlijk een hekel aan.
Wij doen het om het jaar 2000 in die zin in te gaan dat je wat mogelijkheden
geeft waarvan je verwacht dat ze zullen optreden terwijl er toch, en daar kom ik
zo nog op, voldoende zekerheid moet zijn. Het is dus geen kwestie van opheffen
van want het is vroeger al geweest.
Ik geloof een jaar of vier geleden hadden we ook een algemene vergadering en het
onderwerp opheffen, toen kreeg je ook die zwart/witte discussies opheffen of niet
opheffen, ik proef dat ook nu een beetje en dat is niet de bedoeling.
De bedoeling is dat u zegt: heb ik nu voldoende zekerheid dat als ik een
ondercentrale wil houden dat ik hem hou, want hier zitten natuurlijk een
heleboel besturen van ondercentrales en die denken van hé, ik kom zo op de
procedure, ik heb helemaal geen zin om weg te gaan van dat bestuur van de
ondercentrale, ik zit hier en daar wil ik blijven zitten.
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Het is ook een voorstel. Ook niet reactionair van nu zullen we eens alles
opheffen, dat is ook niet de bedoeling dat is ook heel onverstandig. Het is een
situatie dat je zegt als in de toekomst bepaalde inhoudelijke uitgangspunten van
een VVD over het liberalisme anders is kan dat ook wel eens zo zijn dat de
maatschappij zo, en dat is ook bij je werk, dat deze zo veranderd dat de structuur
wat wordt aangepast en dan kijken we dan nu of dat zo is dat wij denken nou ik
heb er niet te veel nadelen bij of ik zie er wel wat voordelen in.
De zekerheid die je dus zou willen hebben is enerzijds, en dat zeggen ook een
aantal van u, dan zou je ook iets in de statuten moeten hebben en dat hebben we
dus ook gedaan gepraat hebbende zitten ze mogelijk bewust in de statuten
opgenomen om dat te doen. En de zekerheid is natuurlijk ook een stukje geld, en
dan kun je zeggen ik moet onderhandelen met elkaar en we hebben het net over
netwerken gehad. Er zit een situatie in dat je tweederde sowieso van afdelingen
krijgt en eenderde van de kamercentrales. Ik pak even het voorbeeld van
Zeeland. Er zitten natuurlijk veel meer mensen in de zaal die denken jéé moet ik
dat opheffen? Ik zie dat even niet zitten, die zijn ook voor negen van de sprekers
geweest en één uit Zeeland. Zeeland eigenlijk door de nood gedwongen, een beetje
denk ik, een reorganisatie in Zeeland en die zijn eens gaan kijken als ik nu lid
van de VVD wordt en ik moet iets over mijn partij vertellen is het toch misschien
niet handig dat ik dat, nu Zeeland toch wat anders wordt, dat duidelijk in drie
lijnen aangeef, dus Zeeland is misschien door de nood gedwongen in uw ogen tot
een andere lijn gekomen.
Nu is de vraag kan dat nou ook in de toekomst want bijvoorbeeld hier in Brabant
en Limburg is het moeilijk, dan doe je het gewoon voorlopig niet.
De vraag is even kan je in de toekomst die lijn zien zitten want statuten doe je
eens in de twintig jaar dat is het punt.
Nou dan ga ik even naar de heer Schellekens van de kamercentrale Limburg en
die zegt: 'Had je dat niet wat democratischer kunnen bespreken, je hebt het wel
met de kamercentrales besproken'. We hadden dat het liefst met elk lid
besproken, wij hebben het even geprobeerd van hoe ligt dat en gedacht het wordt
inderdaad geen opheffen maar het wordt de mogelijkheid van een andere lijn
aangeven en kijk per kamercentrale, per ondercentrale wat je doet, want ik
bedoel het zou natuurlijk idioot zijn als je vandaag de deur verlaat en er zijn
ineens geen ondercentrales meer, dat is ook niet de bedoeling, dat kan natuurlijk
helemaal niet. De vraag is, zie je in 2000 misschien een andere lijn zitten, had ik
met u kunnen bespreken als ondercentrale. Bedoeling is dat ook en dat doen we
dan ook nu vooral want u bent er vandaag veel, maar is toen even uitgeprobeerd
met wat gedachten met de kamercentrales.
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De heer van der Laag, die zegt van zou je het eigenlijk niet om kunnen draaien.
Ik heb begrepen zegt hij dat je dus in de statuten artikel 17 lid 11 hebt
opgenomen, dus bewust is dat opgenomen, van er zijn ondercentrales, dat kan
dus, en hij zegt bestaat ondercentrale tenzij er iets is als een kamercentrale of
een afdeling. Dat zou ik principieel niet goed vinden.
In die zin het zal technisch allemaal kunnen maar eigenlijk verkopen we voor het
eerst een afdeling. Eerst is er een afdeling, als ik naar mensen toe ga dan ga ik
eerst naar een afdeling. Zo ben ik vroeger ook lid geworden en dan kijk ik wat
heeft zo'n partij nog meer.
In principe denk ik moeten wij een primaat aan de afdeling geven en vandaar dat
de formulering zo gekozen is. Maar als je praat over een groter verband dan kan
je best op het niveau van een ondercentrale spreken.
Voorzitter, even mijn interruptie, want ik was degene die dat voorstel deed en
uw vertaling daarvan spoort niet met wat ik heb bedoeld te zeggen, dus ik wil
daar even op ingrijpen.
Voorzitter: Er komt nog een tweede termijn als daar behoefte aan is?
De heer Van der Laag, die is er zeker, maar ik wil dit toch wel even gecorrigeerd
hebben. Wat ik bedoeld heb te zeggen, je zet in de statuten ondercentrales
bestaan er tenzij in de betreffende omgeving, regio of hoe je het maar noemen
wilt , nadrukkelijk wordt uitgesproken hetzij door de afdelingen in dat gebied
hetzij door de kamercentrale dat men in die regio geen ondercentrale wil. Ik zeg
dus niet dat die taken dan maar naar de afdeling of de kamercentrale moeten,
dat even ter correctie.
Mevrouw De Vrey: U zegt dat, laat ik even zeggen het is eigenlijk hoe noem je
het. Het is een pleidooi van vrijwillige samenwerking, wat ik eigenlijk het
hoofdpunt vind, en daar vinden we dus mekaar dan blijkbaar in, u met meneer
van der Laag. En of je dan formuleert dan denk ik, kijk u zegt het nu omdat u
denkt dat u iets verliest, je kan ook zeggen dan zou het verstandiger zijn dat als
ik toch lid ben begin ik een boek te lezen dan heb ik toch het liefst dat ik een
afdeling lees dus dan zou ik ervoor pleiten, terwijl ik u best inhoudelijk een stuk
gelijk kan geven, zou ik er toch voor willen pleiten om eerst een afdeling te
noemen omdat ik dat als lid nu eenmaal verwacht.
Maar goed misschien heeft u zo een tweede reactie.
De heer Bakker: U zegt: 'Het tempo heeft mij verrast'. Nou ik heb u verteld wij
hebben er ook hard aan gewerkt vanwege een aantal verkiezingen die gaan
komen en u zegt het overleg is er geweest met POK, dat is in overleg gegaan, is
ook zo gaf ik u ook gewoon als heel informeel, en welke veranderingen hebben
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zich nu voorgedaan waarom ik tot dit voorstel kom? Enerzijds zeg ik u, wat ik
wel eens oppak maar ik zit niet elke dag bij een kamercentrale dus misschien dat
straks de heer Prins dat zo eens kan zeggen. Ik geef dit eigenlijk zo aan de heer
Prins laat hij eens vertellen, hij zit in de kamercentrale, wat is er nou vaak
anders?
Ik praat van heel vroeger uit Amstelveen en zo dus laat hij het maar vanuit nu
doen. Wel is het zo, zorgvuldigheid sowieso heel belangrijk en het wijzigingsvoorstel van het hoofdbestuur, u put uit een oud stuk, wij zijn later ook door de
discussies die wij gehad hebben met een aantal mensen uit de partij tot het
voorstel gekomen om inderdaad tweederde van het geld uit de afdelingen te doen
omdat daar dus het primaat ligt en die de meeste dingen zullen doen en eenderde
naar de kamercentrales.
Het is belangrijk netwerken als taak van de ondercentrales, dat pak ik uit uw
woorden op, en dat is dus ook zo dat netwerken belangrijk is en juist als het
vrijwillig is. Wat is netwerken? Dat is een vorm van vrijwilligheid. Als u daar als
zodanig niet aan toe bent dan zeg ik inderdaad nou dan doet u dat voorlopig niet.
Soms zal men door de praktijk gedwongen worden omdat een bestuurlijke
organisatie wat veranderd of het kan ook zijn als er andere mensen komen, laat
de partij maar z'n mensheid maar naar 2000 meekrijgen, dat is eigenlijk wat ik u
wilde vertellen en verplichtingen als zodanig denk ik niet dat dat verstanding is,
tenzij je een belang van iemand stuk zou maken in de partij. Maar we moeten
niet, en dat wil ik misschien wat vertellen, als wij een organisatie hebben die
altijd zo was moet die niet blijven bestaan omdat die zo was, je moet er een
meerwaarde aan geven. Als je dat kan doen dan moet je hem maar even laten
bestaan in jouw omgeving, dan moet je dat maar doen en dat zal iedereen dan
wel zo vinden. Maar als je dat niet kan doen dan zeg ik dan is misschien de tijd
gekomen om wat versimpeling te brengen en pak dat dan op.
De heer Talen afdeling Zwolle, eigenlijk pleit u voor een stukje netwerk houden,
voor een stukje communicatie houden, en dat is ook zo.
Alleen probeer dan een andere bril op te zetten. En dan zegt u: ja dan moet ik op
stap naar m'n geld en noem maar op. Dat is misschien wel zo maar anderzijds
zeg ik wat is er op tegen dat je eens in het jaar met afdelingen, ondercentrales en
kamercentrales bij elkaar gaat zitten en dat afspreekt, het is nog een goede vorm
van netwerken ook, en je kan nog eens zeggen zullen we dit of dat doen, ik geef
straks u het woord voor wat er inhoudelijk zal gaan gebeuren.
De heer Van Nierop Amstelveen, u zegt: 'En provinciale kieskringen dan'. Als wij
verkiezingen hebben van de provinciale staten dan blijft er natuurlijk, zie
statuten hier provinciale kieskring en provinciale provinciecentrale dat is een
klein onderdeel daarvan, dat blijft natuurlijk gewoon bestaan, dat het eens per
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vier jaar moet gebeuren, is ook duidelijk voor elk lid, die kieskring blijft
natuurlijk gewoon bestaan die is daar speciaal voor in het leven geroepen.
De heer Vosshart ondercentrale Brabant, ja u schertst nog even: 'Als ik nou in
Eindhoven zit dan heb ik het belang van die grote stad en ik heb het belang van
die regio en ik wil voorkomen dat die belangen door elkaar heen gaan'.
Dat is ook in het bestuurlijke zo en ik kan me dat voorstellen alleen je hebt
mekaar toch op een gegeven ogenblik nodig en als je zegt ik ben ondercentrale en
ik blijf in dat jasje zitten kan ik me voorstellen dat een Eindhovenaar zegt ik ben
een Eindhovenaar en ik blijf ook in mijn eigen jasje zitten, dus probeer elkaars
belangen, die soms als je een grote spreker uit wil nodigen, parallel lopen en
meer te ontmoeten.
Dat 12% van de ondercentrales het jaarverslag niet indienen dat is inderdaad
zorgelijk en ik wil niet zeggen dat dit een van de redenen is maar het zijn
natuurlijk wel zaken dat je je afvraagt: leeft het dan wel voldoende, kunnen we
dan toch misschien niet naar een andere structuur gaan die het jaar 2000 meer
dient?
De heer Van Hulst van Den Bosch, had ik begrepen dat met name in Brabant en
Limburg er toch een grotere behoefte nog is om dit te laten bestaan nou dan zeg
ik gaat u gang, zoals het ook in de statuten staat.
De heer De Bruin uit Utrecht, u geeft name aan de inzet van de personen. Wij
denken dat als je de rol doet van een afdeling van een samenwerking, als u die
ook vrijwillig kiezen van een kamercentrale, en je doet dat eens eens per jaar
afsprekend van jongens hoe doen we dat met het geld, want naar het
hoofdbestuur gaat het dus niet, dan is het misschien niet eens zo aardig in het
kader van netwerken.
De heer Bouman afdeling Maasland, hij zegt nog eens even 'niet opheffen' en op
de financiën komt hij nog terug.
Voorzitter:
Mag ik de heer Prins het woord geven vanuit de praktijk, vice voorzitter
kamercentrale Leiden, om te zeggen van hoe hij in de praktijk het verschijnsel
ondercentrale ziet.
De heer Prins:
Dank u meneer de voorzitter.
Het is misschien wel de moeilijkste vraag die beantwoord moet worden.
E ik zeg dat omdat je dan heel gauw dreigt in een discussie te komen die gaat
over het wel of niet functioneren van ondercentrales.
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En de eerlijkheid gebied mij om te zeggen dat in mijn hele discussie daarover ook
binnen de CEUR commissie en met het hoofdbestuur en elders in het land ik
altijd geweigerd heb om over het functioneren of disfunctioneren van organen
van de partij te praten, daar gaat het namelijk helemaal niet om.
Waar het om gaat is kijkend naar de situatie in Nederland, en dan reageer ik ook
even op de reactie van de heer Bakker, die zegt van: 'Wat is er nou zo veranderd
sinds Veldhoven'.
Er is heel wat veranderd in mijn beleving, ik zie dat in mijn eigen kamercentrale
en ik zie dat ook elders in het land, en ik kom in vele delen van het land waar ik
dit kan aanschouwen.
Dan zie je langzamerhand in die praktijk groeien dat afdelingen er meer behoefte
aan hebben om op bepaalde terreinen, of dat dan het gebied van vorming en
scholing is of het gebied van propaganda, om op die deelterreinen met elkaar iets
samen te doen zonder die formele structuur van die ondercentrale waar ze dan
een, twee, drie keer per jaar naar een vergadering moeten om een centrale
vergadering bij te wonen waarbij dan heel vaak, en er zullen ongetwijfeld
ondercentrales zijn waar dat anders functioneert en ik wens dus niet over dat
functioneren te praten, maar je ziet in de praktijk vaak dat ook in die centrale
vergaderingen, en als ik in mijn eigen omgeving kijk dan is dat gewoon zo, heel
matig bezocht worden.
Juist omdat men er behoefte aan heeft om op bepaalde deelterreinen met elkaar
te functioneren en niet op het totaal van alles. Dat dus even over die wijzigingen
die ertoe hebben geleid tot het voorstel te komen om die formele structuur
ondercentrale om te bouwen tot een vrijwillig samenwerkingsverband.
Voorzitter, eigenlijk heb ik in alle discussies, die ik ook weer vanmiddag gehoord
heb vanuit de zaal waar we over dit fenomeen gesproken hebben, heb ik
vernomen dat die ondercentrales, behalve dan kennelijk in Zeeland, zo goed
functioneren. En dan denk ik, dat is dan het mooiste wat je kan overkomen want
als dat inderdaad zo kan zijn is er geen afdeling die dan zal weigeren om op
vrijwillige basis dat samenwerkingsverband aan te gaan.
Voorzitter: Ik wil dan nu overgaan naar de tweede ronde en die sprekers de
gelegenheid geven die ook in de eerste ronde aan het woord zijn geweest en
misschien is het handig dat als zij bij hun opvattingen blijven van hun spreken
afzien want dan kunnen we door.
Vraag uit de zaal: Ik wilde weten af alle andere aanwezigen behalve degene die
in de vorige ronde heeft gesproken zijn uitgesloten van verdere discussie?
Voorzitter:
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Mevrouw, het is zo dat wij van tevoren de sprekers lijst inventariseren (ja dat
heb ik ook gemerkt, dus dat hoeft u me natuurlijk niet te vertellen ... maar ik kan
me voorstellen dat tussentijds verstrekte gegevens van her en der iemand
aanleiding kunnen geven om daar nog iets aan toe te voegen, maar die
mogelijkheid is dus niet aanwezig?).
Ik heb daar helemaal geen problemen mee als er zich nu nog sprekers melden
voor de tweede ronde, laten we daar eerlijk in zijn, en daar heb ik trouwens geen
applaus voor nodig. Maar ik wou even de volgorde verder afhandelen.
De heer Schellekens: Voorzitter, het commentaar dat mevrouw De Vrey heeft
gegeven gaat volstrekt voorbij aan hetgeen ik gezegd heb. We constateren met
elkaar dat vrijblijvendheid niet werkt.
In de nieuwe statuten komt de ondercentrale niet voor en daar gaat het simpel
om. Wat de heer Prins zegt dat het een teken is dat het allemaal zo geweldig gaat
dat dat dan allemaal zo vrijblijvend kan dat is ook helemaal de discussie niet en
daarom vind ik gewoon, ik blijf gewoon bij wat ik gezegd heb, we zijn niet goed
bezig denk ik op deze manier om iets dergelijk door te drukken, dank u wel.
Van der Laag: Voorzitter, nog een paar puntjes.
Even terugkijkend naar de discussie en de toelichting van de commissie vind ik
persoonlijk dat de nu mondeling gegeven toelichting niet spoort met de nota van
wijziging zoals opgenomen in de beschrijvingsbrief.
Uit de nota van wijziging krijg ik heel nadrukkelijk de indruk dat er sprake is
van opheffen van de ondercentrales en mogelijk vrijwillige samenwerkingsverbanden aangaan terwijl u nu in de mondelinge toelichting zegt, nou ja, eigenlijk
is het een voortzetting van de ondercentrales onder een andere naam, en ik denk
dat dat toch duidelijk een verschil is.
Een punt wat mij opgevallen 1s, m de discussie zopas, is de kwestie van de
provinciale verkiezingen en de noodzaak van eens in de vier jaar
provinciecentrales te hebben. Ik ben een beetje bang dat als je de formele
structuur zoals die nu er is helemaal loslaat. Dat er hier en daar in de regio's
misschien geen samenwerkingsverbanden gaan ontstaan en dat het echt een
probleem wordt om dan provinciecentrales samen te stellen.
Desondanks denk ik toch dat er bepaalde regio's kunnen zijn binnen de VVD
waar zeker op dit moment niet direkt behoefte bestaat aan de formele structuur
van de ondercentrales zoals we die nu kennen.
Ik handhaaf derhalve mijn suggestie om vast te leggen ondercentrales bestaan,
tenzij, en daar geef ik dan de voorzitter gelijk, dat je zou moeten vermelden dat
dat tenzij dan het primaat ligt bij de afdelingen.
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Dus ondercentrales bestaan, tenzij de afdelingen in het betreffende gebied m
meerderheid beslissen dat die niet nodig is, dank u wel.
De heer Bakker: Ik heb me moeten beheersen met een reeks van commentaar die
ik op u, voorzitter, had willen geven maar ik zal me beperken tot een paar
punten. Allereerst mevrouw De Vrey begon met de openingszin 'Dat doe je niet
zomaar'. Terecht mevrouw De Vrey. Dat doe je niet zomaar, die opheffing van de
ondercentrales, realiseert u zich dat dan ook eens.
Kamercentrale Zeeland gaf op een gegeven moment aan: 'Bij ons is het niet meer
nodig, wij hebben het al opgeheven'. In feite hebben ze gezegd, wij hebben de
ondercentrales voorgesteld: 'Fuseert u maar tot één ondercentrale en zijnde dan
een kamercentrale', dat kan, dat hebben wij in de kamercentrale Haarlem al in
de jaren 50 gedaan.
De ondercentrale HaarlemNelsen is namelijk een fusie van twee ondercentrales
en dat functioneert tot op heden nog steeds uitstekend. U heeft dat van
Amstelveen ook te horen gekregen en meneer Kroskinski weet er ook alles van
en die heeft er ook direkt mee te maken. U sprak erover dat hier nogal wat
ondercentrale besturen zitten, ja die hoor je dan mevrouw De Vrey, ik hoor het u
nog zeggen. En toen knapte ik bijna. Deze besturen zitten hier namens
afdelingen, hier zitten afdelingsvertegenwoordigers!
Ik pleit echt niet voor mijn eigen hachje, als afdelingen vinden dat ik weg moet,
dan ga ik weg. Maar ik spreek hier namens afdelingen en die vragen hierom en
daar heb ik de stemmen op een gegeven moment ook van in handen. Ik vond dat
bijna haast een minachting voor dat wat die mensen tot nu toe doen.
Tot slot, u sprak over: 'Als mensen dat netwerk willen vasthouden dan kan dat
toch ook in een samenwerkingsverband'.
Mevrouw De Vrey.
U zegt zelf we zijn bezig met de structuur van de partij en om netwerken goed in
stand te houden heb je een heldere herkenbare organisatiestructuur daarvoor
nodig. Perfect, die hebben we, dat houden we zo en dan draaien we tenminste
ook goed.
Tot slot de heer Prins, u sprak ik heb wel degelijk WIJZigmgen gezien m
Veldhoven en u baseert uw ervaringen op Leiden, want daar komt u vandaan.
Nou dat is nou het slechtste voorbeeld want daar hebben ze er 11, daar mag je
best wel een keer saneren. Als dat uw ervaringen zijn dan zeg ik doe eens een
voorstel tot sanering.
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De heer Meulemans, secretaris kamercentrale Leiden:
Ik maak hier bezwaren tegen, de kamercentrale Leiden heeft slechts 8
ondercentrales.
De heer Bakker: Dan zijn ze op de goede weg gegaan.
De heer Meulemans: Dat slaat nergens op, want de kamercentrale heeft altijd
slechts 8 ondercentrales gehad.
De heer Schout: Ja voorzitter, dat kan een hele leuke discussie worden maar het
komt meer voor. Er zijn wel eens dingen in een vereniging, en dat zijn dan
dingen die ik niet helemaal snap, of dat nou komt dat mensen slecht luisteren,
dat zou kunnen, en dat gevoel heb ik. U heeft een wijzigingsvoorstel gedaan wat
verwoord is als zijnde daar waar nodig ondercentrales opgeheven kunnen worden
of op kunnen gaan in een samenwerkingsverband.
U heeft in het wijzigingsvoorstel niet vermeld dat u de ondercentrales gaat
opheffen, er wordt dus niet geluisterd, de discussie die hier gaande is dat de
mogelijkheid aanwezig is om op natuurlijke wijze daar waar nodig en daar waar
benodigd de ondercentrales zouden kunnen worden opgeheven c.q. samen
kunnen gaan in samengevoegde afdelingen. Waar ik dus aan toe kom is de
financiële structuur en daar is in deze nieuwe organisatie die u vraagt, is daar
een modus voor te vinden, zoals in elke organisatie.
Ik denk en ik voel nu dat hier niet meer en niet minder een soort
'koudwatervrees' ontstaat, zo dicht bij de Maas en dat is dus niet nodig.
Als u gestand doet uw voorstel wat gewijzigd is en de vergadering luistert heel
goed wat u daarbij voorstelt dan is de discussie in deze. Het is nu bijna vijf over
half vijf we zijn al bijna drie uur bezig, over iets wat u voorstelt. Kom met
meningen naar voren die eensluidend, dus derhalve ontgaat mij de diepgang van
deze discussie, dank u wel.
De heer Talen: Meneer de voorzitter, dames en heren, en dan kijk ik toch een
beetje naar mevrouw De Vrey want zij daagt mij uit om door een andere bril te
kijken, nou dat lukt mij helaas een beetje moeilijk maar ik kan me wel een beetje
in uw situatie verplaatsen. Maar laten we in Godsnaam vandaag eens naar
elkaar luisteren.
Ik heb het idee dat er achter de tafel de commissie CEUR, een keurige
commissie, die moeten ook luisteren naar de argumenten die uit de zaal komen.
Ik heb het gevoel dat die gewoon van de tafel verdwijnen en dat ons betoog niet
bij u komt. Daarom wil ik nog maar eens een keer zeggen, ik praat namens 13
afdelingen uit Overijssel en West Overijssel, als u zegt over netwerken, dat is me
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uit het hart gegrepen ik ben een commercieel mens nou daar bestaat het niet
anders dan alleen uit netwerken, communicatie, communicatie.
Ik heb ook gezegd de regio functie, en dat vind ik is een ondercentrale functie dat
is communiceren, horizontaal communiceren. Wat u wegknipt is die horizontale
communicatielaag, die houdt u wel in stand in het POK overleg, als het bij het
POK overleg nodig is dan moet dat ook op een lager niveau gebeuren, dat is op
afdelingsniveau en dan mag u die tussenlaag wegknippen maar het moet wel een
reglementair vastgelegde communicatie methode zijn. Leg het dan ook expliciet
vast noem het dan ondercentrales of regio centrales maar wees dan wel
consequent.
U komt notabene zelf met een voorstel, met een districtscentrale dat verward
alleen maar, dan moet u ook consequent zijn en zeggen: kamercentrales,
afdelingen en ook geen districtscentrales, maar daar heb ik zometeen nog een
vraag over.
Maar u zegt, vrijwillige samenwerking, nou als er een voorbeeld is van vrijwillige
samenwerking dan is het in de ondercentrales Kampen/IJsselstreek
We hebben initiatieven naar ons toegetrokken en wat is er nu leuker dan
initiatief te creëren wat het CDA al jaren lang gedaan heeft, die hebben het
middenveld ingevuld, dat is juist een taak van de ondercentrales.
Nu zijn we in onze regio bezig om VVD'rs in het waterschap te krijgen, wat is er
nou leuker dan een ondercentrale om dat te gaan doen, dat moeten we niet
vergeten we moeten juist die middenlaag invullen. Dat hebben we jarenlang
nooit gedaan en dat is denk ik de functie, de horizontale communicatie functie,
die op afdelingsniveau ontstaan moet en die moet in wezen niet vrijwillig zijn,
vrijwilligheid wel maar niet vrijblijvend. Leg het vast, expliciet in de statuten.
Heb ik alleen nog twee vragen: Wat is het doel, of wat heeft u met de districtscentrale voor ogen en geeft u daar eens een voorbeeld van, dank u wel.
Voorzitter: Dank u wel meneer Talen, overigens wil ik iedereen ontraden
vergelijkingen met het CDA te maken gezien de deplorabele situatie waarin die
partij verkeert, ik zou toch niet dezelfde kant op willen gaan.
De heer Van Nierop: Meneer de voorzitter, het stoelvast zijn van een voorzitter
van een ondercentrale is niet zo erg. Ik vond het erg minnetjes om die opmerking
te horen en ik begrijp niet hoe iemand daarmee komt in een serieuze discussie.
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Wat u voorstelt is in feite een omvorming van een ondercentrale naar een
vrijwillig samenwerkingsverband, dat is net zoiets als de stokjes halen van een
vlieger en dan kijken of hij nog vliegt. De structuur is weg en daar gaat het om.
En dan zegt u ja, dan gaan we eerst een netwerk maken en dan gaan we
onderling afspreken hoe we de financiën samen doen en hoe we het besturen
samen doen, de structuur zouden we ook kunnen behouden en kijken hoe we
binnen die structuur allerlei dingen samen kunnen doen maar dan hebben we in
ieder geval de hoofdzaak alvast vast liggen, meneer Prins.
Die structuur is bijzonder handig om te hebben, en als je die kwijt bent dan weet
je ook niet meer hoe je het beste samen kan werken binnen die deelterreinen
waar we binnen de huidige structuur allemaal samenwerking in hebben. In
vorming en scholing, in PR en noem maar op, in het benoemen van bestuursleden
in kamercentrales bijvoorbeeld, ook niet zo'n gek ding, scouting noemen ze dat
soms met een vreemd woord.
Maar het is toch best prettig om op die manier feeling met andere afdelingen te
hebben om te weten wie beschikbaar is om die bestuursfuncties te kunnen
vervullen. De structuur vastleggen in de statuten, ja als het liever alleen in het
huishoudelijk reglement doet vind ik het ook best en als u de naam ondercentrale
vaststelt in de statuten dat is ook prima dan zou die structuur ook alleen in het
huishoudelijk reglement kunnen staan.
Zoals u de structuur in het huishoudelijk reglement zou kunnen krijgen als u
kijkt in het hoofdstuk overige bij F30 bij het huishoudelijk reglement dat is een
voorstel dat verdwaald is ergens achterin terwijl het eigenlijk A zou moeten zijn,
voor het volgende agendapunt, ik begrijp niet waarom.
Districtscentrales, daar hebben we erg veel ervaring mee in onze regio.
Districtscentrales werden gevormd, er waren geen standaardreglementen we
hebben alles zelf gedaan, toen kwam het hoofdbestuur twee jaar geleden met een
volledig ander reglement wij konden ons reglement daaraan aanpassen terwijl
we een structuur hadden die klonk als een klok. Een samenwerking tussen
ondercentrales, ondercentrales die het allemaal zelfstandig dat allemaal hadden
geregeld. Waar gaan we straks naar toe met de afdelingen die zelfstandig iets
regelen.
Komt plotseling Den Haag erachter dat het toch handiger is als er enige eenheid
bestaat, dan komen er weer standaardreglementen en dan kunnen we weer
helemaal weer opnieuw beginnen en dan worden alle reglementen die er al
bestaan weer afgekeurd.
Laten we toch die heilloze weg niet volgen, daar hebben we niks aan.
Ondercentrales die overbodig zijn zouden kunnen worden samengevoegd met
kamercentrales dan is het vuiltje vanzelf weg, dan is er niks vrijblijvend en dan
is die functie één.
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Er is daarstraks ook genoemd de financiering van bovenaf is beter dan die van
onderaf, dat is ook zo. Als er vijf afdelingen zijn die willen samenwerken en de
zesde in een kieskring, want we moeten toch ook denken dat die structuur iets
met kieskringen te maken hebben en dat is echt geen onzin, dan is het prettiger
om in een totale regio de samenwerking te financiering van bovenaf inplaats van
onderaf.
Mevrouw De Vrey heeft genoemd dat provincie centrales toch blijven, ja ik ben
blij dat ik toch niet in dat bestuur van die provincie centrale zit.
Als je het bestuur dus kwijt bent dan moet je alles dus opnieuw uitvinden, dat
heb ik daarstraks ook gezegd, maar dat wil ik nu aan de hand van dit voorbeeld
nog even herhalen, dit was op dit moment wat ik nog even wilde zeggen.
De heer Vosshart: Voorzitter ik heb vanmiddag genoemd het nemen van
verantwoordelijkheid, en dan heb ik met name ook genoemd het hoofdbestuur en
ik heb gewezen op artikel 27 van het huishoudelijk reglement.
Ik heb daarbij gesteld dat als het hoofdbestuur in staat is om gebieden voor
ondercentrales vast te stellen en tevens daarbij te bepalen of er wel dan niet een
ondercentrale komt. Dan vraag ik mij af waarom is daar geen reactie op
gekomen. Zie ik het goed dat het hoofdbestuur zijn verantwoordelijkheid niet
genomen heeft of vindt men het te moeilijk om de 88 niet reagerende
ondercentrales op een gegeven moment te vragen toch te voldoen aan hun
wettelijke, althans reglementaire plicht, ik zou daar toch graag een antwoord op
willen hebben.
Overigens wil ik nog even het volgende ten aanzien van de financiering zeggen,
ik heb genoemd dat in de regio Zuid-Oost Brabant bestaan 22 afdelingen. Die 22
afdelingen brengen in het laatje van de ondercentrale 2200 gulden, dus u kunt
zich voorstellen als men straks de financiering van onderaf moet doen en men
hangt een beetje een worst van het zou zo aantrekkelijk zijn om dan op een
gegeven moment die centjes zelf te incasseren dan gaat het in de regio Zuid-Oost
Brabant om 100 gulden per afdeling.
Nou ik denk niet dat dat werkt om op een gegeven moment te zeggen dan moet
zo'n centrale maar weg want het tegendeel is hier vanmiddag toch wel bewezen.
De heer de Bruin: Dank u wel voorzitter, een paar korte punten want ook
vanmiddag hier blijkt weer dat een communicatiemethode is van zo dicht
mogelijk langs elkaar heen praten.
In de eerste plaats, ik vind dat het argument dat de jaarverslagen niet ingeleverd
worden een slecht argument want als we dat ook zouden toepassen voor de
afdelingen dan vrees ik dat er ook veel afdelingen opgeheven moeten worden.
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Ik ben het met mevrouw De Vrey eens dat als zij zegt dat er 'ge-netwerkt' moet
worden binnen onze partij maar dan liever over de inhoud en niet over de
structuren. Op de tweede plaats ben ik het ook met haar eens dat natuurlijk onze
partij op de komende eeuw toegesneden moet zijn, dat we daar een discussie over
voeren met elkaar zoals we die vanavond en morgen ook wellicht zullen voeren
maar laten we dan eerst de discussie hebben en vervolgens de organisatie van de
partij daar opvolgend laten zijn.
Als ik goed naar de discussie luister dan zeg ik, iedereen zegt eigenlijk dat er
samenwerking nodig is, iedereen begrijpt ook dat als je gaat samenwerken dat er
financiën voor nodig zijn. Laat ondercentrales en kamercentrales dan in hun
eigen gebied met elkaar opereren en communiceren hoe dat in de beste manier
en meest optimale wijze kan gebeuren zo modern mogelijk en dan hecht, althans
in de kamercentrale Utrecht, niemand zich aan de naamgeving ondercentrale.
De heer Bouman: Voorzitter, voor een tweede termijn wil ik wel graag een reactie
van het hoofdbestuur op mijn eerste termijn. U heeft alleen maar gezegd dat ik
iets heb gezegd over financiën en daar kan ik geen tweede termijn op geven. Ik
wil nogmaals graag een reactie van u op mijn argumenten.
Vrijwillig niet vrijblijvend betekent iets meer dan alleen het voorstel wat u nu als
hoofdbestuur heeft gedaan en het tweede argument één vereniging, en wat ook
doorklinkt in uw andere voorstellen, wijst ook op het handhaven van een
structuur in de statuten nogmaals de invulling kan dan later in het
huishoudelijk reglement geregeld worden, daar zou ik een expliciet antwoord op
willen hebben.
Mevrouw Brands afgevaardigde afdeling Ede. Toen ik voor de eerste maal de
beschrijvingsbrief in handen kreeg en dit hoofdstuk ondercentrales las was mijn
eerste gedachte het kan niet anders of dit is uitgebroed in het gebied van de grote
steden, dat blijkt nu. Ik ga niet herhalen alle argumenten die vanmiddag door
deze zaal zijn gerold, ik hoop alleen maar.
Weinig hoopvol stemde mij de reactie van mevrouw De Vrey die uitsluitend
degenen die de voorstellen steunde wilde aanhalen in haar reactie, met andere
woorden de argumenten van de anderen zijn niet wel aangekomen of althans niet
doorgedrongen, ik weet het niet, maar in ieder geval zijn die voor eerst van
achter de tafel onderbelicht gebleven.
Samenvattend: Structuur, zegt men hier in de zaal vrij talrijk, moet blijven.
De reglementen moeten voorzien in de manier waarop een ondercentrale, of hoe
u het ook anders zou willen noemen, moet functioneren. Zij moeten ook volgens
reglement van financiën worden voorzien. Als we dus oog hebben voor de
diversiteit dan is er volgens mijn bescheiden mening maar één oplossing en dat is
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degene die de heer van der Laag aandroeg: ondercentrales structureel laten
voortbestaan tenzij, en natuurlijk zijn er een x-aantal gevallen aan te wijzen
waar afdeling is gelijk, ondercentrale is gelijk en kamercentrale is gelijk en dus
als wij dus naar de oplossing van de heer van der Laag luisteren dan denk ik dat
iedereen daar gelukkig mee zou kunnen zijn.
Want er bestaat een grote mate van vrijwilligheid want wie niet wil of die echt
niet kan laat zich als ondercentrale uitschrijven, dat blijft een structuur d'r is
geen vrijblijvendheid in de manier waarop ondercentrales als zij blijven bestaan
functioneren, het wordt dus niet een allegaartje van alle mogelijke soorten van
samenwerkingsverbandjes of verbanden of wat dan ook, en voor de financiën
denk ik moet de regeling zijn zoals die er was dat die ondercentrales dat geld
krijgen. Zouden zij zichzelf opheffen of zouden zij in overleg met niet meer blijven
bestaan dan dienen de centjes die hen zouden toekomen te worden toegedeeld
aan de afdelingen waartoe zij behoren, immers die moeten het werk gaan doen.
Nou ben ik heel optimistisch en ik hoop dat ik dat kan blijven, als nu zonder
weer eindeloos te moeten discussiëren over de voor en tegens enz. enz. op alle
sprekers weer in commentaar enz. zou het denkbaar zijn in deze vergadering dat
vanaf de tafel op het podium wordt gesteld, wij zouden die tenzij-constructie wel
willen aanvaarden en dan vervolgens dat in stemming te brengen. Ik weet niet of
ik duidelijk ben geweest hoe die constructie eruit ziet" ik dacht het wel hè.
Voorzitter: Laatste spreker in de tweede ronde want wij moeten toch naar een
besluitvorming, de heer Mackay, nee, we hebben een inventarisatie verricht en
er zijn nu twee sprekers bijgekomen. De voorzitter heeft aan het begin van deze
vergadering gesteld, en u hebt daarmee allen ingestemd voor dat een agendapunt
wordt gestart de sprekerslijst wordt geïnventariseerd u bent daar mee akkoord
gegaan. Er zijn nu twee sprekers bijgekomen ik stel voor dat we het ook daarbij
laten want anders lopen we hopeloos uit, we hebben nog heel veel voorstellen te
bespreken.
Zaal: U dwingt daarmee dus iedereen zich te melden voor de eerste ronde terwijl
die er geen behoefte aan zou hebben om het een en ander af te wachten.
Voorzitter: Ja, dat is wel gevraagd, zeker wel. de heer Mackay heeft het woord en
daarna reageert het hoofdbestuur op de opmerkingen.
De heer Mackay: Voorzitter, misschien mag ik van te voren even zeggen er is
heel veel over de kamercentrale Leiden gesproken maar als ik de centrale
vergadering van de kamercentrale Leiden voorzit en heel veel leden van de
afdeling vragen om een gesprek in de tweede ronde dan sta ik dat toe.
Maar dat terzijde, dat heb ik geleerd.
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Maar ik heb twee dingen ook geleerd, gedurende mijn bijna 25 jarig
lidmaatschap van de VVD, dat zijn de volgende twee dingen.
De VVD is er altijd voorstander van geweest om overheidsregels zoveel mogelijk
te verminderen en te vereenvoudigen. Het tweede ding wat ik altijd heb geleerd
is dat de democratie ook iets is waarmee je rekening houd met de minderheid.
Met dat beeld kun je zeggen vertegenwoordig ik ook een beetje het standpunt van
de kamercentrale Leiden.
Dat is inderdaad een grote kamercentrale 45 afdelingen met de Cote d' Azur erbij
zelfs 46, 5500 leden, 8 ondercentrales en uiteraard is daar ook de situatie niet zo
dat iedereen onvervreemd voor het voorstel van het hoofdbestuur is maar we
hebben wel geconstateerd in de vele gesprekken die wij inmiddels over dit punt
hebben gevoerd dat in ieder geval de meerderheid van de afdelingen voor het
hoofdbestuursvoorstel is.
Met andere woorden, dat wij er voor zijn dat de verplichting om het hebben van
ondercentrales dat die wordt opgeheven.
En dat betekent helemaal niet dat dan opeens het geld dan lekker naar de
kamercentrale gaat, we hebben dan ook meteen gezegd dat geld gaat gewoon
terug naar de afdelingen want het kan natuurlijk niet zo zijn dat activiteiten die
dan nu plaats vinden dat die daarmee worden gestopt. En die uitspraak hebben
we intern ook gedaan. Maar ik vervoel ook wel de vergadering en daarom ook
mijn punt van, we moeten elkaar toch hier zien te vinden, en ik kom dan
inderdaad bij de modus die hier al is ingebracht dat ja en ik constateer toch dat
in de meerderheid dan kennelijk men in principe voor is om de ondercentrales
dan te handhaven. Maar dan vind ik het ook fair als er kamercentrales zijn waar
de meerderheid er voor is om met andere samenwerkingsverbanden te werken
waarvan de kamercentrale dus een voorbeeld is want we hebben inmiddels
frequent overleg met afdelingen rechtstreeks over gemeenteraadsverkiezingen en
dat soort zaken dat dan ook zal ik maar zeggen mogelijk moet kunnen zijn.
Dus als wij elkaar kunnen vinden op het idee dat in principe ondercentrales
mogelijk kunnen zijn, als afdelingen daar voor kiezen, maar als ook afdelingen
daar niet voor kiezen, dat dat genuanceerde samenwerkingsverband wij dat met
elkaar moeten kunnen regelen, dank u wel.
Voorzitter: Het woord is aan mevrouw De Vrey, tweede termijn en daarna zullen
wij overgaan tot stemming over het voorstel Al.
Mevrouw De Vrey: Dank u wel, ik zal proberen wat hoofdpunten te pakken. Het
is nu al waarschijnlijk niet mogelijk om alle details te nemen.
Eén punt wil ik zeggen in de richting van met name de heer Bakker en de heer
Van Nierop, het is zeker niet de bedoeling om deze zaken te beantwoorden vanuit
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de vorm van dat ik een functie zou minachten, totaal niet. U spreekt, en dat is
een uitstekende zaak, namens afdelingsbesturen, u heeft ook een bestuur ook als
ondercentrale wat u behartigt en daar ben ik helemaal van overtuigd.
Het enige is dat we kijken of we tot een andere structuur kunnen komen.
Dus er zit totaal, en dat wil ik even nadrukkelijk gezegd hebben, geen
minachting in. Het voorstel van de heer van der Laag wat ook door mevrouw
Brands is overgenomen dat is zou je het kunnen omdraaien dat je zegt er bestaat
een ondercentrale tenzij afdelingen dat niet willen.
Dat is iets wat een tussenvorm zou zijn maar in feite is het niet datgene wat nu
het voorstel van het hoofdbestuur is, het is in feite de filosofie die wij proberen
aan u aan te geven is dat een ondercentrale niet opgeheven wordt, dus die
bestaat, het is dan in die zin een open deur. Alleen geven wij u een andere vorm
aan die in de toekomst kan gaan ontstaan, dus ze blijven bestaan. Het is
natuurlijk, hoe praten we langs elkaar heen, u denkt ze worden opgeheven en u
geeft dus die voorstellen van ze worden opgeheven maar ze blijven bestaan alleen
ze kunnen een andere vorm krijgen. En dat is het voorstel van het hoofdbestuur.
De heer Talen vraagt twee zaken en zegt u heeft daar nog niet op gereageerd, één
is de zaak dat hij zegt u knipt weg, en dat is weer de gedachte dat ze opgeheven
worden. U knipt weg een horizontale organisatie in verband en totaal. Wij
hebben geen verband meer terwijl u wel zelf als hoofdbestuur met het POK
spreekt, nou dat is nou een voorbeeld als het hoofdbestuur met het POK spreekt
dat is het overleg van de kamercentrales zit er totaal geen status in, er zit niet
eens een structuur in want op een gegeven moment zeiden we nou wij hebben als
vergadering komt u er maar eens bij, dus dat is eigenlijk een voorbeeld hoe het
dan zou kunnen als u dat als een voorbeeld noemt en dan zou ik zeggen: Het zou
prachtig zijn als we dat doen.
Het maatschappelijk middenveld, wat hij als voorbeeld geeft dat is perfect, dat is
in de maatschappij een onderdeel van corporatie tot weet ik welke onderdelen, is
ook een vorm van werken in een organisatie, dus dat is iets wat ik toejuich en als
je in een ondercentrale werkt of als je in een samenwerkingsverband werkt kan
dat dus heel goed.
Het doel van de districtscentrales dat wil de heer Prins even nemen.
De heer Prins: Kort even, districtscentrales die staan al sinds jaar en dag in de
statuten van onze partij, die zijn daarin opgenomen toen het openbaar lichaam
Rijnmond en het toenmalig samenwerkingsverband Eindhoven, of hoe dat ook
mogen heten, tot stand kwam. Twee jaar geleden, ik denk dat het zelfs al wat
langer geleden is, hebben we daar weer over gediscussieerd in het kader van de
discussie over de bestuurlijke reorganisatie in Nederland.
De stadsprovincies om dat woord dan maar ene keer te noemen, daar moest dus
weer eens een structuur voor bedacht worden omdat in die mogelijk toekomstige
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stadsprovincies afdelingen uit diverse kamercentrales met elkaar moesten gaan
samenwerken en daar was dus die districtscentrale een zeer geëigend middel
voor die toch al in de statuten van de partij voorkwam.
Er is toen niet meer en niet minder dan een modelreglement neergelegd voor de
districtscentrale waar iedereen gebruik van zou kunnen maken, maar wilde men
daar dus een eigen invulling aan geven was daar niets op tegen, dat was ook een
uitspraak van de algemene vergadering toen.
Dat wat betreft de districtscentrales.
Meneer de voorzitter, het districtscentrale reglement van het districtscentrale
R.O.A., dan praten we over het Regionale Orgaan Amsterdam, dat reglement is
afgekeurd door het hoofdbestuur op grond van het feit dat het reglement een
voorlopige goedkeuring kreeg en toen afgekeurd werd toen er een nieuw model
reglement werd ingesteld, dat wilde ik even recht gesteld hebben.
Mevrouw De Vrey: Ik ben nog een antwoord verschuldigd aan de heer Vosshart
die met name het artikel 27 van het huishoudelijk reglement aanhaalde van het
oude huishoudelijke reglement. Dat is namelijk het artikel wat het hoofdbestuur
had, in het oude verhaal, als ze een ondercentrale instelde dan stelde ze dus het
gebied en de zetel vast, dat is dus het oude artikel wat wij vroeger hadden, en
dat artikel gebruiken wij dus nu om te kijken of je dat nu op een ander wijze
vorm kan geven.
Dus dat is de bedoeling van het andere artikel. Nu hebben we dat artikel, maar
het voorstel wordt dus om dat op een ander manier te gaan hanteren. Dit is het
instellingsartikel, zoals men dat noemt.
De heer Bouman uit Maasland vraagt nog kunt u mij nou eens zeggen, ik heb
twee vragen gesteld over vrijwillig en niet vrijblijvend, dat klopt.
Het niet vrijblijvende heeft het hoofdbestuur vorm gegeven door met name in
artikel 17 de 2 van de nieuwe statuten op te nemen. Het artikel, dat je dus een
vrijwillig samenwerkingsverband aangaat, dat wordt dus officieel opgenomen in
de statuten. Dat betekent dus niet vrijblijvend maar wel dat je meer vrije keus
hebt daar zitten dus meer de uitgangspunten van de tijd aan.
Het is een vereniging, dat is ook zo, wij hebben één statuut en één vereniging en
daarom is het belangrijk omdat je weet dat je één vereniging bent dat je daar een
heldere structuur in doet en daarom is het streven om de verplichting van een
extra orgaan er niet in te leggen. Maar als het er is het wel te laten bestaan
omdat het de weg der geleidelijkheid is en omdat er dus wat dat betreft niet ergs
gebeurt.
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Ik wou dat in het begin nog even zeggen, de heer van der Laag heeft dat niet zo
begrepen uit de stukken en nu wel uit de toelichting van mij. Het zou best
kunnen dat dat dan zo gelezen wordt ook omdat de discussie in de partij op een
gegeven ogenblik weer zo is ontstaan omdat we die vroeger hebben gehad. Het is
dus niet de bedoeling, nogmaals herhalend, dat wij zeggen wij willen dat
helemaal weg hebben. Het is de bedoeling dat we zeggen in de toekomst zou het
anders kunnen en het is niet verblijvend want je hebt nog een artikel.
Het laatste mevrouw Brands nog even, ik heb het voorstel van meneer van der
Laag overgenomen. Het is inderdaad lichter dan we nu hebben maar het is dus
niet het uitgangspunt die het hoofdbestuur nu heeft en je schiet er dan wat dat
betreft ook niet zoveel mee op.
De heer Vosshart: Meneer de voorzitter mag ik interrumperen?
Voorzitter: Nee u interrumpeert niet want we gaan niet over naar een derde
ronde en daar komt het in dit stadium daarop neer.
De heer Vosshart: Voorzitter mijn naam is genoemd u heeft artikel 27 van mij
aangereikt gekregen, u gaat niet in op de inhoud in de geest zoals ik heb gezegd,
artikel 27 van het huishoudelijk reglement ....
Voorzitter: Mag ik u erop wijzen dat mevrouw De Vrey nog niet was
uitgesproken en ook de kans moet hebben ook uw opmerkingen uit de tweede
termijn nog te behandelen, die kans heeft zij nog niet gehad.
De heer Vosshart: Ja wel, die heeft ze genomen!
Mevrouw De Vrey: Ja wel, die heeft ze genomen maar ik wil dus nog een keer
vertellen dat artikel heb ik hier voor me liggen dat is een instellingsartikel wat
het hoofdbestuur kan gebruiken als je een officieel gestructureerde ondercentrale
hebt. Hoe doe ik het dan, ik hoofdbestuur, want dat is allemaal zo belangrijk.
Dat willen we dus net niet, dus dat is een anders uitgangspunt.
Wij willen zeggen: Als je het doet kan het, maar dan kan je dus niet zo'n
verplichtend zo'n imperatief artikel gebruiken, dat kan dus niet dus in die zin is
het antwoord aan u.
Voorzitter: Wij gaan nu over tot stemming, voorstel Al is in stemming:
Wie is voor? Wilt u de briefjes omhoog houden, alle argumenten zijn over de tafel
gegaan, over en weer wilt u de briefjes ...
Van den Berg uit Diever: Een vraag van orde, ik wou u vragen u stelt nou te
beginnen met Al, maar waarom? Waarom niet A2, het is gebruikelijk in de
algemene vergadering om het verst strekkende voorstel in stemming te brengen.
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Voorzitter: Meneer van den Berg Al is het meest verst strekkende voorstel, dat
houdt namelijk in dat het hoofdbestuur moet ophouden, ik dacht dat dat het
meest verst strekkende was.
Al is nu in stemming, wilt u de briefjes ..... .
Meneer de voorzitter, kunt u dit agendapunt in stemming brengen om dit aan te
houden tot een volgende jaarvergadering.
Voorzitter: Nee, het hoofdbestuur heeft voorstellen gedaan en die ZIJn nu m
stemming, althans de tegenvoorstellen daarop.
Meneer de voorzitter, kunt u dan in stemming brengen of we dit agendapunt
kunnen aanhouden en ook de moties kunnen aanhouden tot de volgende
vergadering.
Voorzitter: Nee, het meest verst strekkende voorstel gaat voor en is nu in
stemming, wie is voor Al? Dit is niet te tellen, wie is tegen Al?
Het beeld is, zeker als je rekening houdt met tweederde eenderde te vaag om nu
te zeggen het is verworpen of het is aangenomen, ik zie mij genoodzaakt tot het
inzamelen van de stemmen.
Mag de voorzitter van het stembureau dat even bepalen, meneer de voorzitter? Ik
heb geen stemming gezien en u constateert dat wel, wat is mijn rol nu.
Voorzitter: Ik had gevraagd of het stembureau mee wilde kijken meneer Slijpen,
jazeker.
De heer Slijpen: Gewoon herstemmen m kleur voorzitter, dat lijkt me het
handigste.
Voorzitter: Er zijn anderen die sneller kunnen tellen dan ik dus we proberen het
nog een keer met stemmen in kleur, zoals dat dan kennelijk heet.
Dank u wel, voorstel Al volgens het stembureau is aangenomen dames en heren,
ik schors de vergadering voor een aantal ogenblikken. Wilt u in de zaal blijven
zitten want we gaan zo weer verder maar we hebben even behoefte aan intern
beraad.
We zijn nog niet klaar. Het hoofdbestuur heeft besloten om de overige voorstellen
tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement op te schorten, ze
worden dus op dit moment niet meer behandeld, ze worden teruggenomen, dank
u.
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De heer Hoekzema: U merkt het een vergadering kan ineens heel snel gaan door
deze beslissing te nemen. Ik denk dat het verstandig is dat we deze beslissing
nemen omdat we anders de hele vergaderorde gedurende dit weekend in gevaar
brengen. Ik denk dat het verstandig is dat we nog eens als hoofdbestuur goed de
zaak bekijken en dat we bij de volgende jaarlijkse algemene vergadering met
betrekking tot statuten en reglementen bij u terugkomen.
We moeten dit niet onder een geweldige haast situatie en druk brengen, u heeft
het hele programma gezien, we hebben nog al wat te verhapstukken en we willen
graag zondag thuis zijn, u denk ik ook. Wat dat betreft denk ik dat we even er
tussendoor een extra agendapunt, even uw aandacht, een extra agendapunt
inlassen. Ik wil u voorstellen een onderwerp aan de agenda toe te voegen in zake
de benoeming van een erelid. Ik moet u vragen of u dit op de agenda wilt
plaatsen en de vergadering moet daarmee akkoord gaan met een minimale
meerderheid van tweederde, kunt u hiermee instemmen? Dank u zeer.
Waar gaat het om, want dat wilt u natuurlijk weten. Het hoofdbestuur stelt u
voor wegens zijn langdurige en bijzondere verdienste voor de partij: Frits
Korthals Altes te benoemen als erelid van de VVD. Ik dank u zeer voor deze
instemming en ik zal vanavond tijdens het avondgedeelte overgaan tot
benoeming in uw naam, dank u zeer.
Ik kijk even naar de agenda, ik zou toch graag iets willen afhandelen voordat wij
vanavond dus met het avondprogramma beginnen en ik kijk even snel met u wat
wij dan vervolgens zouden kunnen behandelen en dat komt in feite neer op de
rekening en verantwoording van de penningmeester over 1996, en het gevoerde
beleid van het hoofdbestuur 1996 dat is dan het jaarverslag.
We zullen even schorsen opdat de penningmeester hier ook aanwezig is want die
is natuurlijk ook even door deze hele snelle .... ah, hij zit er al ik hoor zijn stem.
Misschien dat onze penningmeester nog even kort toe wil lichten en dat we dan
tot behandeling over gaan. Meneer de penningmeester gaat uw gang.
Ruud Sandberg: Voorzitter, onder de gegeven omstandigheden 23.000 gulden
overhouden dat stemt de penningmeester, en ik hoop ook u, bijzonder gelukkig.
Dat is overigens niet mijn verdienste, laten we dat heel nadrukkelijk zeggen, het
is een resultaat van een strakke begrotingsdiscipline met als uitgangspunt dat
ons vermogen weer op peil moest worden gebracht, 500.000 gulden en dat we een
verkiezingsfonds met elkaar zou moeten opbrengen die de toets van de komende
verkiezingen ruimschoots zou kunnen doorstaan.
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23.000 gulden lijkt een heel groot bedrag, dames en heren, het is slechts het
equivalent van circa 200 leden. Je zou ook kunnen zeggen dat deze rekening met
de hakken over de sloot sluitend is geworden.
Ik denk toch dat het de complimenten verdiend in de richting van de directeur en
zijn staf want zij zijn in eerste instantie de grootste zeg maar bewakers van het
budget. Ook een compliment in uw richting want dat mag toch ook wel gezegd
worden, zeker degene onder u die zich bezig houden met ledenwerving, wij
allemaal dus eigenlijk. Want in tegenstelling tot vele andere partijen kunnen we
nog steeds zeggen dat wij een stabiliserend ledental hebben van circa 53.000.
En u ziet dan ook het equivalent van 200 leden overhouden is inderdaad een
marginale gebeurtenis.
Duidelijk is dat de begrotingspost van 75.000 gulden voor toevoeging aan het
eigen vermogen het komende jaar niet meer noodzakelijk zal zijn. Het eigen
vermogen is nu ruim 500.000 gulden. Mochten wij straks in de blijde
veronderstelling komen dat ook de begroting uit gaat komen en de rekening sluit,
dan denk ik dat uw penningmeester komt met het voorstel om die 75.000 gulden
toe te voegen aan het verkiezingsfonds. Voorzitter, ik dacht dat ik daarmee kon
volstaan.
Voorzitter: Dan wil ik nu graag als er geen vragen zijn, geen opmerkingen zijn
graag het ...
De heer Staal, afdeling 's-Gravenzande: Meneer de voorzitter, ik heb een vraag
over de begroting en over de toelichting op de uitgaven. Voornamelijk wil ik het
hebben over de toelichting van de uitgaven. Het gaat over nummer 7, MiddenOost Europa. De totale uitgaven waren begroot op 281.000 gulden en werkelijk is
uitgegeven, als ik dan praat over strakke begrotingsdiscipline, 376.000 gulden,
dat is naar mijn inzien ongeveer 28% meer. Mijn vraag is waar is het geld aan
besteed?
Ik heb een aantal voorbeelden gezien dat er een aantal commissies zijn geweest
naar die landen. Vraag: Is dat uit de eigen portemonnee betaald zo ja, nee. Ten
tweede wilt u voortaan dan als u dat pland, of als u dat geld ervoor wilt uitgeven
iets beter op de begroting letten die daarvoor staat. En dan eventueel, wij zitten
ook al met problemen met onze eigen leden om het ledental vast te houden, dus
elk stimuleren van ons zelf is dus ook best wel belangrijk. Het staat op bladzijde
76.
Ruud Sandberg: Voorzitter, ik kan mij de opmerking heel goed voorstellen, hij is
uiteraard ook uitvoerig onder de aandacht geweest bij de gezamenlijke
penningmeesters die een toelichting hebben gekregen op de rekening en de
verantwoording.
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U moet het zo zien dat de post Midden-Oosten, M.O.E., is een boekhoudkundige
sluitpost. Het gaat er namelijk om, we hebben weliswaar 28% meer uitgegeven,
maar aan de andere kant ook 28% meer binnengekregen. Waarom? Er staat
tegenover de uitgavenpost een inkomstenpost van het m1msterie van
Binnenlandse zaken, het is een doelsubsidie, wij zetten in de begroting een
calculatorisch bedrag in. Wanneer mocht blijken dat de subsidie van het
ministerie ten aanzien van deze materie wat ruimer uitvalt dan gebruiken wij
die ook en dan ziet u dus aan de andere kant ook de uitgaven stijgen, maar de
posten zijn met elkaar in evenwicht.
Voorzitter: Voldoende beantwoord?
De heer Staal: Hetzelfde verhaal geldt eigenlijk dus op de toelichting van de
uitgaven van nummer 8. De kosten informatiemateriaal is ook enorm gestegen
maar ook daar zit weer de inkomsten van, ik weet niet of dat onder andere iets
met de kandidaatstelling is, of dat u de afdelingen direkt aan het hoofdbestuur
moest betalen voor het informatiemateriaal dan heft dat mekaar ook op dus in
zoverre staan we gelijk.
Ruud Sandberg: Hetzelfde verhaal, we hebben wat dat betreft twee posten op
onze begroting die rechtstreeks door het ministerie worden gesubsidieerd en dat
zijn kosten M.O.E. en de kosten vorming en scholing.
Voorzitter: Dan geen opmerkingen verder vanuit de zaal, dan wou ik vervolgens
naar agendapunt 4 en dat is het verslag van de commissie van drie leden die de
jaarrekeningen van 1996 heeft gecontroleerd.
En die commissie bestond en bestaat uit de heer A. van Hulst, de dames I.E.J
Muys te Heerlen en mevrouw M.Th.M. Tangel, voor ons nog altijd Tineke Tangel.
Voor een verslag van hun bevindingen geef ik graag het woord aan Artie van
Hulst want die is de voorzitter van deze commissie, meneer Van Hulst, gaat u
gang.
De heer Van Hulst:
Dank u wel meneer de voorzitter.
Dames en heren we hebben wederom zeer zorgvuldig de stukken bestudeerd. Ik
denk voor de tweede keer, het is jammer dat je dan moet stoppen maar het is ook
aardig om te doen. Ik zal u graag de verklaring voor willen lezen namens deze
drie commissieleden.
Verklaring: 'Hierbij maken ondergetekende, leden van de commissie van drie
leden ter toelichting van de algemene vergadering bij behandeling van de
rekening en verantwoording van het hoofdbestuur conform artikel 30.2 van de
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statuten van de VVD bekend de jaarrekening 1996 te hebben getoetst en goed
bevonden. De commissie spreekt haar instemming uit over het gevoerde
financiële beleid en vraagt de vergadering aan het hoofdbestuur decharge te
verlenen. Den Haag 3 april1997.
Voorzitter: Bent u zo goed om dat over te nemen? Dank u wel, dan proberen we
het nog een jaar verder. Dat hadden we zojuist al gezegd want we komen bij u
terug volgend jaar met het voorgaande punt.
Dan is aan de orde van een commissie van drie leden artikel 30 punt 2 van de
statuten ter voorlichting van de algemene vergadering bij de behandeling van de
rekeningen verantwoording van het hoofdbestuur van 1997.
Het hoofdbestuur stelt nu voor te benoemen als leden van de commissie van drie:
H.W. van Weeren te Voorhout, mevrouw I.E.J Muys te Heerlen en mevrouw
meester M.Th.M. Tangel te Rijswijk en als plaatsvervangende leden 0. Tammens
te Zwinderen, drs. A.H.M. Vredenbregt te Rotterdam en mevrouw F. Nipperus te
Voorburg.
Namen van ovenge kandidaten kon u tot 4 april te kennis brengen van het
algemene secretariaat mits deze kandidaat gesteld zijn door de
ledenvergaderingen. Er zijn geen andere kandidaten gesteld zodat deze personen
hierbij benoemd zijn, ik wens ze veel succes bij hun controlerende taak en
ongetwijfeld hebben ze een goed voorbeeld genomen uit Artie van Hulst die ik
nog zeer bedank voor het zeer belangrijke werk wat hij in deze commissie heeft
verricht.
Dan dames en heren verzoek ik u uiterlijk 18.55 weer in de zaal aanwezig te zijn.
We zullen dan stipt om 19.00 beginnen met het herdenken van een aantal
prominente leden die in het afgelopen jaar zijn overleden.
Mag ik u nog even herinneren aan het inleveren van de schriftelijke vragen ten
behoeve van het beleid van de fracties morgen.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de ontvangstbalie.
We hadden afgesproken voor tien uur vanavond worden de vragen bij de balie
ingebracht. Dan schors ik nu de vergadering en ik wens u allemaal smakelijk
eten en tot 18.55 uur.

43

Uitwerking van de 50ste Jaarlijkse algemene vergadering WD op 23-24 mei 1997

Avondbijeenkomst 23 mei 1997, 19.00 uur
Voorzitter: Ik heet u bijzonder welkom op de soe jaarlijkse algemene vergadering.
In het bijzonder wil ik de volgende personen welkom heten:
In de eerste plaats de burgemeester van Venlo de heer Van Graafeiland, hartelijk
welkom, dank u zeer dat wij aan de mooie stad aan de Maas mogen. Dan de
Secretaris-Generaal van de Liberale International de heer Jules Maaten, de
voorzitter van de J.O.V.D., Ciska Schijndel, de leden van het kabinet komen nog
maar Frank de Grave is er al wel, hartelijk welkom Frank.
De voorzitters van onze fracties, 1e Kamer Leendert Ginjaar, Frits Bolkestein en
Gijs de Vries. En dan natuurlijk onze eerste voorzitter van de Eerste Kamer
sinds 95 jaar Frits Korthals Altes. En tenslotte ons erelid Hans Wiegel.
Ik heb begrepen dat de toekomstig voorzitter van de federatie bestuur der FNV,
de heer De Waal ook nog zou komen, als dat mij dat gemeld wordt zal ik hem
speciaal welkom heten.
Dames en heren ik stel u voor om 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 van Vrijheid en Democratie op vrijdag 23 en
zaterdag 24 mei 1997 te Venlo in jaarlijkse algemene vergadering bijeen betuigt
trouw en aanhankelijkheid aan uw Majesteit en haar huis'.
Kunt u daarmee instemmen?
Dan ga ik nu over tot het herdenken van een aantal prominente leden die het
afgelopen jaar zijn overleden, ik wacht tot dat iedereen gezeten is en zal dan
achter het katheder het woord nemen.
Vanavond herdenken wij degene die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen,
mensen die de VVD duidelijker op de kaart hebben gezet door hun landelijke of
Europese inzet. Vertrouwden die in hun leven een duidelijke invulling hebben
gegeven aan de idealen van het liberalisme.
Op 5 juli 1996 overleed op 86 jarige leeftijd mr. Willem Hendrik Fockema
Andreae. De heer Fockema Andreae was namens de VVD Staatssecretaris van
Oorlog van 26 april1949 tot november 1950 in het kabinet Drees-Van Schaik. Hij
had als portefeuille aangelegenheden op het terrein van organisatie, materieel,
politiek efficiency en coördinatie. Staatssecretaris Andreae heeft veel tijd
gestoken in de afwikkeling van de Indonesische kwestie zoals de fusie tussen het
KNIL en de Koninklijke Landmacht, de repatriëring van troepen overzee en de
Molukse kwestie.
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Bij de reorganisatie van het ministerie van Oorlog van 1950 werden de twee
bestaande staatssecretariaten samengevoegd. Mr. Fockema Andreae gaf er toen
de voorkeur aan terug te keren naar de bankwereld, van 1950 tot 1971
was hij directeur van de bank Mees & Zoon. Hij bekleedde vele nevenfuncties. Zo
was hij ondermeer begin jaren '70 voorzitter van de Rotterdamse Kamer van
Koophandel. Fockema Andreae was Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw en Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Ons meeleven gaat uit
naar zijn nabestaanden.
Vorige zomer op 16 juli overleed op 66 jarige leeftijd ons erelid mr. Hans Robert
Nord, na een langdurige ziekte. De VVD verloor in hem het eerste liberale
boegbeeld voor de Europese eenwording. Waarnaar hij onvermoeid sinds 1948
heeft gestreden en zich volledig heeft ingezet, kort na de oprichting van de VVD.
In 1948 vroeg de toenmalige VVD en partij en fractieleider professor Oud aan
Hans Nord om voor de partij een bijdrage te leveren betreffende een mogelijke
Europese eenwording.
In geschrift, bestuurlijk en als VVD politicus, heeft hij aan dat ideaal tot aan zijn
dood gewerkt. Zijn laatste bijdrage schreef hij nog geen maand voor zijn
overlijden voor Liberaal Reveille onder de titel: Een verenigd Europa als een
nationaal belang. Zijn liberale inzet voor dat Europa kwam in grote mate voort
uit zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog en het verzet.
Hans Nord heeft binnen de VVD vele functies vervuld. Tien jaar was hij VVD
afgevaardigde in het Europees Parlement, in 1984 was hij de Europees
lijsttrekker voor de VVD. Hans Nord had in de jaren 1961 tot 1978 een
gigantische Europese kennis opgedaan als Secretaris Generaal van het Europees
Parlement.. Tijdens zijn lidmaatschap van het Europees Parlement was hij
respectievelijk kwestor en vice-voorzitter. Ook werkte hij mee aan het Europese
liberale en democratische verkiezingsprogramma van 1979 en was hij voorzitter
van de ELDR verkiezingsprogrammacommissie van 1984.
Binnen de landelijke VVD bekleedde hij ook vele functies. Hans Nord was
voorzitter van de commissie 'Ongebroken lijnen', lid van de programmacommissie
voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1994. Hij was voorzitter van de VVD
partijcommissie Europese Zaken en voorzitter van de kandidaatstellingscommissie voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 1994. In 1987
werd de naar hem vernoemde mr. H.R. Nord Stichting opgericht met het doel de
Europese liberale voorlichtingscampagnes van de VVD te begeleiden en te
coördineren.
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In 1989 bij de afsluiting van zijn actieve parlementaire periode werd hij tot erelid
van de VVD benoemt. Hans Nord was Commandeur in de orde van Oranje
Nassau en drager van vele buitenlandse onderscheidingen. Hans Nord was een
beminnelijke liberaal.
Door zijn humor, zijn grote intelligentie, diplomatie, relativeringsvermogen en
zijn oprechte belangstelling voor mensen wist hij te binden. Hans Nord werkte
veelliever achter de schermen dan dat hij op de voorgrond trad. De media zocht
hij alleen toen zijn lijsttrekkerschap in 1984 dat noodzakelijk maakte. Zijn vrouw
Margaret heeft het hem mogelijk gemaakt zich zo intens en zo volledig in te
zetten voor zijn idealen. Zij vormden met hun beide zonen, Roger en Mark, het
hechte en harmonieuze thuisfront. Onze gedachte en vooral ook onze
dankbaarheid gaan naar haar en de kinderen.
Op 31 juli 1996 overleed oud VVD staatssecretaris dr. Hans Rudolf Henry van
Houten, hij werd 88 jaar. Henry van Houten deed rechten aan de
Rijksuniversiteit van Leiden. Hij promoveerde in 1930 op de dissertatie Egyptes
Internationaal Statuut. De heer van Houten was Staatssecretaris Buitenlandse
Zaken voor de VVD in het kabinet de Quay van augustus 1959 tot 24 juli 1963.
Hij was voor en na zijn staatssecretariaat lid van het Corps Diplomatiek onder
andere als ambassadeur in Mexico en als ambassadeur in Wenen.
Ten tijde van minister Luns had staatssecretaris van Houten als portefeuille: De
NAVO, de West Europese Unie, de Raad van Europa en de Benelux.
Hij was Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw en Officier in de orde van
Oranje Nassau. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen.
Op 28 april 1997 overleed mr. J. Bob de Wilde op 83 jarige leeftijd te Epsen.
De heer De Wilde is van 1956 tot 31 januari 1976 lid geweest van de VVD fractie
in de Eerste Kamer. Mr. de Wilde studeerde rechten aan de Universiteit van
Leiden. Hij voltooide zijn studie aan de Gemeentelijke Universiteit van
Amsterdam, en hier vestigde hij zich in 1947 als advocaat. Van 1951 tot 1956
was hij directeur van de Bataafse Hypotheekbank en ongeveer gelijktijdig werd
hij VVD lid van de Noordhollandse Provinciale Staten en van de Amsterdamse
gemeenteraad. In 1956 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de
Fries-Groningse Hypotheekbank.
In de Eerste Kamer was Bob de Wilde financieel economisch woordvoerder voor
de VVD. Hij is in de senaatsfractie bijna 13 jaar plaatsvervangend voorzitter
geweest, namelijk van 1963 tot zijn vertrek uit de senaat op 31 januari 1976. Ook
was hij van 1959 tot eind 1960 lid van het Europees Parlement. Mr. Bob de Wilde
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was Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Ons medeleven gaat uit naar
zijn gezin, familie en vrienden.

Openingstoespraah
Dames en heren, het is nu de bedoeling dat ik mijn openingstoespraak tot u houd
en daar wil ik dus nu graag mee beginnen.
Dit is de laatste jaarlijkse algemene vergadering voor de verkiezingen van 1998.
Wij ontmoeten elkaar dit jaar nog vele malen op bijzondere vergaderingen, wij
vieren immers samen het 50 jarig bestaan van onze VVD op 24 januari 1998.
We zullen samen het verkiezingsprogramma vaststellen in een bijzondere
algemene vergadering en wij zullen ook gezamenlijk de definitieve kandidatenlijst samenstellen en opnieuw onze politieke leider kiezen.
Eind mei 1998 zijn de meeste gemeenten klaar met de collegevorming, met naar
ik hoop een ruime oogst aan nieuwe VVD raadsleden en wethouders. De formatie
of informatie van een nieuw kabinet is dan aan de gang. De hectische tijden van
twee campagnes liggen dan achter ons en dan zullen we weten of wij tevreden
kunnen zijn, of we voor de gezamenlijke inspanningen zijn beloond.
Dames en heren, laat men maar zeggen dat wij te vroeg hebben gepiekt en dat de
tijdsgeest voor de liberalen alweer voorbij is, wij weten wel beter.
Kijk naar de volle zalen die Frits Bolkestein iedere keer weer trekt, kijk naar de
volle zaal die wij vanavond hier hebben, kijk maar naar de resultaten van de
fracties, de VVD blaakt van gezondheid. We zitten barstensvol activiteiten, de
verkiezingsprogrammacommissie onder leiding van Robin Linschoten is hard aan
het werk. Overal in het land worden kandidaten aangezocht en klaargestoomd
voor functies in Kamer en gemeenteraden.
Dames en heren we mogen best met enige voldoening terugkijken op een goed
liberaal jaar. Een van de hoogtepunten vormt daarin de benoeming van onze oud
voorzitter en oud minister van Justitie, Frits Korthals Altes tot voorzitter in de
Eerste Kamer. Voor het eerst in 95 jaar en voor de eerste keer in de geschiedenis
van de VVD wordt de Kamer geleid door een liberaal, dit is een feit waar we echt
trots op kunnen zijn.
En onze fractie in de Eerste Kamer, nu onder leiding van Leendert Ginjaar
maakt op een constructieve manier gebruik van haar positie als grootste fractie.
In de Tweede Kamer beschikken we over een hardwerkende fractie met als
boegbeeld voorzitter Frits Bolkestein.
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Hartelijk welkom aan onze minister van Verkeer en Waterstaat, Annemarie
Jorritsma. Dat deze minister moet zeggen dat ze uit de file komt.
Die fractie dames en heren, is een soepel werkend team dat met veel inzet de
klussen klaart. Gelukkig hoeven wij niet ons hoofd te breken over een nieuwe
fractievoorzitter, een duidelijke koers of overfrustraties binnen de fractie.
Het beheerst dualisme van onze fractie werkt verfrissend, nog altijd, en houd de
coalitie ook scherp dat blijkt wel.
Onze ministers en staatssecretarissen tonen zich duidelijk bekwaam op hun post,
ze vormen onder leiding van onze vice minister-president Hans Dijkstal een goed
team en dragen allen flink bij tot het succesvolle kabinetsbeleid.
Ook de liberalen in het Europees Parlement presteren bijzonder goed.
Het is een kleine fractie maar onder leiding van een gedreven voorzitter, Gijs de
Vries, die een duidelijke positie in dat Europees Parlement en de Europese
politiek heeft verworven heeft het vaak het initiatief en de leiding genomen in de
discussies die in Europa spelen. De aanwezigheid van deze fractie en de
discussies stel ik zeer op prijs. Dames en heren met elkaar weten wij als VVD in
de turbulente wereld van de politiek eenheid en kracht uit te stralen,
degelijkheid, deskundigheid en durf met een inspirerende politieke aanvoerder
die ons ook scherp houd.
Die eenheid, die inspiratie spreekt de kiezer aan. Het is dan ook van vitaal
belang dat wij in de spannende tijden na de verkiezingen dit zo houden.
Wij moeten als hecht team de kiezer tegemoet treden om het succesvolle beleid
dat in ons land gevoerd wordt te kunnen voortzetten.
Dames en heren, morgen begin ik aan mijn tweede termijn als voorzitter van de
VVD. Naast mijn kandidatuur zijn geen medekandidaten gesteld.
Voor uw vertrouwen in mij ben ik u dan ook bijzonder dankbaar.
Samen met u hoop ik dan in de komende drie jaar nog een aantal belangrijke
zaken te realiseren met mijn collega's in het hoofdbestuur en met u allemaal.
Ik noem er twee, er moet ook maar een eind komen aan deze speech.
Vanavond discussiëren wij over het rapport Vrij en Verantwoordelijk, een
liberaal toekomstperspectief. Het behoeft geen betoog dat zich in de laatste tien,
twintig jaar enorme veranderingen hebben voorgedaan. Veellanden hebben veel
meer vrijheden gekregen. Ze krijgen de kans om hun samenleving
democratischer in te richten.
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We staan het begin van het informatie tijdperk, de technologische groe1 1s
ongekend maar helaas kunnen we dat ook zeggen over de groei van de
wereldbevolking die met maar liefst 90 miljoen mensen per jaar toeneemt.
Probeert u zich maar eens voor te stellen wat er in de toekomst niet allemaal op
ons afkomt, en daarbij stel ik direkt de vraag: Wat kan het liberale
gedachtengoed betekenen voor die toekomst?
In het afgelopen jaar hebben we hierover tijdens een groot aantal
partijbijeenkomsten gediscussieerd. De themadag, de partijraad en ook al die
avonden trokken veelleden die zich betrokken voelen bij deze discussie.
Leden, afdelingen en centrales hebben ruim van de gelegenheid gebruik gemaakt
om over de inhoud te discussiëren. Het rapport valt te prijzen maar ook te
bekritiseren, en dat moet ook in een actieve partij, het moet niet alleen maar jaknik gedoe zijn. We moeten goed met elkaar kunnen discussiëren om tot
duidelijke standpunten te komen maar ook zijn er nuttige aanvullingen gegeven.
Een van de belangrijkste conclusies die we vanavond zullen trekken, en dat is
echt mijn overtuiging, is dat de vijf beginselen van de VVD stevig overeind
blijven staan, vrijheid maar ook verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid ook
sociaal rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen.
Maar de discussie zal vanavond niet eindigen of in de bureaula verdwijnen,
daarvoor zijn de onderwerpen te diepgaand en te veel omvattend en zijn de
uitdagingen te groot. Bovendien is de tijd voor de commissie 'Liberalisme 21 e
eeuw' te kort geweest om de discussie geheel te kunnen afronden.
Als we vanavond op grond van de discussies en de wijzigingsvoorstellen het
rapport in aangepaste vorm vaststellen kunnen we allereerst een aantal
gedachten duidelijk meegeven aan de commissie verkiezingsprogramma 19982002, dat was immers ook de bedoeling.
We hebben ook een goed kader om met vervolgstudies de discussie voort te zetten
in de komende jaren. We hebben nu in alle geledingen van de partij de smaak
van goede en pittige discussies over de eisen die gesteld worden aan de
toekomstvisie van onze partij te pakken.
De tweede uitdaging, dames en heren, is het ledental.
Het gevaar van een teruglopend ledenaantalligt op de loer, een gevaar dat zich
niet alleen richt op de VVD maar ook op andere politieke partijen.
Over de oorzaak terugloop in ledenaantallen bestaan vele theorieën.
De afgelopen tijd zijn vele van deze theorieën uitgebreid aan de orde geweest, in
de media.
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Een aantal redenen waarom het lidmaatschap van een politieke partij minder
vanzelfsprekend is dan vroeger zijn: ontzuiling, individualisering en opkomst
bijvoorbeeld van 'Single issue' organisaties zoals Greenpeace, Vereniging van
Natuurmonumenten en het Wereldnatuurfonds.
Voor velen is de democratie een vanzelfsprekend gegeven geworden waardoor ze
hun inzet voor deze zaak als overbodig beschouwen.
De VVD is daar uiterst bezorgd over, de verminderde belangstelling voor de
politieke partijen versmalt het draagvlak voor onze democratie, en dat is echt
een slechte zaak.
Liberalen zijn van nature geen mensen met een grote zendingsdrang, toch zijn
wij van mening dat wij het voortouw moeten nemen om de samenleving te wijzen
op de gevaren van te geringe maatschappelijke steun voor ons democratisch
bestel. We moeten dus aan de slag, maar wat kunnen we doen?
Ik vind dat wij twee zaken moeten aanpakken. Ten eerste zijn de voorzitters van
de meeste democratische politieke partijen op mijn verzoek zich samen aan het
beraden of, en op welke wijze, wij tot een gezamenlijke publieksactie kunnen
komen om het belang van politieke partijen duidelijk te maken. Mogelijkheden
om via media, scholen en informatiemateriaal actie te voeren worden thans
onderzocht en de gesprekken zijn nog niet afgerond. We hopen in de herfst met
een aanpak gezamenlijk te komen.
Ten tweede beraadt ook het hoofdbestuur zich over de nabije en iets verdere
toekomst. Met het bestuur en de kamercentrale voorzitters zijn wij, zoals dat
heet, 'de hei opgetrokken' om eens te discussiëren over onze partij.
Centrale vraag hierbij is geweest: Wat heeft de VVD als partij en politieke
organisatie de burger anno 1997 nog te bieden?
Het moet toch mogelijk zijn, dames en heren, een groot deel van onze 1.8 miljoen
kiezers aan de VVD te binden.
We zullen ons meer extern moeten opstellen als politieke organisatie.
We zullen meer naar de burger met zijn werkelijk gevoelde behoefte moeten
luisteren en minder met onszelf als organisatie bezig zijn.
Elkaar niet bezighouden met allerlei procedures maar verticaal door de partij
heen in projektgroepen van hoofdbestuur tot afdeling de burgers benaderen,
kortom, de afstandelijke soms wat afwachtende houdingen moeten wij van ons
schudden.
En op een projekt matige manier steeds die burger, die kiezer, op zoeken en niet
afwachten tot hij of zij naar ons toekomt.
De tijden zijn echt veranderd, we leven in een tijd vol met informatie naar die
individuele burger. Gemakkelijk en doeltreffend bij hem persoonlijk gebracht
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door de moderne media. Politieke partijen zullen binnen deze informatie vloed
zeer actief de aandacht en het meedoen van de burger moeten vragen door
projekt- en regio-gericht de burger, de kiezer, in zijn eigen omgeving met zijn of
haar eigen problemen te benaderen. Herkenbaar en gericht op probleemonderkenning en daarop gerichte visies ontwikkelen in de nabijheid van die kiezer. Dit
vraagt om meer projekt- en regio-gericht optreden van onze partij, voortdurend
niet alleen in de verkiezingstijd. Een eerste aanzet tot het concreet maken van
deze gedachtengang is de opzet van een grote VVD avond op maandagavond 2
juni as. in de kamercentrale Utrecht in Nieuwegein.
De nieuwe aanpak van deze vergadering is dat vanuit de Tweede Kamerfractie,
het hoofdbestuur, de kamercentrale Utrecht en de afdelingen als gezamenlijk
projekt het programma in elkaar gezet wordt en dat mede gebaseerd, en dat is
echt belangrijk in deze opzet, op een enquête onder de leden in de regio.
En naast onze politiek leider, de heer Bolkestein, is gevraagd voor deze avond
vanwege de verkeersproblematiek om Utrecht Annemarie Jorritsma, onze
minister van Verkeer en Waterstaat.
Ik sprak er hiervoor al over, dat we naast de leden ook de kiezers willen
benaderen daarom is in dit geheel en bij deze aanpak ook een uitdraai gemaakt
van mensen die volgens een onderzoek in 1996 op de VVD zouden stemmen.
Deze mensen worden uitgenodigd voor deze avond in Nieuwegein. U ziet het, we
laten het niet bij gedachten maar we gaan er mee aan het werk. We zoeken
burger en kiezer in de regio op, we inventariseren de problemen in die regio en
organiseren een bijeenkomst in die regio dus leden, en nadrukkelijk niet leden,
worden uitgenodigd aanwezig te zijn en kennis te maken met de nieuwe vorm
van een politieke avond.
We zullen deze ruwe gedachten tot een vernieuwd optreden van onze partij
verder uitwerken met de kamercentrales, de afdelingen, de fracties en daar op de
jaarlijkse algemene vergadering in 1998 een werkthema van maken.
Dames en heren, we gaan de uitdaging tot het meer betrekken van de kiezer bij
onze partij aan, het vraagt van basis naar top en van top naar basis een totaal
inzet van ons. Meer concreet, meer projektmatig, meer herkenbaar voor de
kiezer. U kunt op ons rekenen, mogen wij op u rekenen. Laten wij keihard
werken voor het liberalisme, voor de beginselen en voor het beleid in ons land,
kortom laat onze partij bruisen. Ik heb gezegd.
Ik ben nog niet klaar, maar mijn toespraak is afgelopen, maar we hebben iets
anders. De algemene vergadering heeft de wens uitgesproken vanavond een man
bijzonder in het zonnetje te zetten.
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Hij is iemand, met vermoedelijk de langste bestuurlijke en zeer langdurige
politieke ervaring binnen onze partij. In 1967 werd hij gevraagd als' angry young
man' voor de functie van Algemeen Secretaris van de VVD. Die onbezoldigde
bestuurstaak vervulde hij tot 1975. De VVD in die dagen lijkt in de verste verte
niet op de huidige.
Onder Frits Korthals Altes kwam er uiteindelijk een centrale ledenadministratie. Korthals Altes stond en staat bekend als de organisator. Hij heeft
de vele eigenzinnige liberale kikkers in een kruiwagen weten te houden en wie
de partijstijl uit die jaren kent weet dat dit razend knap is. VVD'ers hebben nu
eenmaal altijd een gezonde weerstand tegenover organisaties, zullen we dan
maar zeggen, maar de VVD zat geweldig in de lift en moest mede daarom beter
worden gestroomlijnd.
In 1975 werd Frits gekozen als voorzitter van de VVD als opvolger van Haya van
Someren. Deze functie zou hij tot 1981 vervullen. Hij presenteerde de VVD als
een middenpartij. Hij benoemde een bezoldigd Algemeen Secretaris en bracht
een duidelijke structuur in de partijorganisatie.
Uiteraard ging dit alles niet zonder slag of stoot.
In 1982 droeg hij het voorzitterschap over aan Jan Kamminga en zocht hij,
tussen aanhalingstekens hoor, de luwte van de Eerste Kamer.
Het is geen wonder dat deze briljante jurist buitengewoon gesteld is op
wetgevende arbeid. Een jaar later werd hij minister van Justitie en deze functie
zou hij tot de val van het Kabinet Lubbers twee bekleden.
Korthals Altes is een korte tijd Tweede Kamerlid geweest maar de Eerste Kamer
trok hem meer. De advocatuur was hem te dierbaar om een fulltime politieke
baan te blijven vervullen. Hij keerde terug naar de Eerste Kamer op 11 juli 1991,
in de huidige fractie was hij de fractievoorzitter, maar met het vertrek van
Herman Tjeenk Willink was het duidelijk wie de juiste man op de juiste plaats
zou worden. Wie na 95 jaar als eerste liberaal en als eerste VVD'er de
voorzittersstoel in de Eerste Kamer mocht innemen.
Frits, jij kent zowel het bestuurlijke als het politieke 'métier' als geen ander.
Daarom doet het mij bijzonder veel genoegen om namens de algemene
vergadering jou tot erelid van de VVD te mogen benoemen.
Ik begrijp best dat deze geboren redenaar ook wat wil zeggen maar ik geef eerst
graag even het woord aan zijn opvolger die in de fractie in de Eerste Kamer,
Leendert Ginjaar.
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Dank u wel voorzitter dat u mij in de gelegenheid stelt om als eerste het nieuwe
erelid van de VVD toe te spreken. Beste Frits, de voorzitter heeft het zonet al
uiteen gezet, je hebt een geweldige staat van dienst. Ik heb het zelf ook nog even
nagekeken en ben onder de indruk gekomen van niet alleen de vele functies die
jij vervult hebt, belangrijke functies, maar toch ook aan de inzet die je daarbij
betoond hebt.
Ik heb je een aantal jaren meegemaakt en als ik dat moet samenvatten dan zeg
ik dat jij bij al jouw activiteiten in de VVD niet alleen altijd uitgegaan bent van
de echte liberale principes, want je bent een liberaal in hart en meren, maar
tegelijkertijd ook altijd het belang van de VVD voorop hebt gesteld.
Als ik memoreer hoe ook in de Eerste Kamerfractie ook jouw functioneren als
fractievoorzitter daar altijd van doordrongen is geweest dan kan ik zeggen Frits,
wat jij ook zelf alreeds naar voren brengt, een echte partijman bent.
Een partijman van een liberale VVD uit liberalen met vele liberale
overtuigingen. Je hebt je altijd nogmaals ingezet op een geweldige manier voor
die partij en ik denk dan ook dat het erelidmaatschap ten volle verdiend is. Ik
wil je daarbij namens de Eerste Kamerfractie dan ook heel hartelijk geluk
wensen en ik zou je daarbij ook graag een, als het goed is, kleine bloemenhulde
willen overhandigen.
Voorzitter: Ik geef dan nu graag het woord aan Frits Korthals Altes.
Meneer de voorzitter, dames en heren, Ik wil beginnen met te zeggen dat ik
totaal verbluft was toen u meneer de voorzitter het woord tot mij begon te
richten en pas na enige tijd werd het mij duidelijk dat u het inderdaad over mij
had.
Het interessante is dat het mij altijd een doorn in het oog geweest is dat het in
Den Haag niet mogelijk was om geheimen te bewaren, maar een enkele keer lukt
dat en dat het bij deze gelegenheid gelukt is dat stemt mij extra vreugde.
Meneer de voorzitter, dit was dus niet voorbereid voor mij om bij deze
gelegenheid eens is precies te vertellen aan de partij wat ik eigenlijk op mijn hart
heb, en dat is dan maar goed ook want dan hou ik het tenminste kort ik zal
daarvoor mijn best doen, maar het is inderdaad, zoals Leendert het goed
doorgrond heeft als mijn nieuwe fractievoorzitter, ik heb er inderdaad altijd een
eer ingesteld om te zeggen dat ik inderdaad als liberaal toch ook graag in de
eerste plaats een partijman was en ik heb dan wel eens een functie bekleed.
En ik doe dat ook op het ogenblik, waarbij je dat partijman zijn een beetje onder
de oppervlakte moet laten blijven, maar dat neemt niet weg dat ik dat blijf en dat
ik dat ook altijd met ongelooflijk veel plezier ook altijd heb gedaan.
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En wanneer u vanavond de loftrompet over een aantal activiteiten
van mij hebt gezwaaid dan vind ik dat natuurlijk bijzonder aardig maar dan wil
ik er wel bij zeggen dat ik dat alleen maar heb kunnen doen in de eerste plaats
dat het liberalisme mij als politieke overtuiging zo geïnspireerd heeft dat ik het
er voor over had om die inspanning te plegen.
En in de tweede plaats is het mij door degenen met wie ik in de loop van de jaren
heb samengewerkt, en dan denk ik aan mijn kantoorgenoten.
Dan denk ik uiteraard ook aan mijn familie en dan denk ik aan de vele
partijleden met wie ik heb samengewerkt. Zij allen hebben het mogelijk gemaakt
dat ik heb gefunctioneerd zoals ik heb gefunctioneerd, want je functioneert in een
dergelijke organisatie altijd mede dankzij degene met wie je samenwerkt en dat
heb ik met veel plezier gedaan ook dat heeft mij geïnspireerd.
En dat is dan ook inderdaad heellang geleden begonnen toen wij 'angry young
man' waren en dat waren dan Henk Vonhoff, die zich vandaag jammergenoeg
heeft laten excuseren maar ik heb hem toch nog weer vanmiddag in het Haagse
gezien want ook hij blijft actief, dat waren Henk Vonhoff en ik die samen toen in
het hoofdbestuur kwamen en dat hebben we inderdaad een hele tijd weten vol te
houden.
Dames en heren, ik ben de partij bijzonder, bijzonder dankbaar, voor het
eerbetoon, want dat is het toekennen van het erelidmaatschap, en het is ook voor
de fractie aardig om er nu twee te hebben, nietwaar Hans?
Hartelijk dank.
Voorzitter: Dames en heren, we hervatten de vergadering en ik zie hem al zitten,
bijzonder welkom meneer de Waal, zeer goed dat u hier bent.
Het doet ons zeer veel genoegen u te begroeten als toekomstig, dacht ik,
voorzitter van de FNV
En dan is inmiddels onze minister van Defensie, Joris Voorhoeve ook
binnengekomen. Erica Terpstra is ook gesignaleerd.
En ik zie een heel bekend gezicht, vroeger in Den Helder, en dat is de
staatssecretaris van Defensie Jan Gmelich Meijling
Ja, dames en heren, nu moet ik iemand aankondigen waarvan de vroegere Partij
Van de Arbeid voorzitter, Felix Rottenberg zegt, en het staat in de kranten dus
dan is het zo, dat hij in de politiek de nieuwe Joop den Uyl is.
Daar spreekt in de eerste plaats, zeker van een voormalig partijvoorzitter,
bewondering uit dat nemen we graag over.
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Daar spreekt ook een zekere jaloezie uit, daar zijn we trots op, maar we laten
hem niet van ons afnemen want luistert u maar naar hem hij is geen kopie, hij is
een authentieke liberale man, ik geef het woord aan onze politieke leider Frits
Bolkestein.
Frits Bolkestein: Meneer de voorzitter en zeer geachte dames en heren.
Het is voor mij een grote eer om op deze 50e jaarlijkse algemene vergadering te
mogen spreken.
Dames en heren, een eerste klas samenleving verdient een eerste klas overheid.
Is Nederland zo'n eerste klas samenleving? Welnu wij zijn onderweg.
Er moet nog veel gebeuren, ik kom daar straks op terug.
Maar wat wij in ieder geval nodig hebben is die eerste klas overheid.
In de jaren 70 had de overheid de leider van overspannen pretenties, op elk
probleem werd beleid gezet, zoals dat toen heette.
Het heil van de samenleving werd van de overheid verwacht, de ontgoocheling
liet niet lang op zich wachten, hardnekkige problemen leken niet ontvankelijk
voor de maatregel die de overheid verzon.
Werkloosheid steeg evenals het schatkist tekort.
De criminaliteit steeg nog sneller, de autoritaire overheid van de Jaren 50
verwerd tot de machteloze overheid van de jaren 80.
Door de kabinetten Lubbers 1 en Lubbers 2 werden de bakens verzet.
De Rijksoverheid mocht niet langer groeien, in tegendeel.
Door decentralisering en privatisering moest zij zich terugtrekken op haar
kernactiviteiten en dus krimpen.
Zij moest, zoals dat toen werd genoemd 'Leaner and meaner' worden.
De lonen werden gematigd dat was nodig, daarvoor was al genivelleerd, dat was
onnodig. De verhouding tussen de salarissen van de Secretaris Generaal en de
overheidsminimumloner was nergens ter wereld zo klein als hier.
Maar van de top van het overheidsapparaat werd evenveel geëist als eerder,
misschien wel meer. Een demotivatie was hier en daar het gevolg.
Het bedrijfsleven betaalde meer, soms stukken meer, en velen konden de
verleiding niet weerstaan.
Nu is personele uitwisseling tussen overheid en bedrijfsleven een goede zaak,
mits het geen éénrichtingsverkeer is maar de overheid kan het niet stellen
zonder de beste afgestudeerden. Zij waakt over het algemeen belang en dus moet
het een eer en een uitdaging zijn om voor haar te werken.
Door onze politieke tegenstanders wordt soms beweerd dat de VVD alle heil van
de markt verwacht, dat is een karikatuur.
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Geen liberaal komt op die gedachte, zeker voor de allocatie voor
produktiefactoren is de markt de enigen instelling die werkt en ook elders kan de
discipline van de markt de doelmatigheid verhogen, maar voor grote delen van
het openbare domein heeft de markt geen of weinig betekenis.
Denkt u maar aan politie en justitie, denk aan bestuurlijke vernieuwing, aan
gemeentelijke herindeling, denk aan het onderwijs. De VVD verwerpt een
dogmatische benadering. Overheid en markt staan niet tegenover elkaar, dat is
een valse tegenstelling, Nederland kan niet zonder een krachtig bedrijfsleven dat
zich richt op de markt in binnen en buitenland maar een goed functionerende
markt kan niet zonder overheidsregulering waar die nodig is.
We staan nu, dames en heren, op een punt van heroriëntatie, de samenleving
veranderd voortdurend en dat maakt sommige overheidstaken op den duur
overbodig.
Het gaat erom ontwikkeling voor de lange termijn in goede banen te sturen en
daarvoor is een goed samenspel nodig tussen het openbare en het particuliere
domein. Laat ik de minister van Buitenlandse Zaken, Hans Dijkstal, citeren die
onlangs zei, ik vergis mij geloof ik, hij is nog niet minister van Buitenlandse
Zaken, laat ik dus Hans Dijkstal, Minister van Binnenlandse Zaken citeren die
onlangs zei: 'De marktsector moet sterk zijn maar de publieke sector ook'. De
overheid haalt haar kracht en legitimiteit uit waarden als betrokkenheid,
integriteit, verantwoordelijkheid en kwaliteit, en uit een fatsoenlijke beloning,
voeg ik daar aan toe.
De overheid moet een werkgever worden met aantrekkingskracht en daarvoor is
nodig dat die beloning marktconformer is dan nu.
Maar daar staat tegenover dat de rechtsbescherming van ambtenaren meer moet
lijken op die in de particuliere sector, waar hard wordt gewerkt mag goed worden
beloond. Maar waar onvoldoende wordt gepresteerd is een wachtgeld regeling
niet op zijn plaats.
En ook de rechtspositie van ambtenaren moet worden gemoderniseerd en van
goudgerande wachtgeld regelingen moeten wij af. Sprekende over de
overheidsdienst moet ik bekennen dat ik mij nog steeds aangetrokken voel tot
het oude ideaal van de partijloze ambtenaar.
Natuurlijk mag een ambtenaar lid van een politieke partij zijn maar dat behoort
in zijn werk geen enkele rol te spelen. Vaak leest of hoort men dat een bepaalde
topambtenaar zich tot een zekere partij bekend.
Onlangs werd van een dergelijk persoon gezegd dat hij een marktsocialist was.
Wat is dat eigenlijk vraag ik mezelf af, een marktsocialist, heeft iemand ooit
gehoord van een centraal geleide liberaal?
In dit verband wil ik de algemene bestuursdienst noemen, een van de
mankementen van de centrale overheid is de loopgravenoorlog die maar al te
vaak tussen en soms binnen departementen woedt.
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Een algemene bestuursdienst die het mogelijk maakt topambtenaren van
departement te laten veranderen, is bedoeld om die oorlog te beslechten.
Een directeur generaal behoort niet langer dan zes jaar op een post te zitten.
Niet lang geleden is de ziektewet geprivatiseerd, de overheid stelt de normen en
dat wordt democratisch gecontroleerd, en vervolgens is het aan het bedrijfsleven
zich daarvoor te verzekeren dan wel om zelf te financieren.
Dat geeft een prikkel om op goede arbeidsomstandigheden te letten want de
financiële gevolgen van ziekte kunnen niet meer zo makkelijk worden verhaald
op het collectief.
Een soortgelijk voorstel inzake de arbeidsongeschiktheid is onlangs door de
Eerste Kamer aanvaard, en dat is een mooi succes, dat is een fraai succes, voor
Staatssecretaris Frank de Grave van Sociale Zaken en werkgelegenheid.
Dat is een fraai resultaat want die resultaten zijn gunstig. Nederlandse
werknemers melden zich steeds minder vaak ziek.
Sinds 1993 is het aantal ziekmeldingen met 100.000 gedaald. In 1995 lag het
ziekteverzuim nog op 5,5%, vorig jaar daalde het naar 5,1% en een verder daling
is mogelijk en nodig.
Dames en heren zijn wij aan het einde gekomen van de mogelijkheden om
marktwerking in nieuwe gebieden toe te passen? Stellig niet.
De gedachte dat marktwerking nu al een overbodig artikel aan het worden is
slaat werkelijk nergens op. Marktwerking, immers, zorgt voor dynamiek en
prikkels mensen hun best te laten doen voor economische vernieuwing en voor
groei, zij spoort aan tot klantgericht en efficiënt werken.
En daartoe kan het openbaar vervoer wel wat prikkels gebruiken.
De NS beeft al als het bedrijf 'Lovers' wil gaan rijden op de spoorlijn AmsterdamIJmuiden.
Intussen rijd een kwart van de treinen niet op tijd. minister Annemarie
Jorritsma heeft voorstellen gedaan om meer marktwerking in het openbaar
vervoer te bewerkstelligen, heel voorzichtig, geen Wild West.
Maar zelfs deze behoedzame voorstellen gaan Partij van de Arbeid en CDA al te
ver. Zij hangen aan de noodrem terwijl geen ontsporing nog dreigt.
Wie een klantvriendelijk openbaar vervoer wil, zoals wij dat allen willen, die
moet de monopolies weten te doorbreken en wie onnodig aan de noodrem trekt
zorgt dat het openbaar vervoer nooit met de auto zal kunnen concurreren.
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Overigens dames en heren moet mij nog het volgende van het hart.
Sinds 4 februari van dit jaar wordt onze agrarische sector door die vreselijke
varkenspest gekweld. De VVD spreekt in het bijzonder waardering uit voor de
wijze waarop Jozias van Aartsen, onze minister van Landbouw, met dit probleem
om gaat.
Stap voor stap maatregelen nemen in constructief overleg met Brussel, de
Tweede Kamer en het landbouw bedrijfsleven. En hoewel de genomen
maatregelen een grote emotionele lading hebben, zeker voor die bedrijfstak, heeft
onze fractie daar steun aan verleend om schrijnende situaties te voorkomen. De
schade die die sector lijdt is zeer indrukwekkend, zij beloopt miljarden.
En met respect volgt de VVD de wijze waarop ondernemers en medewerkers
hun verantwoordelijkheid nemen.
Dames en heren, zelden kreeg een land zoveellof toegezwaaid als Nederland nu.
15 jaar geleden sprak men nog over de 'Dutch disease', nu is Nederland de
sociaal economische modelboerderij van Europa.
Dankzij het strakke uitgave beleid van Gerrit Zalm daalt de omvang van onze
collectieve sector snel, terwijl Duitsland en Frankrijk worstelen met EMUcriteria halen wij het toelatingsexamen zonder truuks of gerommel.
Terwijl in de landen om ons heen de werkgelegenheid ineen stort komen er in
Nederland 500.000 banen bij. Terwijl in Europa de groei stagneert neemt onze
economie met 3% per jaar toe. Volgens een internationaal onderzoek wordt
Nederland het meest aantrekkelijke vestigingsland van de wereld.
Voor het eerst sinds de geboorte van de verzorgingsstaat daalt het aantal mensen
dat op een uitkering is aangewezen. Nederland kiest voor de warmte van een
baan boven de kilte van een uitkering.
Al deze fantastische cijfers en rooskleurige vooruitzichten mogen niet verhelen
dat de oorzaak voor een belangrijk deel buiten onze grenzen ligt.
In 5 jaar tijd is de wereldhandel met 11% meer gegroeid dan bij het opstellen van
het regeerakkoord was voorzien.
Die extra groei van de wereldeconomie veroorzaakte budgettaire meevallers
waarvoor wij niet veel hoefden te doen. En het is de verdienste van dit kabinet
dat men de meevallers goed heeft weten te gebruiken.
Hoe anders had dat kunnen gaan. Herinnert u zich nog het eerste concept
regeerakkoord van paars dat Wim Kok en Hans van Mierlo aan de VVD hebben
voorgelegd?
Omdat die plannen miljarden aan oningevulde bezuinigingen bevatten hebben
wij ze destijds afgewezen.
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Wat zou er zijn gebeurt indien wij dat eerste regeerakkoord wel hadden
ondertekent, alle meevallers zouden gulden voor gulden zijn verdwenen in het
gat van de oningevulde bezuinigingen.
Gelukkig heeft de VVD het destijds hard gespeeld, want dank zij die hardheid
van toen zijn er nu resultaten als honing.
Dankzij de bezuinigingen toen zijn er nu miljarden guldens extra voor tekort,
verkleining en lastenverlichting.
Dankzij in het snijden in oud beleid toen zijn er nu honderden miljoenen guldens
extra voor criminaliteitsbestrijding, voor klassenverkleining, voor armoedebestrijding, voor het AOW fonds en Erica, voor de thuiszorg.
Dames en heren, dat zijn solide resultaten, dat zijn sociale resultaten, dat zijn
dus liberale resultaten.
Maar laat ons waken voor borstklopperij want we zijn er nog lang niet.
Iedereen die wel eens in de file staat weet dat er geïnvesteerd moet worden in de
infrastructuur. Iedereen die aan onze toekomst denkt, denkt ook aan goed
onderwijs, iedereen wenst de zorg een goede gezondheid toe.
Iedereen die het zonde vindt om jaarlijks 30 miljard aan rentelasten weg te
smijten weet dat de staatsschuld omlaag moet en iedereen die belasting betaald
weet dat het best een onsje minder kan en misschien wel een pond.
De VVD wil nieuwere prioriteiten, verdere verlaging van het schatkist tekort en
meer lastenverlichting. Dat zijn veel verlangens die veel geld kunnen kosten.
En het volgende kabinet zal bovendien weer uit moeten gaan van een
behoedzaam economisch scenario, dat heeft voor dit kabinet immers zo goed
gewerkt.
Daarnaast is het waarschijnlijk dat er na de vette jaren weer wat magere jaren
zullen komen, makkelijker wordt het dus niet, maar ik heb goede hoop dat het
volgende kabinet, niet alleen wat betreft zijn samenstelling maar ook wat betreft
het beleid, een voortzetting kan zijn van paars 1.
Voor nieuwe uitgaven is de Partij van de Arbeid altijd te porren dus dat gedeelte
van het nieuwe regeerakkoord is zo geschreven.
Vorige week heeft minister Hans Dijkstal, van Binnenlandse Zaken, daar iets
over gezegd want op een peuterspeelzaal vertelde hij een verhaal over zijn collega
Ad Melkert.
Dat verhaal heette 'Rupsje nooit genoeg' maar er is hoop voor deze minister want
uiteindelijk ontpopte dat beestje zich als een vlinder, een mooie vlinder met
blauwe vleugels.
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Nederland heeft zich in het Europese stabiliteit pact verplicht het
schatkisttekort dicht bij nul te brengen, wat dat betreft kan Wim Kok dus geen
cent onderdoen voor Gerrit Zalm.
PvdA staatssecretaris Willem Vermeent wil een belastingherziening.
Hij erkent zelf dat het onmogelijk is om er een forse belastingvermindering en
lastenverlichting uit te halen, en voorlopig ben ik bereid om aan te nemen dat
het hier niet om een valse belofte gaat.
En als het de Partij van de Arbeid ernst is bij deze ambities dan zal zij er niet
aan kunnen ontkomen een uiterst sober regeerakkoord te onderschrijven.
En als dat niet vanzelf lukt, dames en heren, zijn wij altijd graag bereid een
handje te helpen, net als de vorige keer.
Laat één ding duidelijk zijn: de VVD heeft de ambitie het succes van paars voort
te zetten. Het is nu zaak koers te houden. Als de laatst ingeslagen weg tot de
laatste klinker wordt afgelopen heeft Nederland een voortreffelijke
uitgangspositie voor de 21 e eeuw.
Die historische kans mag niet worden gemist, die historische kans moet door de
VVD worden waargemaakt.
De ingeslagen weg, dames en heren, is overigens niet altijd bezaaid met rozen.
De laatste tijd worden de VVD en haar fractievoorzitters soms op onheuse wijze
tegemoet getreden.
Volgens de één speel ik in op onderbuik gevoelens, een tweede noemt miJ
schijnheilig, een derde zegt dat de VVD in troebel water vist.
Volgens weer een ander zou ik niet van de afdeling 'eerlijk delen' zijn omdat de
zogenaamde koudetoeslag op hete lucht bleek te berusten.
En dan was er ook nog iemand die de VVD van Nationalisme beschuldigde, de
VVD zou de gordijnen dicht willen doen.
Ik wil daar het volgende over zeggen, laat niemand die beschuldigingen met
gelijke munt betalen.
Laten wij ons altijd houden aan onze eigen argumenten, ons ideaal is en blijft
een zakelijk reëel en stijlvol debat.
Wie scheld heeft geen argumenten, wij hebben die wel en ze zijn ijzersterk.
Wie heeft de gordijnen dichtgedaan voor de noodzaak de overheidsuitgaven te
beteugelen, voor de stijgende criminaliteit, voor het misbruik wat wordt gemaakt
van de sociale zekerheid? Niet de VVD.
Wie heeft de gordijnen dichtgedaan voor de problemen die gepaard gaan met de
integratie van minderheden? Niet de VVD.
Ons beleid blijft gebaseerd op de drie beginselen, beperkte emigratie, bevorderde
integratie, bestrijd de discriminatie.
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En wat de beschuldiging van neo-nationalisme betreft die is totaal belachelijk.
Het liberalisme is een internationale stroming.
De VVD speelt een vooraanstaande rol in zowel de liberale internationale als ook
de Europese fractie van liberalen en democraten.
Wij zijn voor vrijhandel. Wij zijn voor Europese samenwerking, ook op het terrein
van de buitenlandse politiek.
Wij zijn voor uitbreiding van de Europese Unie met landen in Midden en OostEuropa. Wij zijn voor het nakomen van internationale afspraken op het gebied
van de ontwikkelingssamenwerking, ook al doen slechts twee of drie andere
landen dat.
We zijn voor Nederlandse deelname aan vredes operaties, net zoals minister
Joris Voorhoeve, mits wordt voldaan aan de voorwaarden die met de Kamer zijn
afgesproken.
Wie dat alles Nationalisme noemt, Neo of anderszins, heeft nog nooit een
Nationalist in het wild ontmoet.
Dames en heren wij moeten ons niet laten afleiden door dit soort gerommel in de
gewelven. Wij moeten vertrouwen op onze eigen argumenten, op onze eigen
rustige kracht. Dan twijfel ik er niet aan of wij zullen doorgaan succes te hebben.
Zoals daarnet door de partijvoorzitter is gezegd is Frits Korthals Altes tot
voorzitter van de Eerste Kamer benoemd en de laatste keer dat een liberaal dat
ambt bekleedde was 95 jaar geleden. Binnenkort wordt de liberaal Carlo Trojaan
de hoogste ambtenaar van de Europese Unie, Secretaris Generaal van de
Europese commissie en wie weet wat voor ander hoge functies voor liberalen in
het verschiet liggen. Dank u voor uw aandacht.
Voorzitter: Allereerst wil ik nog een aantal van onze bewindslieden
verwelkomen, ik zie Gerrit Zalm, Jozias van Aartsen, Hans Dijkstal onze vice
premier van Binnenlandse zaken.
Zegt u nou zelf dames en heren, als we dit nou zojuist gehoord hebben dan
hebben we hier toch onze eigen echte Frits Bolkestein, meneer Rottenberg. En hij
gaat nu naar de camera om dat ook nog eens aan Nederland duidelijk te maken.
Wij zijn een partij die zich ook nadrukkelijk naar die toekomst richt en dat
betekent dat we dus overgaan tot de behandeling van agendapunt 9, maar ik wil
nog even weer van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te zeggen dat tot
uiterlijk het eind van de vergadering u uw schriftelijke vragen kunt indienen bij
de balie en die schriftelijke vragen kunnen gericht zijn op de drie fracties waar
we morgen mee praten.
En ik wou dan nu de leden van de commissie Opstelten, de voorzitter van de
commissie wou ik voorstellen hier achter de tafel te komen zitten, de commissie
Liberalisme 21e eeuw.
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En dan zullen we het rapport met name met de wijzigingsvoorstellen, de moties
zullen we behandelen. Het is niet de bedoeling dat ik daar nog weer een inleiding
op geef, ik dacht dat ik duidelijk ben geweest in mijn speech en dat het ook
duidelijk is hoe wij dit rapport gaan behandelen.
Ik wil alvast zeggen dat ik buitengewoon veel bewondering heb voor de voorzitter
en zijn commissie leden, groot in aantal, ook zeer verschillend dat men in staat is
geweest dat men in korte tijd dit rapport samen te stellen.
Een rapport wat voor ons een hele duidelijk uitnodiging is om de discussie in
onze partij dus continu voort te zetten, want dat hebben we nu wel geleerd in die
partij van ons kunnen we ook discussiëren.
We gaan het zo doen dat ik even kort het woord geef aan de voorzitter van de
commissie die nog even kort gaat toelichten en dan zal ik de motie van
Amsterdam aan de orde stellen. Omdat de motie van Amsterdam de meest
verregaande motie is en op dat punt zullen we dan ook heel duidelijk de lijn
bepalen.
Ik denk dat het goed is dat we even heel kort nog pauzeren want ik zie teveel
gescharrel, dat mag wel even maar niet te lang.
Dames en heren, ik zou de vergadering weer willen beginnen en iedereen die dus
op de wandelgangen zich bevind in de zaal terug te komen want we hebben een
stuk die we toch met elkaar als partij goed moeten afwerken opdat we dus ook
een basis voor verdere discussie hebben en dat is nog wel goedgekeurd door het
hoogste orgaan van onze partij de algemene vergadering.
Dus ik begin met de behandeling van het rapport en we starten met een korte
toelichting van de voorzitter. En die voorzitter heet mr. Ivo Opstelten.
Mr. Opstelten: Ja, meneer de voorzitter dames en heren, graag wil ik namens de
commissie een enkel woord tot de vergadering zeggen ter introductie voor
vanavond van het rapport en de nota van wijzigingen die wij als commissie
hebben geschreven.
De VVD wil als politieke kracht in de samenleving van de 21e eeuw bijdragen
aan de kwaliteit van het bestaan van mensen.
In de afgelopen maanden is de commissie het land ingetrokken om het rapport
nader toe te lichten en haar van de juiste context te voorzien.
Dat was buitengewoon inspirerend. Velen van u hebben we daar ook getroffen.
Vijf volle avonden met veel discussie, brieven van individuele leden moties en
voorstellen die vanavond worden behandeld.
Ik wil iedereen daarvoor zeer bedanken voor de wijze waarop men met de
commissie in discussie is gegaan. Velen hebben veel werk verricht, en dat is goed
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voor onze partij, dat is goed voor het liberalisme. We willen vanavond stilstaan
bij het rapport Vrij en Verantwoordelijk en het is goed ons te bezinnen op de
vraag welke rol dient dit rapport nu te spelen bij een politiek gericht op kwaliteit
van het bestaan van mensen in de volgende eeuw. Dit rapport is niet het einde
dames en heren. Het is zelfs niet het begin van het einde, uiteraard niet.
Vrij en Verantwoordelijk is wellicht het einde van het begin van een discussie
over liberale politiek in de 21e eeuw. Na Vrij en Verantwoordelijk volgen de
verkiezingen en daarna zal de discussie over liberale politiek in de 21 e eeuw
worden voortgezet. Vrij en Verantwoordelijk tekent de contouren van onze
inspiratie voor een liberale politiek, een politiek die ook in de volgende eeuw
bijdraagt aan de kwaliteit van het bestaan van mensen. Voor sommigen onder
ons zijn de bronnen van inspiratie niet duidelijk, dat is ook ons tijdens de
discussie gebleken, laat mij daarom nogmaals bij de kern van het liberalisme
stilstaan, stilstaan bij een politiek ideaal dat ook in de 21 e eeuw zijn rol dient te
spelen.
Als liberalen laten we ons inspireren, niet door een blauwdruk voor een betere
toekomst of een leven na dit bestaan, keurslijven waaraan de werkelijkheid dient
te worden onderworpen passen ons liberalen niet.
Mevrouw Dupuis: En we noemen dan schoningsverlof, ja als het ware een
faciliterende mogelijkheid, want er blijkt dus ook in het arbeidsproces dat er
mensen werken die op een bepaald moment verouderde kennis hebben en nooit
in de gelegenheid zijn om dat eens op te frissen of bijvoorbeeld eens een andere
weg in te slaan. Dat is eigenlijk de strekking van ons voorstel en dat wilde ik op
deze manier even toelichten.
Mevrouw Gunther: Meneer de voorzitter, we zijn het er volstrekt mee eens,
sterker nog ons volgens ons zit dat ook in onze tekst.
Mevrouw Dupuis: Maar als we begrepen dat het niet geheel duidelijk is, hebben
we er geen enkel probleem mee om dat nog wat te verduidelijken in de richting
zoals vragenstelster dat stelt maar zo is ook de bedoeling.
Voorzitter: Voorstel 48, ontraden het werken met blauwdrukken is onliberaal en
geeft aanleiding tot enz ..... , ja, niet in stemming te brengen?
Dan vervolgens krijgen we 49, Waalre, dat wordt ontraden. Het is de vraag of de
invoering van een gemeenschappelijke munt enz. Ja, dit is nou juist een
nadrukkelijke zaak die zo actueel is dat dat in het verkiezingsprogramcommissie
aan de orde komt en u wordt ook op uw wenken bediend in de komende
maanden, weken moet ik zeggen, als over dus die Europese munt wordt
gesproken. In dit stuk kan daar echt geen uitspraak over gedaan worden.
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Dan voorstel 50 overnemen?
Voorstel 51 overnemen?
Voorstel 52 overgenomen.
Ogenblikje alstublieft, over voorstel 51, u ging erg snel, wellicht dat u het kunt
zien vandaar maar hoogstwaarschijnlijk kunt u het horen. Ik ben geen lid van de
organisatie van 'Vrouwen in de VVD' niettemin heb ik toch een opmerking over
voorstel 51. Ik zou die graag willen herformuleren. Er staat nu in het voorstel
van de organisatie zoals voornoemd: 'Bij het vaststellen van de hoogte van hulp
zal de situatie van de mensenrechten in een bepaald land een voornaam
criterium dienen te zijn'.
Ten eerste wil ik erop wijzen dat de definitie van de mensenrechten onduidelijk
is, ik verwijs daarbij naar de eerste bijdrage van professor Paul Cliteur in het
geschrift van de Teldersstichting getiteld proliferatie van mensenrechten en ik
zou deze term dan ook willen vervangen door 'klassieke mensenrechten' en ten
tweede denk ik dat er zoveel voorname criteria zijn dat we slechts kunnen
spreken van 'een criterium' en mocht het het hoofdbestuur het behagen om het
als volgt over te nemen dan zou ik dat beschouwen als een positieve actie.
Een stem uit de zaal:
Voorzitter, ik ben het helaas niet met deze spreker eens. Ik denk dat het goed is
dat we de zin zo formuleren zoals we gedaan hebben. Het is inderdaad zo dat we
over een voornaam criterium spreken, we kunnen niet over een criterium
spreken dat is te zwak. En inderdaad er zijn natuurlijk meer criteria maar dat is
altijd zo bij een beleid. De echtgenote van mevrouw Bruggeman die zei vroeger
altijd het beleid, en met name het buitenlandse beleid, heeft wel 76 prioriteiten
en daar moet u nu eenmaal mee roeien met de riemen die u hebt, en daarom stel
ik dus ook voor om dat te handhaven namelijk een voornaam criterium.
Wat betreft de klassieke mensenrechten.
Inderdaad we zijn een voorstander van de klassieke mensenrechten en we zijn
tegenstander van een proliferatie van mensenrechten omdat we van mening zijn
dat dat de positie van de klassieke mensenrechten ondermijnd maar in dit
verband zou ik er geen bezwaar tegen hebben om dat dus iets vager te
formuleren, om iets meer ruimte te hebben en gewoon dus deze term
mensenrechten te laten staan.
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Stem uit de zaal
De enige vraag die ik me dan nog stel is waarom u dan zoveel ruimte nodig heeft
voor een zo vaag criterium als de mensenrechten.
Het recht op een vrije dag eens in de maand is dat een mensenrecht?
Voorzitter: Nee, dat is geen mensenrecht.
Stem uit de zaal
Het recht om niet gefolterd te worden, het recht om in het openbaar je mening te
uiten, ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn, ik denk dat dat naast
klassieke grondrechten ook mensenrechten kunnen zijn. Maar om het nu zo vaag
te houden, ach ik denk dat er een hoop kritiek geweest is op het rapport toen het
verscheen, dat het zo vaag was. Doet u mij dan dit genoegen om daar klassiek
mensenrechten van te maken. Maar nogmaals ik ben geen lid van de organisatie
dus ik zal ook verder niet aandringen, het zou mij slechts behagen.
Mr. Opstelten: Ik kijk even naar de heer Labohm, even terugkomen, is er niet
een kans om betrokkene gelijk te geven?
De heer Labohm: Na zijn laatste opmerking zou ik zeggen waarvan akte.
Mr. Opstelten: Het wordt dus een stuk concreter gemaakt nu?
Voorzitter: En vooral behaaglijker begrijp ik. Mag ik nu naar 52?
Strekking dus overnemen van stelling 52, voorstel 53 ontraden.
Afdeling Waalre komt met dat voorstel en de overheid waarvan in de tekst
gesproken wordt is de Nederlandse overheid, niet de overheid in ontwikkelingslanden. Dus daar is even een begripsverwarring gekomen, akkoord, duidelijk
geworden? Voorstel 54 wordt ook ontraden, dat is een rapport van de afdeling
Vrouwen in de VVD, die komen met dat voorstel.
Mevrouw: Ja, voorzitter, ik ga ook hier niet aandringen, want dat wordt het
misschien overgenomen. Ik wil hier toch ook weer iets over de context zeggen
want als je kijkt naar het rapport zelf dan wordt er op een bepaald moment aan
het einde van bladzijde 33 ook gesproken over publieke middelen die worden
ingezet voor organisaties in ons eigen land, dat zijn al die N.G.O.'s en dan staat
er dat democratische controle en effectiviteit van het beleid wordt dan aangetast
als publieke middelen ten behoeve van ontwikkelingshulp wordt er versnippert
over dezelfde organisaties in ons eigen land.
Datzelfde geldt eigenlijk als je dat versnippert over allerlei landen waarbij je dus
ook de effectiviteit van de hulp uit het oog verliest en dat is eigenlijk ook de
strekking van het voorstel.

65

Uitwerking van de 50ste Jaarlijkse algemene vergadering WD op 23-24 mei 1997

Nou kan ik me voorstellen dat er in de tekst misschien een tegenstelling
gesuggereerd wordt, dat is niet de bedoeling, dus dat zou misschien aangepast
kunnen worden. Maar het feit dat ontwikkelingshulp, wat dus publieke middelen
zijn over heel veellanden versnippert wordt zonder dat er nou echt sprake is van
een ontzettende effectiviteit van hulp is dan vind ik dat toch ver gaan en dat is
ook iets wat liberalen altijd tegen de borst heeft gestuit.
De heer Labohm: Wij zijn van oordeel dat je niet kunt stellen dat het feit dat
Nederland hulp geeft aan veellanden inhoudt dat die hulp ook ineffectief is, of
dat daar niet voldoende controle op is. We kunnen niet stellen dat als Nederland
grote bedragen aan hulp geeft, aan die landen waar een groot deel van onze hulp
op geconcentreerd is, dat die hulp daarmee ook effectiever wordt besteed. Dus wij
bestrijden het verband wat door de vragenstelster wordt gelegd en daarom zijn
we ook geen voorstander van de overname van de suggestie.
Ik zou er nog aan willen toevoegen dat wij met opzet deze formulering hebben
gekozen. Omdat in het verleden vele pogingen zijn gedaan, allemaal mislukt
overigens, om te komen tot een concentratie van de hulp. De term 'Concentratielanden', die vroeger in zwang was is daar een symptoom van. Dat is nooit gelukt
omdat er talloze belangen in het spel zijn. Wat we hier gedaan hebben is
erkennen dat er ook positieve kanten aan zitten aan een brede spreiding van
hulp.
De aanwezigheid van Nederland op ontwikkeling samenwerkingsgebied in een
groot deel van de wereld, wij vinden dat een goede zaak, ook omdat dat vaak
samen gaat met de aanwezigheid van andere belangen in de wereld en wij zien
daar dus geen tegenstellingen tussen. Dank u wel meneer de voorzitter.
Voorzitter: Ja, u kunt daar wel mee instemmen?
Wel, dames en heren, wij hebben hiermee de wijzigingsvoorstellen allemaal
behandeld en ik stel nu voor dat we het rapport in gewijzigde vorm nu hebben
vastgesteld en dat betekent dus dat die wijzigingsvoorstellen die allemaal
overgenomen zijn via de 'Nota van wijzigingen' en de overige toezeggingen die
nog vanavond gedaan zijn verwerkt zullen worden in het rapport en dan dus het
rapport in definitieve vorm naar buiten gaat en dus ook behandeling krijgt in het
commiSSieprogramma.
Meneer de voorzitter, staat u mij toe nog een algemene opmerking te maken.
Ik doe dat namens en vanuit de statenfractie Groningen en dan namens de
fracties zowel in Drenthe als in Friesland en dat is een opmerking toegespitst op
de infrastructuur, zoals dat staat beschreven in de notitie.
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Zoals u weet is de actualisering van de VINEX en ook de voorbereiding van de
vijfde nota ruimtelijke ordening discussiepunt de komende jaren en wat wij in de
tekst als statenfracties eigenlijk een beetje tegenstaat dan is dat met name dat
daar het accent scherp is gelegd, dat is pagina 22.
Wij zouden graag willen dat u in het vervolgtraject toch nog rekening zou willen
houden met opmerkingen vanuit de beide fracties om ook hier bij het Noorden
toch nog eens even in de tekst te kunnen betrekken en als u als commissie daar
behoefte aan hebt dat wij vanuit de gezamenlijke fractie daar een inbreng zullen
leveren, dan zijn we daar uiteraard graag toe bereid.
Voorzitter: De oud burgemeester van Delfzijl, nu voorzitter van deze commissie,
de heer Opstelten.
Mr. Opstelten: We konden niet om de realiteit heen. Ik wil u even naar de nota
van wijzigingen wijzen, omdat dat bij pagina 22 hebben we dat dus ook
zelfstandig, als gevolg van de discussie die we in Assen hebben gehad
waarschijnlijk, ook de tekst wordt vervangen door de tekst extra investering in
de fysieke infrastructuur zowel binnen als buiten de Randstad zijn broodnodig.
Vorige spreker: Dat komt in elk geval in onze richting.
Mr. Opstelten: Ja, ik kon er echt niet meer uitslepen in die commissie, dit was op
de rand.
Voorzitter: Dit was de categorie het kon minder hé?
De heer Schellekens: Voorzitter, nog even de nota van wijzigingen, u neemt die
nog apart door of..?, anders heb ik daar nog een opmerking over.
Voorzitter: Nee, ik wou nu dus in één keer zeggen we stellen dus het stuk in
gewijzigde vorm vast, maar gaat u gang.
De heer Schellekens: Naar aanleiding van de WIJZigmg op bladzijde 25, daar
heeft u toegevoegd de zin: 'Overigens is en blijft de vraag of de overheid
gerechtigd is op te treden als hoeder van het leven tegen de wens van het
individu in'.
Als ik dat nu bekijk tegen de achtergrond van de toelichting, waarin u aangeeft
dat door het stimuleren van persoonlijke verantwoordelijkheid wordt het
afwentelen van problemen op medemensen collectiviteit en de staat enz.
tegengegaan en dat vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid, sociale
rechtvaardigheid enz. centrale waarden van het liberalisme zijn, dan denk ik, en
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als u dan nog even denkt aan hetgeen de heer Bolkestein daarnet heeft gezegd,
dat we monopolies moeten tegengaan.
Dan vraag ik mij af of u niet een paar woorden teveel heeft opgenomen in die zin.
En mijn vraag aan u is of u daar niet zou moeten aangeven: 'Overigens is de
overheid niet gerechtigd op te treden als hoeder van het leven tegen de wens van
het individu in'. Het gaat nu net over die persoonlijke verantwoordelijkheid en
dat is toch niet iets wat wij aan een onzijdig iets over zouden kunnen laten.
Mevrouw Dupuis: Uw punt is natuurlijk heel goed, dat is zo volstrekt duidelijk.
Wij vonden het alleen zo'n principieel punt dat wij dachten dat de partij daar nou
juist over door zou moeten praten, want het is niet zo dat iedereen in deze partij
vindt dat verantwoordelijkheid en eigen vrijheid zo ingevuld zou moeten worden.
Dus dit is echt een punt wat nader aan de orde moet komen en daarom hebben
we het als vraag geformuleerd en we hopen dat daar een antwoord op komt en u
bent natuurlijk van harte welkom om die discussie mee te voeren.
De heer Schellekens: Nou dan zal ik daar graag gebruik van maken en het lijkt
mij toch, en ik hoor heel veel in mijn omgeving juist van liberalen, dat ze dit een
uiterst belangrijk punt vinden. Ook is mij duidelijk dat ook uit uw onderzoeken
90% van de bevolking vindt dat dit soort zaken geregeld moet worden, als je de
ellende ziet die je meemaakt, dan vind ik dat we dit als liberalen absoluut niet
kunnen maken.
Mr. Opstelten: Maar ook nog, dit is zo'n belangrijk punt en als zoals op zo vele
punten hebben we natuurlijk niet overal een heel helder concreet standpunt
kunnen aangeven maar vraagpunten geformuleerd en ook in de formulering van
deze zin en ook de voorgaande zin, hebben we vele vergaderingen over
gediscussieerd en dat echt met de loep in de hand uiteindelijk tot deze
formulering is gekomen.
De heer Schellekens: Ik neem dat graag aan, voorzitter, als ik een laatste
opmerking mag maken en dan sluit ik af, u heeft als commissie daar breed over
gesproken maar ik heb er in de partij ook breed over gesproken en wat dat
betreft denk ik dat het dan nog weleens zo kan zijn dat het wellicht nog iets
aangepast zou moeten worden.
Voorzitter: Ik denk dat we dit nadrukkelijk moeten zien als een uitnodiging om
nu juist daar verder over te discussiëren en daar duidelijke standpunten in te
nemen, want dit is een hele duidelijke uitnodiging om hier dus duidelijkheid over
te krijgen, want de vraag is?: De vraag kan niet duidelijker zijn.
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Mag ik vaststellen dat het rapport dus in gewijzigde vorm is vastgesteld, we
zullen als hoofdbestuur samen met de commissie ervoor zorgen dat dat gebeurt
en als zodanig ook wordt overhandigd aan de commissie verkiezingsprogramma
1998-2002.
Ik wil de commissie, onder leiding van de heer Opstelten, zeer danken voor hun
activiteiten, voor hun zeer indringende discussies. Ik heb er een aantal mee
mogen maken en ik heb er respect voor dat ze in een betrekkelijke korte tijd dit
stuk hebben weten te maken en zoals Edwin Asscher al zei: 'Dat ze er ook in
geslaagd zijn om ons de smaak te laten pakken om verder te gaan met
fundamentele discussie over deze zeer fundamentele zaken in de partij'.
Meneer Opstelten en uw mede commissieleden zeer hartelijke dank voor uw
inzet en ik reken erop dat wij ook nog in de toekomst van uw activiteiten gebruik
mogen maken.
Wij onderstrepen dat met een mooie struik bloemen.
En intussen constateer ik met u dat wij aan het einde zijn gekomen van deze
vergadering vanavond, dat betekent dat ik de jaarlijkse algemene vergadering
verdaag tot morgen 24 mei half 10 en ik wijs er nog even op dat u uw vragen nog
steeds kunt inbrengen bij de balie opdat we dus morgen aansluitend aan de
huishoudelijke vergadering met de fracties kunnen praten.
Hartelijk dank en tot morgen.
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Opening door de voorzitter drs. W.K. Hoekzema, op 24 mei 1997,
10.00 uur.
We dachten eerst nog even dat wij onze vergadertechnieken zouden moeten
aanpassen door langs alle hotelkamers zouden moeten gaan, maar het valt toch
mee. Zo langzamerhand begint de zaal weer een beetje vol te druppelen. Het is
toch goed dat we op tijd beginnen opdat we ook op tijd met de fractiepunten
kunnen beginnen en wij in de loop van de middag onze eigen heemsteden weer
kunnen opzoeken.
Welkom dus.
Aan de orde voordat ik met de agenda begin wil ik even aangeven wie in de
notulen commissie zitten. Dat is dus de heer E. Mackay, de heer R. Verdijk en
mevrouw A. Hey en het stembureau de heer W. Geluk en de heer G. Dröge.
Wij zijn nog in afwachting van de directeur Sociale Zaken, VNO/NCW die heeft
gemeld dat hij ook graag hier aanwezig zou willen zijn, ik krijg nog wel een
seintje als hij binnenkomt.
Goed we gaan dus beginnen met het vaststellen van het beleidsplan, de begroting
1997 en de meerjarenbegroting 1997 tot 2000 en dat betekent dat we allereerst
het beleidsplan aan de orde stellen en dat is natuurlijk gebaseerd op het
meerjarige beleidsplan 1995-1997, ik doe het per cluster.
Aanbiedingsbrief, mooie brief of niet? Mooie brief, dank u wel.
Cluster 1, politiek, inhoudelijke discussie, partijcommissie, internationale zaken
Midden Oosten en de portefeuille houders zijn: Hoekzema, De Vrey, Sandberg,
Bregman en van Baalen. Wie van u wil daarover opmerkingen over maken, geen
opmerkingen? Dan gaan we zo door zoals we daar geschreven hebben.
De kwaliteitszorg, vorming en scholing, kaderplanning en begeleiding inclusief
positieve actie, jongerenbeleid. De portefeuillehouders zijn: Van Voskuilen,
Haafkens en Baljé en het zal u opgevallen zijn dat ter aanzien van scholing er
geweldig veel aan de hand is, dat daar een geweldige ontwikkeling gaande is en
met name kaderplanning en begeleiding ook nieuw, en dat vreemde woord
Hydrofoor, daar praten we nooit meer over en dit is iets nieuws en daar zijn we
goed op gang, wie van u wil daar iets over zeggen.
Geen opmerkingen, en Rolf had nog zulke mooie plaatjes meegenomen.
Cluster 3, communicatie en bestuur, dat is dus PR en voorlichting inclusief
ledenwerving en behoud, vrijheid en democratie, bestuurszaken inclusief
reglementen, portefeuillehouders: Rutte, Bregman, Korf en De Vrey, wie van u
wil daar iets over zeggen? Akkoord over het samengestelde beleid? Dan zullen
we dat ook zo uitvoeren.
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En dan het laatste gedeelte van de beleidsnotitie, de begroting en de
meerjarenbegroting. Ik wil graag onze penningmeester Ruud Sandberg het woord
geven.
De heer Sandberg:
Voorzitter, ik kan daar heel erg kort over zijn ook een meerjarenbegroting blijft
uiteraard een raming, maar op basis van de rekening en verantwoording, zoals
gisteren door u al de algemene ledenvergadering goedgekeurd, hebben wij dat
uitgezet op een wat langere termijn en dat geeft aan dat er voor wat betreft een
normale exploitatie naar alle waarschijnlijkheid niet al te veel problemen zijn te
verwachten.
Als ik ergens zorg hebt, en ik hoop dat u die zorg dan ook deelt, dan zal dat
ongetwijfeld zijn hoe wij straks de toenemende kosten van de campagnes kunnen
financieren en derhalve de hoogte van het verkiezingsfonds, maar daar kom ik
straks nog even op terug.
Voorzitter: Ja, dat is een intro, dames en heren. Wie van u over de begroting?
Akkoord met deze begroting? Dan is die vastgesteld en moeten we ook als
zodanig werken als hoofdbestuur.
Dan is het nog wel zo dat er een voorstel ingediend is door de ondercentrale
HaarlemNelsen betreffen het al dan niet toezenden van publicaties door het
algemeen secretariaat waarvoor kosten in rekening worden gebracht zonder dat
dit door de betrokken afdeling besteld is.
Wij van onze kant hebben gezegd dat we dit helaas moeten afwijzen omdat er een
aantal geschriften zijn zoals het vademecum en het jaar boek dat dat toch wel
heel nuttig is dat dat door iedere afdeling ook gehanteerd wordt en daar moeten
we helaas een prijsje voor vragen.
Meneer Bakker: Ja voorzitter, op zich heeft u daar ook gelijk in. Alleen, en ik
moet eerlijk zeggen, ik heb dan een ondercentrale waar vrij grote afdelingen zijn
en daar zal de heftigheid van de reactie ook niet zo groot zijn, maar denkend
vooral aan kleinere afdelingen als je allemaal dubbele zendingen doet, gelet op de
kosten, dan is zowat de helft van hun budget al op voordat ze dan verder dan nog
wat kunnen doen vandaar dus de suggestie van doe het niet in tweevoud maar in
enkelvoud. Een secretaris hoort dat te ontvangen, terecht dat ze alle informatie
op een gegeven moment behoren te krijgen maar de dubbele zending dat was
vooral even de reactie is dat nou wel zo nodig en als u op een gegeven moment
zegt: Ja dat vinden wij nodig, dan zegt u eigenlijk impliciet ik vertrouw de
secretaris niet meer en dat geloof ik toch niet helemaal.
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Voorzitter: Wie wil daar nog iets over zeggen? Kunnen we die suggestie dat we
naar kleinere afdelingen één sturen, kunnen we dat overnemen Daan, directeur?
Dat is te regelen, voor mekaar meneer Bakker. Wat is het criterium, wat is klein.
Ik heb in de stukken gelezen dat bij 25 leden een afdeling mag blijven, dus 25
leden.
Mr. D.W. Zwart (directeur)
Ik denk maar even terug aan oude maten, zoals we die zelf ook hanteerden, die
grens lag ongeveer bij 7 5 leden.
Voorzitter
Goeie suggestie, 75 ja?. Goed dan is dat op deze wijze opgelost. Dan gaan we
vervolgens over naar agendapunt 11 en dat is een voorstel van de afdeling De
Bilt/Bilthoven en daar wordt vooropgesteld dat Nederland een adequate defensie
dient te behouden en dat met betrekking tot investeringen voor de veiligheid van
Nederland en Europa. Andere van de geplande investeringen daarentegen
houden hier niet direkt mee samen. Kortom hier wordt gezegd moeten wij zoveel
investeren nog in defensie zoals dus kennelijk de bedoeling is en aangezien dit
een lopende politieke zaak is, waar met name ook de Tweede Kamerfractie ook
een duidelijke verantwoordelijkheid heeft, willen wij voorstellen om dit punt bij
de behandeling van de zaken van de Tweede Kamerfractie te behandelen.
Akkoord? Dan zullen we dat heel duidelijk ook even zo vast houden.
Agenda punt 11 wordt straks behandeld bij de punten van de Tweede
Kamerfractie.
En dan nu dus verder, agendapunt 12.
De afdeling Den Haag stelt voor in de jaarlijkse algemene vergadering aandacht
te besteden aan de bestuurlijke vernieuwingen, ontwikkelingen, stadsprovincie
en aan de invoering van de Europese munt.
Zeer actuele zaken, zeker wat de stadsprovincie betreft, het is ook interessant te
horen straks bij de behandeling van de punten van de Tweede Kamer, op welke
wijze dit dus nu geregeld is. Dus ik stel voor dit punt, zowel als de Europese
muntgedachte, ook bij de behandeling van zaken van de Tweede Kamerfractie
aan de orde te stellen, Akkoord met dit procedurevoorstel?
Dan agendapunt 13, dat is een voorstel van de afdeling Hilversum.
Het hoofdbestuur wordt met klem aangeraden om bij het publiceren van de
contributie bijlage te wijzen op de mogelijkheid dat het lidmaatschapsgeld per
kwartaal zo nodig te vermeerderen met geringe administratiekosten betaald kan
worden. De inning van de contributie valt ook qua termijnbetalingen onder de
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verantwoordelijkheid van de Gracht. Wij van onze kant zeggen overnemen, en de
penningmeester kan nog wel even zeggen waarom we dat overnemen, want we
hebben nog iets in petto.
Ruud Sandberg
Voorzitter, omdat het volgende agendapunt punt 14 is verwacht ik belangrijke
steun van de afdeling Hilversum want dan worden ze op hun wenken bediend.
Voorzitter
Zeker, dus met andere woorden we zitten al op agendapunt 14 en op dat punt
zou ik graag willen weten of u daarop wilt reageren.
Aanpassing contributiestelsel, waarbij het aantal categorieën worden beperkt en
de termijn betaling structureel mogelijk wordt. Tevens wil het hoofdbestuur de
lijn van het contributieafdracht herformuleren. Meneer Asscher, voorzitter
afdeling Amsterdam, voorzitter kamercentrale Amsterdam.
De heer Asscher
Voorzitter, goedemorgen. Nee, niet akkoord, ik zou ook niet willen aandoen dat
alle voorstellen zo maar zonder discussie op de vroege ochtend worden
aangenomen. Eén onderdeel, het voorstel in zijn geheel lijkt mij redelijk, op één
klein onderdeel na. Het wordt de afdelingen niet meer mogelijk gemaakt een
individueel verschil in contributie te heffen. In Amsterdam en ook in enkele
andere afdelingen, ik weet in Rotterdam ook, rekenen wie één tientje meer per
lid, dat brengt op dit moment ongeveer 14 a 15 duizend gulden op.
Ik heb er zelfs nooit één klacht of één vraag over gehad en ik vraag mij af, in een
liberale partij, waarom wij in deze eenheidsworst moeten worden gestopt.
Ik zou het eigenlijk heel prettig vinden als de afdelingen binnen een zekere
marge mogen accentueren, dus met dit ene onderdeel gaan wij niet akkoord.
Afdeling Dalfsen mevrouw Kalfsbeek: Ja voorzitter, afdeling Dalfsen heeft met
voorstel 6 geprotesteerd tegen het betalen van leden van verdienste. U hebt die
strekking afgewezen, maar wij zouden daar toch nog eens op willen wijzen dat
het aantalleden van verdienste, dat zijn er maar 193, dus dat verlies is toch niet
zo geweldig, en ik vind het erg onelegant om leden van verdienste die tot op
heden geen contributie meer betaalden om daar opeens wel weer contributie voor
te heffen. En u zegt dat als leden van verdienste verhuizen dat dat dan niet
terecht is tegenover de afdeling waarin zij komen te wonen, Ik denk dat dat toch
echt niet speelt want leden van verdienste zijn toch niet voor niets leden van
verdienste geworden. En dat zijn mensen waar je als afdeling veel aan hebt.

-
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En in denk niet dat een afdeling dat als zwaar zal ervaren om daar de contributie
voor te moeten ontberen. Dat was wat de afdeling Dalfsen daar graag nog aan
willen toevoegen.
Voorzitter: Goed zullen we dat punt straks even bij de puntsgewijze behandeling
even weer opnieuw behandelen. Het gaat nu even over het punt namelijk van de
verschillende categorieën, kunt u daarmee akkoord gaan, dat we dus een zekere
herstroming hebben gebracht in de categorieën.
De heer Bouman: De verschillende categorieën daar heeft punt 3 ook betrekking
op daarvan stelt u voor om de strekking daarvan over te nemen.
Als dat tevens dit voorstel inhoudt uiteraard van harte akkoord.
Voorzitter: Ja, strekking daarvan wordt overgenomen dan ga ik er vanuit dat de
categorieënindeling akkoord is met de daarbij gemaakte opmerkingen in acht
genomen. Goed, dan wil ik de zaken verder zo behandelen dat ik de voorstellen
één voor één ga behandelen.

-

Het voorstel, voorstel 1 betreft het contributiestelsel, is het voorstel van de
afdeling Sittard en de feitelijke verhoging van de contributie door afwenteling
van de kosten voor acceptgiroformulieren op de leden kunnen wij niet
ondersteunen.
De jaarlijkse algemene vergadering stelt de verplichting van de leden, is
contributie, vast. Vastgesteld worden de tarieven van de contributie zodanig
vastgesteld dat leden van de incassomethode gebruik wenst te maken hiervan
voordeel hebben.
En dan wordt er in het voorstel gezegd, in de toelichting, het voorstel tot
modernisering van het contributiestelsel moet gebruikmaking van de
incassomethode als een kortingsregeling overkomen.
Bestuur stelt voor om dit voorstel af te wijzen.
Wil Sittard hier nog iets op toelichten, of moeten we naar Sittard toe.
Als vergadering kunt u akkoord gaan met ons standpunt om dit af te wijzen?
Dan hebben we dit vastgesteld.
Voorstel 2: Van Voorschoten. Afdeling Voorschoten stelt voor de contributies voor
leden in alle gevallen 67 gulden te laten zijn en zo zal blijven zodat men
gemakkelijker lid wordt en blijft, lage drempel.
Van onze kant zeggen we afwijzen, de 49 jaarlijkse algemene vergadering te
Noordwijkerhout heeft deze halfgeldregeling juist afgeschaft, Akkoord?
Het voorstel is dus afgewezen.
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Voorstel 3: Betreft nog steeds de contributie. Gereduceerde tarieven, postactieve leden schrappen enz. En daarvan zegt het hoofdbestuur overnemen. Dus
het voorstel van de afdeling Maasland vinden we een goed voorstel en nemen we
dus over en we zullen dus criteria ontwikkelen waaraan aanvragers zullen
moeten voldoen om een beroep op artikel26-2 gehonoreerd te zien.
Het mogen wel duidelijk zijn dat in elk geval de betrokkene een contributie is
verschuldigd die gelijk is aan die van de post-actieve leden.
Tempelman, penningmeester kamercentrale
penningmeesters overleg is net even aan de
actieve leden' en het hoofdbestuur zou zich
andere benaming en ik wilde graag weten of
over is?

Den Haag: Voorzitter, in het
orde geweest de benaming 'postdan ook gaan beraden over een
daar inmiddels al een uitsluiting

Meneer Sandberg: Er is nog geen uitsluitsel over maar we hebben toegezegd dat
we daar een andere term voor zullen vinden alleen, en dat zal wel formeel ook
even gesanctioneerd moeten worden, die tijd is er nog niet geweest maar dat zal
ongetwijfeld op korte termijn gaan gebeuren, dat zeg ik u toe.
Voorzitter: Goed dit voorstel van de afdeling Maasland hebben we dus
overgenomen.
Ondercentrale HaarlemNelsen, bij de afdracht van de contributie wordt in stap 1
aangeven dat het verschuldigde contributiebedrag ondermeer wordt verminderd
met de toeslag voor de administratie en verwerkingskosten.
Voorgesteld wordt het begrip 'administratiekosten' alleen betrekking te laten
hebben op die administratiekosten die rechtstreeks een relatie hebben met de
inning van de contributie. Wij geven als hoofdbestuur het advies om dit over te
nemen, akkoord met dit voorstel? Dan is het voorstel van de ondercentrale
Haarlem in deze en Velzen overgenomen.
We hebben een voorstel 5, afdeling Maasland. Ad. b. de afdracht van contributie.
Bij de instandhouding van de ondercentrales dient het percentage 9 weer te
worden gewijzigd in 8 en dient 3 % van het basiscontributiebedrag voor de
ondercentrales beschikbaar te komen.
Dit is zo'n goed voorstel dat we dat overnemen, het is een logisch gevolg van een
zodanig besluit.
Voorstel 6, dat is al even toegelicht, en dat betreft het voorstel van de afdeling
Dalfsen. Reeds benoemde ereleden en leden van verdienste blijven uitgezonderd
van het betalen van contributies.

-
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Het advies van het hoofdbestuur is deze strekking afwijzen en we hebben in de
nota van wijzigingen dus daar ook al op gewezen.
Afdeling Dalfsen mevrouw Kalfsbeek: Ja maar omdat de statuten verder niet
gewijzigd zijn lijkt het me toch dat u daar een besluit over moet nemen.
Voorzitter: Wat dat betreft van gisteren, de hele behandeling van de aanpassing
van de statuten en reglementen hebben we teruggenomen en zullen wij dus
volgend jaar opnieuw aan de orde stellen na dus een nog grondiger voorbereiding
met u.
Dat betekent dus in feite dat dit punt niet meer aan de orde is.
Afdeling Dalfsen mevrouw Kalfsbeek:
Maar uw hele contributieverandering gaat wel door dus?
Voorzitter: De contributieverandering gaat wel door.
Afdeling Dalfsen mevrouw Kalfsbeek:
Maar u schuift dit punt dus ook door naar volgend jaar.
Voorzitter: Ja zeker, omdat het te maken heeft met statutenwijziging.
Voorzitter, wij als afdelingen in Noord-West Overijssel steunen het voorstel van
de afdeling Dalfsen en we kunnen ons daar heel goed in vinden en ook in de
argumentatie die mevrouw Kalfsbeek aangeeft, wij ondersteunen dat ook.
Voorzitter: Ja, maar het komt dus volgend jaar opnieuw aan de orde. Het komt
dus niet nu aan de orde omdat het gekoppeld is met de behandeling van statuten
en reglementen. Dus één jaar uitstel.
Voorstel 7: Afdeling Voorschoten, dat is dezelfde situatie dus dat wordt dus ook
weer bij de hernieuwde behandeling van statuten en reglementenwijzigingen aan
de orde gesteld, het blijft nu bij het oude.
Voorstel 8, de tekst luidt als volgt: '50e jaarlijkse algemene vergadering van de
VVD in vergadering bijeen kennis nemend enzovoorts, verzoekt het hoofdbestuur
gaarne op korte termijn een commissie uit de partijleden te installeren dat het
onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden van nieuwe varianten van het
partijlidmaatschap waarover uiterlijk in de volgende jaarlijkse algemene
vergadering een besluit kan worden genomen en gaat over de orde van de dag
dus in feite is dit een motie.
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Het hoofdbestuur stelt hier afwijzen naar aanleiding van die in alle duidelijkheid
is in 1995, dus het rapport in alle duidelijkheid is in 1995 mogelijkheid van
varianten van het lidmaatschap onderzocht. Als gevolg van dat onderzoek werd
aan de 49 8 jaarlijkse algemene vergadering een voorstel voorgelegd om de
halfgeldregeling voor nieuwe leden af te schaffen en het thans geagendeerde
voorstel voor modernisering van het contributiestelsel is daar ook een gevolg van.
Besloten is echter om andere varianten van het lidmaatschap niet in te voeren
omdat bleek dat de strikte voorwaarden dat het resultaat van nieuwe varianten
van lidmaatschap ten minste budgetneutraal is voor de begroting, en dat is heel
wezenlijk dames en heren, niet kon worden gerealiseerd.
Momenteel is echter nog een onderzoek in voorbereiding naar de mogelijkheid
voor sympathisanten van de VVD. Dat betekent dus dat wij hebben
geconstateerd, even teruggrijpend op mijn toespraak gisteren, dat wij veel
kiezers hebben naast de 53.000 leden en dat wij willen onderzoeken of we ook
een vereniging van sympathisanten van de VVD zouden kunnen gaan oprichten,
maar we zullen dat echt ook onderzoeken of dat ten koste gaat van het aantal
leden waardoor we weer van de regen in de drup komen.
Dus met andere woorden we zitten niet stil, we gaan bekijken of dit een
mogelijkheid is en dat willen we nog in onderzoek nemen maar dit voorstel van
de kamercentrale Leiden zouden we willen afwijzen.

-

De heer Bakker: Voorzitter ik zou u daar in ieder geval willen ondersteunen en
daarbij wat willen toevoegen. U heeft zelf gisteren al gesproken over het
gezamenlijke onderzoek, van met meerdere partijen, om te zoeken naar het
verruimen van het lidmaatschap en dan niet alleen op financiële gronden maar
ook op andere gronden, met name inhoudelijk. Ik zou die koppeling willen
maken. Met name de suggestie van de kamercentrale Leiden gaat vooral
eigenlijk in die richting. Het is alleen afhankelijk van financiën en dat geloof ik
dus niet helemaal.
Voorzitter: Die suggestie wordt in feite dus al overgenomen, meneer Bakker.
Kunnen we met elkaar constateren dat we met de huidige gegevens en nog niet
alle onderzoeken afgerond dit voorstel in dit stadium moeten afwijzen?
De heer Mackay: Het is misschien toch wel even nuttig dat ook de kamercentrale
Leiden nog even een toelichting geeft.
Ik moet zeggen dat de heer Bakker trouwens voortreffelijk op de hoogte is hoe
Leiden erover denkt, dat waarderen we altijd zeer. Maar even terzake.
Wat eigenlijk onze bedoeling is dat wij toch wat creatiever gaan nadenken over
participatiemogelijkheden in de politieke partijen.
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Want hoe we het ook wenden of keren één ding is duidelijk, als we niets doen en
het gewoon laten zoals het is, dan gaan we toch naar een neerwaartse spiraal.
Want ondanks alle inspanningen die we hebben gedaan met acties en allerlei
andere middelen is het saldo dat we gewoon gelijk blijven met het ledental en als
je naar de bevolkingsgroei kijkt moeten we eigenlijk naar beneden gaan.
Kijk je naar andere partijen dan gaan de ledentallen alleen maar omlaag.
Dus de vraag is toch aan de orde of wij inderdaad niet creatiever daarmee
omgaan of er ook andere participatiemogelijkheden zijn, dus dat is de
doelstelling. En als je ook naar het buitenland kijkt dan zie je dus inderdaad dat
er allerlei andere middelen zijn om mensen te binden aan politieke partijen dan
puur alleen het lidmaatschap.
En ik denk dat we ons ook daarvan bewust moeten zijn van dat probleem, want
het gaat er uiteindelijk om dat we dus meer deelnemers krijgen in partijen, dus
dat is de hoofddoelstelling. Of dat nou via een commissie gaat vind ik niet zo
belangrijk maar het gaat er dus om dat we naar die andere mogelijkheden
kijken.
En vervolgens zegt u dus inderdaad inhoudelijk nou we kijken nu naar die
mogelijkheid van sympathisanten, dus dat is dus één van de mogelijkheden waar
ook Leiden op doelt, en ik kan me herinneren dat mede ook op uw initiatief een
retraite hebben beleeft op die heide, een paar weken geleden, waar we ook nog op
andere mogelijkheden hebben gewezen. Dus inhoudelijk denk ik dat u bij het
advies dingen zegt waarvan ik denk nou daar kan ik me in vinden. Dus het gaat
ons niet zozeer om een commissie maar het gaat er inderdaad om dat wij naar
andere mogelijkheden kijken dan puur alleen het lidmaatschap.

-

Voorzitter: Ja, mijn antwoord sluit aan op wat ik gisterenavond gezegd heb in
mijn toespraak dat wij dus in het kader van de retraite die wij met elkaar
hebben gehad, waar we dus naar een wat andere manier van aanpak, ook in de
richting van leden maar met name de kiezers, gaan kijken op welke wijze we die
vele kiezers ook echt wat langer kunnen binden aan onze partij.
Daar is een gedachte sympathisanten van de VVD aan de orde, er zijn ook
andere gedachten daar dus geformuleerd. We willen dat nader uitwerken.
En bij de jaarlijkse algemene vergadering, heb ik al gezegd, zullen we daar dus
duidelijk een werkthema van maken hoe wij de VVD zodanig kunnen
moderniseren dat wij meer mensen kunnen betrekken bij ons werk.
De heer Mackay: Dan wou ik nog even dit erbij zeggen, kijk ik ben voldoende
koopman, laat ik het maar zo formuleren, om te beseffen dat we ook naar de
financiën moeten kijken. Maar als u stelt, omdat bleek dat de strikte
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voorwaarden dat het resultaat van een nieuwe variant tenminste budgetair
neutraal zou moeten zijn, dat dat niet kon worden gerealiseerd.
Nou dat is, ik bedoel ik loop nou lang genoeg mee maar we hebben dat nooit echt
goed onderzocht.
Dus mijn pleidooi zou toch zijn uiteraard na goed marktonderzoek, zoals dat
normaal is, want het zou best kunnen zijn door bijvoorbeeld de invoering van
sympathisanten dat u juist meer geld uiteindelijk binnen krijgt, we moeten daar
niet te 'angsthazerig' over zijn.
Voorzitter: We gaan dus onderzoeken of die vrees die we hierin uiten of die ook
terecht is, en als dat onderzoek uitwijst het valt allemaal best mee, de leden
blijven wel leden maar er komen nieuwe bij en dat zijn sympathisanten, dan
zullen we dat onmiddellijk doen.
De heer Schellekens: Is het nog een kleine suggestie, er ZIJn m de steden
natuurlijk op dit terrein al vele pogingen ondernomen.
Er is ook geld in geïnvesteerd en dergelijke, maar het komt er uiteindelijk
natuurlijk altijd op neer dat die basis, die afdelingen, die mensen, die
vrijwilligers het moeten doen. En ik zou eigenlijk heel sterk willen benadrukken
dat wat we met elkaar met de beste bedoelingen bedenken en nu ook weer gaan
bedenken dat we dat ook goed met die basis uitvoerig moeten bespreken want
anders dan geven we geld uit en blijft het liggen, ik denk dat dat erg belangrijk
lS.

Voorzitter: Dat doen we dus ook juist in die hele aanpak die ik dus gisterenavond
heb besproken. Goed het betekent dus, we laten dit nu even liggen meneer
Mackay, en het is in feite een opdracht om verder te gaan kijken of wij naar
nieuwe vormen van binding van mensen aan politieke partijen, met name
natuurlijk aan de VVD, kunnen werken. Dat hebben we afgesproken.
De heer Vriessert uit Rotterdam: Ik wilde nog een afsluitende vraag stellen.
Gisteren zijn de statuten en het huishoudelijk reglementenwijzigingen niet
verder in behandeling genomen.
Afdeling Rotterdam, kamercentrale Rotterdam heeft ook op het landelijk
penningmeestersoverleg allaten merken dat zij niet achter het afschaffen van de
regeling zijn om afdelingen in de gelegenheid te stellen om extra
contributieverhogingen toe te passen.
Met het terugnemen van die statutenwijzigingen betekent dat nou dat dit
verhaal ook op de lange baan gaat?
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Voorzitter: De extra contributie per afdeling daar hebben we wel bepaalde
gedachten over. Daar zit ook enige souplesse bij ons en de penningmeester die zal
daar zeker iets over kunnen zeggen ...
Goed dan gaan we naar het volgende punt, en dat is agendapunt 15.
Het hoofdbestuur stelt voor de mogelijkheid te hebben om ten hoogste twee keer
ten tijde van Tweede Kamer verkiezingen een financiële aktie onder de leden te
houden ten behoeve van het verkiezingsfonds.
Nadere uitleg komt van de penningmeester de heer Ruud Sandberg.

-

De heer Sandberg: Voorzitter, wij zitten nog met een uitspraak van vele jaren
terug toe er een wildgroei was ten aanzien van allerlei financiële akties.
Toen heeft de algemene ledenvergadering besloten om nog maar één keer in de
vier jaar een financiële aktie te mogen houden en dat was het jaar van de Tweede
Kamer verkiezingen. En eigenlijk wat wij nu vragen van uw kant mogen we dat
alsjeblieft twee keer doen. De motieven zijn eigenlijk ja, de campagnes, mag ik
het even populair zeggen 'veramerikaniseren'. Ze worden vele malen duurder. Er
komt een zeker show element aan te pas, je kan zeggen dat de campagne op zich
al een mediaspektakel wordt, we hebben professionele gastheren nodig en, dat is
natuurlijk weer heel erg fijn. Wij moeten als VVD tenminste een pakweg 2
miljoen potentiële kiezers benaderen dat aantal is ook vele malen groter dan in
het verleden. Kortom het wordt duurder en uw penningmeester ziet geen kans
om aan de reguliere begroting meer middelen te onttrekken om die toe te voegen
aan het verkiezingsfonds. Ik heb u al gezegd de exploitatie van onze partij ziet er
gezond uit, er zit een bedrag in van 185.000 gulden dat we elk jaar toevoegen aan
dat verkiezingsfonds maar dat is structureel te weinig om de campagnes voor én
gemeenteraad én Euro verkiezingen én Statenverkiezingen én uiteraard de
Tweede Kamer verkiezingen daarmee te kunnen financieren.
En vandaar de indringende vraag aan u, we mogen een keer in de vier jaar een
campagne houden, dat is dan in het voorjaar van het jaar waarin de Tweede
Kamer verkiezingen zullen plaatsvinden.
Van die campagne lopen we er over het algemeen al ver aan vooruit.
Op dit moment zijn er al forse uitgaven in relatie tot de campagne die wij straks
gaan voeren voor de Tweede Kamer verkiezingen. Onze vraag is heel bescheiden,
geef ons de mogelijkheid om twee akties te mogen houden. Een in het komend
najaar en dan de tweede, de reguliere die we al hadden in het komend voorjaar
vlak voor de komende verkiezingen.
Ik wil u graag toezeggen dat ik in overleg met de penningmeesters de momenten
waarop we dat doen zorgvuldig kiezen.
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Want ik ben me er goed van bewust dat er natuurlijk met die extra mogelijkheid
in ieder geval niet in de wielen gereden moet worden met de lokale akties die
verband houden met de gemeenteraadsverkiezingen.
We moeten mekaar ook niet in de wielen rijden omdat er op enig moment ook
enige aanslagen de deur uitgaan vanwege de contributie volgens ons oude stelsel.
Maar ik ben ervan overtuigd dat als we dat moment zorgvuldig kiezen dat er dan
met een tweemaal aktie iets meer geld binnen kan komen om de campagne, en
zeker de komende campagne waar zo ontzettend veel van af gaat hangen, dat we
die dan goed kunnen voeren.
Geef ons de mogelijkheid, ik verwacht echt niet een dubbele inbreng maar toch
een bescheiden ietsepietsie meer waarop wij een campagne kunnen voeren die in
verhouding staat tot het resultaat wat wij ervan verwachten.
Staal penningmeester afdeling 's-Gravenzande: Ik ga akkoord met het voorstel
mits, wat al toegezegd is, dat de plaatselijke afdelingen van te voren op de hoogte
worden gesteld wanneer de financiële aktie wordt gehouden. Want het gaat wel
in de wielen van de afdelingen rijden.
Meestal als men al aan het landelijke heeft gegeven, in eerste instantie al een
donatie, bij het betalen van de contributie daarna nog een aktie wordt gehouden
voor het verkiezingsfonds en als de afdeling daarna nog eens komt bij de leden
van kunt u ons alstublieft ook nog eens helpen want we hebben een groot budget
nodig om te kunnen adverteren en om onze campagne te voeren dan wordt het
misschien drie keer achter elkaar wel een beetje teveel van het goede ook al
omdat de gemeenteraadsverkiezingen nu twee maanden voor de landelijke
verkiezingen zijn, wordt men binnenkort vier keer achter elkaar gevraagd om
financiële steun, ja dat zal toch denk ik iets teveel zijn en ik denk dat daar dan
de plaatselijke afdelingen onder lijden en dat daar dan minder geld voor zou
binnen komen. Dus goed afstemmen en laat alsjeblieft eerst de plaatselijke
afdelingen met een verzoek naar de leden toe komen en daarna pas het
landelijke.
De heer Vriessertuit Rotterdam: Zoals u zojuist al gemerkt hebt moeten wij ook
op de kleintjes letten in Rotterdam en we hebben wederzijds al een paar keer
gesproken over de coördinatie van die aktie, dus wat dat betreft ben ik het
helemaal met de vorige spreker eens. Wellicht dat het te overwegen is om een
volgende keer toch een ander tijdstip binnen die vier jaar te kiezen.
Ik kan me heel goed voorstellen als ik uw financiën zie, en we willen toch goed
scoren als partij, eenmalig zeg maar in het najaar gewoon die aktie voor het
hoofdbestuur doen. Maar als het erom gaat om een planning te maken over vier
jaar dan zou het mijn voorstel toch zijn, nou laten we dan ergens bij wijze van
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spreken ergens midden in die twee jaar of in ieder geval op een ander moment
dan net in het najaar voor de verkiezingen en zeker als het samenvalt met een
jaar waar zeg maar de gemeenteraadsverkiezingen en de landelijke verkiezingen
ineen zitten.
Dus voor deze keer zeg ik het kan blijkbaar niet anders, maar graag voor de
volgende keer een iets ruimere spreiding want één of twee maanden dat is voor
veelleden toch wel dicht op elkaar.
Dames en heren meneer Hoekzema, Ik ben onder de indruk van de aktieve
penningmeesters, echt onder de indruk. Als propagandist, van Brabant al twaalf
jaar en nu Zeeland, merk ik gewoon dat de doorsnee penningmeester nou niet het
activisme uitstraalt wat deze penningmeester nu ten toon spreidt.
Want we hebben het altijd over ledenwerving met name in het najaar proberen
we alle zeilen bij te zetten om extra leden te werven en potverdomme, sorry dat
ik het zeg code 84, dan afvallige leden hebben niet die aandacht van de
penningmeester die ze eigenlijk zouden moeten hebben. Dus hebben we nou
aktieve penningmeesters in het land of niet?
Als ze aktieve penningmeesters hebben dan moet u dat vooral, laten we zeggen
de werving van gelden, bij de afdelingen leggen. Maar ja, als er 20% aktief zijn
dan vind ik als lid van de LPC dat we dat maar centraal moeten vragen. Als we
dat dan een paar keer meer doen, en u zegt dat is zoveel dat we zelfs afdracht
naar afdelingen kunnen doen voor gemeenteraadsverkiezingen, dan zouden we
erg blij zijn want dan hoeft geen penningmeester zich geen slag in de rondte te
verzinnen van wat ga ik doen met het werven van gelden in mijn afdeling. Laten
we het maar centraal doen. Of, of die 20% van die penningmeesters zouden met
leuke initiatieven moeten komen voor het hele land van jongens hoe gaan we het
doen. Maar ik denk dat de doorsnee penningmeester niet aktief is.
De heer Staal: Ik wil daar even op reageren, ik voel me gevleid door de meneer
uit Zeeland. Maar zoals hij gisteren ook al zei over de ondercentrales die
opgeheven werden als je maar acht afdelingen hebt in je hele kamercentrale is
nu hetzelfde. Hoe komt hij aan die 20%. Want ik neem aan dat een goede
penningmeester net zoals de penningmeester hier achter de tafel zorgt dat zijn
financiën op orde zijn en dat hij dus strookt met de in- en uitgaven en als hij een
budget heeft voor zijn verkiezingen bij de uitgaven dan moet hij een zelfde
buêÎget hebben bij de inkomsten, anders loopt het niet.
Voorzitter: Ik begrijp dat in het penningmeesteroverleg men met elkaar goed kan
aktiveren om die leden die niet betaald hebben, en op die manier dus verdwijnen,
nog eens even aan het jasje of rokje te trekken.
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De heer Wigboldus stond al achter de microfoon en dan krijgt u het woord.
De heer Wigboldus: Dank u meneer de voorzitter. Is dit niet een verkokende
discussie, meneer de voorzitter? Wij hebben net gesproken over sympathisanten.
Nou u geeft precies weer waarom Hilversum zegt: Geen bedelbrieven. Dus alle
begrip voor de argumenten van de penningmeester maar het is en blijft een
bedelbrief. Wij hebben in Hilversum gezegd dat is een vaste bijdrage, en nou gaat
u naar de leden toe met een, zeg maar bedelbrief, terwijl juist het vorige
onderwerp zegt er zijn mensen die sympathiseren met de liberale invloed in de
politiek en dat die aktie voor verkiezingen gecombineerd moet worden met die
benadering die u nader zou onderzoeken met sympathisanten. Dus ik heb
bezwaar tegen de verkokering van deze discussie. Je kunt geen bedelbrief sturen
naar de leden zonder dat je onderzocht hebt, wat komt er uit het veld wat niet
georganiseerd is en wel wil bijdragen aan liberale invloed in de politiek.
Dus wij pleiten voor een integrale benadering om dit te onderzoeken.
Voorzitter: Ik begrijp dat heel goed, om daar even kort direkt daarop te reageren.
Het was een procedurevoorstel die u daarnet als het ware maakt maar we staan
natuurlijk wel voor twee belangrijke verkiezingen. We hebben een situatie dat
wij bij maximale kansen, als het een beetje meezit, de grootste partij in dit land
te worden.
Dat vraagt van ons een geweldige inzet we mogen ons later nooit verwijten dat
we er niet voldoende aan gedaan hebben en dat laatste vraagt ook veel geld. We
hebben ook al geconstateerd dat wij, ten opzichte van de verkiezingen van de
vorige keer, echt meer geld nodig hebben willen we daar goede campagnes van
maken.
Dus in deze situatie zou ik u willen vragen toch de brieven aan de leden te
kunnen sturen en verder ben ik best bereid van in de hele totaliteit, van hoe
gaan we met sympathisanten om wat kunnen we daar op een gegeven ogenblik
nog van verwachten op welke wijze kunnen we op andere manieren geld
verkrijgen in relatie tot de vele kiezers die we hebben, maar daarvoor is de tijd te
kort. We moeten nu echt in aktie komen om dat geld daar neer te leggen.
We hebben een campagneleider, Hans van Baalen, die moet weten voor de
vakantie van welk budget hij uit kan gaan want de eerste aanzetten voor het
campagneplan moeten echt voor de vakantie klaar zijn.
Die wil ik voor de vakantie klaar hebben, want na de vakantie moet de zaak weer
op stoom komen en dan moet het niet zo zijn dat we dan nog moeten bedenken
wat we allemaal moeten gaan doen.
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Dus een dringend beroep, meneer Wigboldus, dat we uw voorstel zo gaan
bekijken dat we in de hele totaliteit van de vernieuwende aanpak van de partij
dat ook meenemen, ok? Prima.
Diny Kroos, Capelle aan de IJssel: Ik wil het laatste voorstel zeker ondersteunen.
Want het is natuurlijk al moeilijk genoeg om leden te krijgen en te houden en als
je nou juist bij die leden ook nog weer een extra claim neerlegt, terwijl we pogen
om op andere wijze mensen erbij te betrekken, denk ik dat je daar erg voorzichtig
mee moet zijn.
Instemmen met dit voorstel op zich ja, maar inderdaad ook wat daarstraks
gezegd is dat heel duidelijk aan de leden wordt duidelijk gemaakt hoe het in
elkaar steekt en voordat het maar per ongeluk structureel wordt, dat hebben we
met eenmalige uitkeringen ook in dit land gehad, is het inderdaad een zaak om
een integraal voorstel volgend jaar hier neer te leggen zodat er of een spreiding
komt, dus twee keer in de vier jaar een aktie.
Maar er zijn gelukkig, en ik schrok even van die hele alle landelijke gerichtheid
van die man uit Zeeland, we gaan toch hopelijk niet alles centraal regelen in dit
land. In die afdelingen, en er zijn gelukkig heel veel zeer aktieve afdelingen, die
pogen ook geld bij elkaar te krijgen en dat vind ik toch heel jammer als die voor
de voeten wordt gelopen. We hebben een gezamenlijk belang, dus akkoord nu
maar zeker een afgewogen voorstel volgend jaar zodat dit een eenmalige
toezegging is.

-

A. Verveer van de afdeling Blaren/Hogeloon: Ik heb begrepen dat het geld
bijzonder belangrijk is bij verkiezingen en ik ga u een hele domme vraag stellen.
Is het mogelijk om de industrie en het bedrijfsleven te benaderen bij de
verkiezingen om een bijdrage te leveren?
Staat erover iets in de statuten want ik heb begrepen in de oude tijd toen ik
voorzitter was in Oss, was het wel mogelijk.

Voorzitter: Wij zijn een sponsorcode aan het ontwikkelen. Wij vinden sponsoring
op politiek terrein een buitengewoon griezelige zaak, zeker in Nederland. We
moeten nooit in een voor wat hoort wat situatie terechtkomen. En vier jaar
geleden is daar denk ik ook behoorlijk leergeld mee betaald toen op een geven
moment zeer pijnlijk in de krant kwam dat de VVD dus bedrijfsleven aanschreef
om dus sponsorgelden, of in ieder geval ondersteuningen te geven, dat wordt over
het algemeen zeer weinig op prijs gesteld. Dus deze gedachte zouden we dus niet
over willen nemen maar in het kader van het voorstel van meneer Wigboldus, en
overgenomen door mevrouw zojuist gesproken, willen we heel goed bekijken op
welke manier we op andere wijzen andere gelden kunnen binnenkrijgen van
mensen die sympathiseren met de VVD.
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A Verveer: Meneer de voorzitter, om alle misverstanden te voorkomen, ik wilde
u niet in de kroongetuige situatie brengen, namelijk een kroongetuige is iemand
die voor vrijwaring van straf namelijk getuigt.
Alleen de hoofdgedachte alstublieft gewoon gescheiden, ik dat dat op de een of
andere manier mogelijk is. Een van de heren van het bestuur die sprak daarnet
over 'veramerikaniseren'.
Ik denk dat zonder de ethiek dit toch ook mogelijk moet zijn, maar ik begrijp dat
u nog steeds huiverig bent.
Voorzitter: Dit is een probleem waar ik zeer huiverig voor ben en waar ik iedere
schijn echt buiten de deur wil houden want als je niet op politieke argumenten
bent te bestrijden dan weten ze je wel hierop te pakken en daar heb ik geen
enkele behoefte aan als we op een andere manier ook onze gelden beschikbaar
kunnen krijgen.
Van der Laag, Wijk bij Duurstede: Voorzitter, er is al veel gezegd over de
financiële akties en daar wilde ik nog een aandachtspunt aan toe voegen.
Namelijk het verzoek zeer zorgvuldig te kijken naar de brief die bij de acceptgiro
gaat. Ik denk dat de communicatie waarom je vraagt om een extra financiële
bijdrage en wat men daar eventueel voor terug krijgt tussen haakjes, dat dat
buitengewoon belangrijk is en dat juist de tekst van zo'n brief mede bepalend is
voor de effectiviteit van de financiële campagne.
Dank u wel.
Voorzitter: Ik wil het slotwoord geven aan de penningmeester.
De heer Sandberg: Voorzitter enkele korte reacties, er is gevraagd om in een
vroegtijdig stadium mee te delen wanneer die aktie dan zou moeten
plaatsvinden. Wat mij betreft ga ik nog een stukje verder ik zou het in overleg
willen doen. Het is niet zo dat wij dicteren van dan en dan gebeurt het, maar dat
in goede samenspraak met de penningmeesters dat moment wordt gekozen.
Met betrekking tot de spreiding als zodanig, ja daar zit ik nog een beetje in een
afweeg stadium, in een dubio. Waarom? Wel je moet natuurlijk wel het ijzer
smeden als het heet is, dat is ook een heel bekend Nederlands gezegde. En ik
denk dat als je de kiezers c.q. de leden gaat benaderen om een financiële
ondersteuning, omdat er over twee jaar verkiezingen zullen zijn, dat dat niet echt
werkt.
Dat moet je zo dicht mogelijk bij de verkiezingen leggen daar ben ik me volledig
van bewust. Anderzijds moet je mekaar niet in de wielen rijden en dat vergt goed
overleg. Dat vergt ook dat je daarvoor een heel zorgvuldige formulering in de
brief wegschrijft en daar zijn we ons heel erg van bewust.
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U heeft, voorzitter, het al uitgebreid gehad over de sympathisanten en de leden.
In dit verband denk ik toch dat er geen sprake is van verkokering.
Het gaat erom, en dat is het principe, dat we 1,8 miljoen kiezers hebben en we
hebben 50.000 leden daar zit een heel groot gat tussen en ik denk dat het
mogelijk moet zijn dat we van die 1.8 miljoen kiezers minus 50.000 leden dat
daar nog een groot potentieel zit van mensen die we op enigerlei wijze zouden
kunnen binden aan de VVD die daar best ook wel een bijdrage voor over hebben
zonder de verplichtingen van het lidmaatschap allemaal op zich te krijgen.
Maar u kunt zich hopelijk voorstellen dat deze penningmeester enigermate, ja
terughoudend is want hij moet er toch niet aan denken wanneer de helft van het
aantal van de VVD leden strakjes dat lidmaatschap omzet in een
sympathisanten toestand voor vijf tientjes, want dan zit uw penningmeester met
een gigantisch gat. Daar moeten we dus behoorlijk marktonderzoek naar doen.
Dan moeten we kijken hoe dat gaat uitpakken. En vandaar dat ik zeg: Daarover
zouden we dit jaar echt geen beslissingen over moeten gaan nemen, dat moeten
we zorgvuldig uitzoeken, daar komen we dus ter gelegenertijd op terug.
Ik wil u wel nadrukkelijk zeggen dit voorstel, zoals het hier ligt, is geen
eenmalige aktie. Wij vragen u geef ons de ruimte in het vervolg in plaats van één
keer het twee keer te mogen doen. Hoe we dat gaan invullen? Nogmaals, in goed
overleg.
De aktie van de wanbetalende leden is nog gevraagd.
Het heeft uiteraard een financieel kantje maar het staat wel volstrekt los van het
verkiezingsfonds. Want dat heeft met elkaar niks van doen.
Ik ben het met de heer Slijper eens dat wanbetalende leden, daar hebben we er
elk jaar toch zo'n 1200 van die we moeten afvoeren omdat ze niet meer betalen,
daar wordt zeker op instigatie van de penningmeester hard aan getrokken om
dat getal zo laag mogelijk te krijgen.
Want een nieuw lid werven dat is natuurlijk interessant, en ik hoop dat u daar
allemaal aan blijft meedoen, maar een lid houden is minstens zo belangrijk en
kost vaak bij sommige leden dezelfde inspanning.
Voorzitter: Goed, dat betekent dus dat de twee keer betaling dus structureel is
totdat aangetoond is in die integrale aanpak dat het niet nodig zou zijn maar we
vinden het een juiste zaak om nu met elkaar af te spreken dat dit structureel is
totdat het dus helder is dat het niet nodig zou zijn, anders zijn we niet duidelijk
met elkaar bezig. Akkoord? Dan hebben we dat besloten.
Dan gaan we naar het volgende punt, agendapunt16. Vaststellen, definitief, van
het aantal leden van het hoofdbestuur. Wij hebben met een elftal zijn we dus
voortdurend in het veld en dat schijnt goed te bevallen, net als bij voetbal, zijn
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wij eigenlijk niet van plan dat te wijzigen. Elf is nog redelijk overzichtelijk, 12
kan de voorzitter niet meer overzien, akkoord? Besloten.
Dan gaan we naar het volgende punt, ik geef het woord aan de ondervoorzitter
Rolf Haafkens.
De heer Haafkens: Dames en heren. Het punt is nu een belangrijk punt namelijk
de verkiezing van vier leden van het hoofdbestuur.
Op regelmatige tijden treden leden van het hoofdbestuur af en die kunnen
doorgaan of er treden mensen af en die moeten worden herkozen.
Dit keer hebben we twee vacatures voor mensen die moeten aftreden maar zich
herkiesbaar hebben gesteld. Dat is voor het voorzitterschap, dat is voor de
secretaris van de organisatie die zich met vorming en scholing hebben belast, dat
is de heer Van Voskuilen.
En verder hebben we twee vacatures te weten voor de heer Rutte die in de
afgelopen periode belast was met de portefeuille voorlichting en die heeft dus
tussentijds te kennen gegeven te willen aftreden.
Verder heeft tussentijds te kennen gegeven te willen aftreden de heer Breukers
die belast was met de portefeuille ledenwerving en ledenbehoud.
Welnu, voor het hoofdbestuur heeft de functie van voorzitter kandidaat gesteld
de heer Hoekzema. Hij was het reeds drie jaar en dit is dus een herbenoeming.
Er heeft zich geen tegenkandidaat gemeld en hiermee verklaar ik dus de heer
Hoekzema tot voorzitter van de partij.
Voor secretaris van de organisatie, vacature B zoals we dat noemen, stelt het
hoofdbestuur kandidaat de heer Ton van Voskuilen.
Ton heeft de vacature al een drie jaar gedaan, het is ook een herbenoeming, en
hiermee verklaar ik hem omdat er geen tegenkandidaten zijn voor verkozen.
De heer Rutte, zoals ik al zei PR en voorlichting. Wij zijn blij dat wij in deze
vacature een kandidaat hebben kunnen voorstellen die u ook al bekend is en dat
is de heer Paul Tirion, voor degene die hem niet kennen vraag ik hem of hij even
op wil staan, want dan weet u wie u straks achter de tafel kunt verwachten.
Voor de andere vacature van het hoofdbestuur heeft het hoofdbestuur kandidaat
gesteld mevrouw Lodie Pieters, ook geen tegenkandidaten, en zij is hierbij
benoemd verklaard en Lodie, zou je even willen opstaan.
In eerste instantie wil ik Lodie Pieters en Paul Tirion heel hartelijk welkom
heten in het hoofdbestuur. Dames en heren het is een zware taak.
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De beide kandidaten wonen beiden zelf in Gelderland dus de afstand naar Den
Haag moet telkens overbrugd worden. Gelukkig nemen de files af dus, omdat we
dus een uitstekende minister van Verkeer en Waterstaat hebben dan zal dat wat
minder problematisch worden, maar er zitten reusachtige leuke kanten aan.
U heeft met een levendige partij van doen, een partij waar veel te doen is en ik
heet u dan ook hartelijk welkom in het bestuur en wij verwachten dan ook dat u
meteen ook volop kunt meedraaien. U heeft veel ervaring in de partij, reeds op
allerlei verschillende gebieden, en wij verwachten veel van u.
Ton van Voskuilen, ik wil Ton ook heel hartelijk complimenteren met zijn
herverkiezing en ik denk dat velen van u die zich bezig houden met vorming en
scholing Ton regelmatig de afgelopen drie jaar in de partij hebben zien
rondscharrelen, bezig zijn, mensen stimuleren, met z'n cursussen bezig zijn,
actief zijn. Ik zal u vertellen als Ton het woord voert in het hoofdbestuur dan
betekent dat meestal dat hij een zo groot mogelijk beslag willeggen op de gelden,
en dat geeft dan interessante discussies met de penningmeester die natuurlijk
ook een beetje naar de andere posities moet kijken.
Maar ik denk Ton met de kwaliteit die jij hebt weten aan te brengen in de cursus
die je hebt weten te ontwikkelen, die je voor een ongelooflijk deel hebt
herschreven met nieuwe initiatieven naar aanleiding van ontwikkelingen die
plaats vinden in onze politiek waarbij we steeds hogere kwaliteitseisen stellen
denk ik dat we blij zijn dat jij deze periode weer opnieuw wil ingaan.
En natuurlijk is het theoretisch zo dat wij de portefeuilles gaan herverdelen.
Maar ik denk dat wij van goede huize zullen moeten komen als wij die
portefeuille vervorming uit jouw vingers weten te krijgen, en ik denk dat we er
dan niet rouwig over zijn. In ieder geval ook veel succes.
Dan wil ik iets zeggen tegen de voorzitter, dames en heren, en daarvoor ga ik
heel even naar de andere plaats. Willem, ik zou je ook willen feliciteren met jouw
herbenoeming voor nog eens drie jaar als voorzitter van de VVD.
Toen jij een drie jaar geleden aantrad was de stemming in de partij, en met name
het hoofdbestuur, niet bepaald goed.
Je zou kunnen zeggen er was een sfeer van achterdocht en wantrouwen en in
zo'n situatie, dames en heren, is een goede prestatie leveren onmogelijk.
En jij Willem hebt gezorgd dat er in die situatie snel verandering kwam, dat er
snel verbeteringen kwamen. Jij bent begonnen met alle problemen die er lagen
openlijk te bespreken en met een ieder die erbij betrokken was, zodat niemand
zich buitengesloten hoefde te voelen en ook zich voelde.
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Jij verzorgt een goede communicatie m de richting van de fractie,
fractievoorzitters met name, van de bewindslieden, en iedere week heb jij een
overleg met onze vertegenwoordiging in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, en
het Europees Parlement. Alle zaken die mogelijkerwijs tot problemen kunnen
leiden kaart jij daar aan in relatie met wat we uit de partij horen.
Het bewindsliedenoverleg wordt regelmatig door je bijgewoond en ook daar geef
jij punten aan die tot ons komen waar mensen zich zorgen over maken, dat wordt
dan onderstreept. Jij neemt initiatieven, als er problemen zijn. Ik wil daar een
voorbeeld van noemen. U zult ongetwijfeld hebben gezien, toen er een anderhalf
jaar geleden problemen waren met de landbouw toen heeft Willem automatisch
gezegd daar organiseren we een bijeenkomst met alle betrokkenen en die
problemen zijn in alle eerlijkheid uitgesproken met elkaar. Maar ook intern in de
partij spring je in, als het dus op een gegeven moment niet anders mogelijk is, als
anderen op een gegeven moment geen kansen meer zien en dan ga jij van Den
Helder naar het Zuiden, naar het Oosten, naar het Noorden des lands.
Want dames en heren overal waar de politiek bedreven wordt daar is de ambitie
en het omgaan met ambities dat is heel specifiek.
En er wordt wat afgebakkelijd soms in ons land en dan als dat nodig is treedt
Willem zelf op om te proberen daar voor de VVD die zaken op de rails te krijgen
die mogelijk maken dat er weer goed gefunctioneerd wordt.
Ja, soms neem je wel eens een heel klein beetje veel werk op je schouders en dat
maakt dan dat je beetje kribbig wordt zo nu en dan, maar als dat eens een enkele
keer mocht leiden tot onredelijkheid dan is er maar heel weinig nodig om jou
Groningse nuchterheid weer terug te krijgen en wordt er weer verder gewerkt
om tot een optimale oplossing van een probleem te komen.
Natuurlijk heb je toen je aantrad, niet alles weten te bereiken wat je wilde.
Tweede Kamerfractie had gezegd: We willen 10.000 agenten erbij, en wij zeiden:
Wij willen er 20.000 leden erbij. Nou, die 20.000 leden die zijn er helaas niet
gekomen.
Ondanks die positieve beoordeling van de VVD, door de burgers in het land,
steekt het jou, en steekt het ons het hoofdbestuur, dat er eigenlijk geen nieuwe
leden komen. Je bent daar zelf gisterenavond op ingegaan, je hebt dus wat we
doorgepraat hebben het initiatief genomen naar andere voorzitters, en dat wordt
gewaardeerd. En bij die andere tegenslagen zijn we nu bezig. Zoals jij ook al
gememoreerd hebt om te kijken naar: Moeten we ons niet als partij ons niet
anders richten.
Moeten we niet effectiever werken, ik denk dat dat buitengewoon goed werkt, u
hoort daar allemaal nog van. En als ik dat nu zo zeg dan denk ik niet dat wij jou
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moeten gelukwensen dat je weer voor drie jaar benoemd ben maar als je nou ziet
zoals jij gisteravond bezig was en je ziet hoe jij gegroeid bent, hoe je die partij
daar leidde, in een uitstekende vergadering dan denk ik dat we ons zelf als partij
moeten feliciteren dat Willem nog voor drie jaar deze taak nog wil doen.
Ik wil nog heel even zeggen, je zou een bloemetje krijgen, ik zou zeggen geef er
ook aan Elly, want ik wil ook haar bedanken dat zij voor de nodige steun gezorgd
heeft zodat jij al deze zaken goed kunt uitvoeren.
Willem hartelijk bedankt.
Voorzitter: Ik begrijp dat het mij niet helemaal gelukt is om duidelijk te
verbloemen dat ik vroeger een vreselijk driftig kereltje was. Kennelijk zo nu en
dan komt het nog eens even op, maar ondanks het feit, en dat moet ik niet
wegwuiven, natuurlijk is het buitengewoon druk om, naast een burgemeestersbaan waar je dus ook nog alles in wilt leggen, voorzitter van een hele grote partij
te zijn. Maar het geeft mij zoveel plezier dat ik het ook kan opbrengen om vele
vele uren daaraan te besteden. Maar als ik Elly, mijn vrouw niet had gehad, dan
had ik nooit een andere vrouw gehad moet ik zeggen, want de manier waarop ik
werk dat vraagt toch wel een groot incasseringsvermogen en een zekere
wegcijferen van de kant van je vrouw. Je bent inderdaad veel weg en je komt wel
eens thuis dat je zegt: mag ik me even voorstellen want ik ben die en die, maar ik
moet zeggen zij pikt dat geweldig op.

-

Ik wil haar toch even in het geheel betrekken omdat zij altijd zo geweldig op de
achtergrond is. Een voorbeeld van de manier waarop zij zich weet op te stellen en
een grote maat van humor heeft is het volgende. Dat was nog in mijn
burgemeesterstijd in Coevorden en daar had ik ook al allerlei zaken erbij,
voorzitter van de kamercentrale, voorzitter van het ziekenhuis enzovoorts. En op
een gegeven ogenblik kwam ik een keer binnen, echt totaal geladen en van dit en
van dat, en toen zeg ze: Wil die burgemeester van Coevorden nu als de bliksem
dit huis verlaten en wil Willem Hoekzema hier terugkomen?
En ik moet u zeggen als je dat gezegd krijgt dan ben je in een keer weer genezen,
nou met zo'n vrouw hoop ik nog jaren door te gaan en ik hoop nog jaren met u
door te gaan.
Dan, voordat ik over ga tot me te richten tot Mark Rutte en Frans Breukers, de
collega's die ons verlaten hebben, wil ik graag met u even stilstaan bij onze aller
Broos, Broos van Erp. We weten dat Broos een laatste strijd in zijn leven aan het
voeren is.
We weten ook dat hij dat met een geweldige kracht weet te doen en nog altijd bij
ons is, zelfs in die allerlaatste moeilijke dagen dat wij hier als partij bijeen zijn.
Altijd aandacht voor een ander, altijd aandacht voor die partij, en tot de
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allerlaatste momenten zijn humor weet te bewaren ook gebaseerd op de kracht
van zijn geloof, ik vind dat deze grote man uit Best van ons een telegram moet
hebben.
En ik zou u willen voorstellen dat wij het volgende aan hem schrijven:
'Broos, we zijn in gedachten bij je. Was getekend, algemene vergadering bijeen op
24 mei 1997 te Venlo'. Akkoord? Dank u wel.
Dan wil ik nu graag even een paar afscheidswoorden richten tot Mark Rutte en
Frans Breukers. Dames en heren, vandaag, en dat is echt node, nemen wij
afscheid van ons zeer gewaardeerd medebestuurslid Mark Rutte. Na het
voorzitterschap van de JOVD, door velen in de VVD getipt als een zeer bijzonder
kind, en dat was hij, kwam Mark in 1993 in het hoofdbestuur.
Het bestuur realiseerde daarmee in een klap een lang gekoesterde doelstelling de
gemiddelde leeftijd daalde met ongeveer 10 jaar.
Het was de eerste triomf die Mark op zijn conto kon schrijven.
In het bestuur werd Mark belast met de portefeuille PR en campagnes, en
daarmee werd een forse taak op zijn schouders gelegd.
De verkiezingen voor de gemeenteraad, Tweede Kamer en Europees Parlement
in 1994 en die van de Provinciale Staten en daarmee van de Eerste Kamer in
1995 wierpen inmiddels hun schaduwen al fors vooruit.
Vorig jaar werd Mark tevens en mede belast met de portefeuillehouder
ledenwerving en ledenbehoud en organisatie van het 50 jarig bestaan van onze
partij.
Dames en heren, zonder overdrijving kan worden gezegd dat Mark Rutte samen
met zijn L.P.C. een voortreffelijk werk heeft geleverd.
Mark toonde zich een echte 'People manager', gesteld op goede persoonlijke
verhoudingen met mede bestuursleden. De mensen van de Gracht en de leden uit
alle delen van het land ontwikkelde hij een bijzondere gave om mensen aan
elkaar te praten. Mark maakt graag vrienden en houdt van brandjes blussen.
Zijn enthousiasme en zijn wilde overeenkomsten, in plaats van de verschillen te
zoeken, maakte de L.P.C. vergaderingen tot plezierige gebeurtenissen waarin
betrokkenheid en collegialiteit zeer belangrijk werd. Het is niet verwonderlijk
dat juist Mark zeer sterk van mening is dat politici vooral betrokken en op
mensen gerichte volksvertegenwoordigers moeten zijn. Hij heeft een grote hekel
aan cynisme en technocratie.
We hebben ons vaak verwonderd over de agenda van Mark, op het eerste gezicht
een chaotisch rommeltje, maar hij weet met zijn 'organizer' zijn drukke baan, de
VVD en een groot aantal activiteiten in een schier oneindige rij wintersport-
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vakanties op de een of andere wijze strak te coördineren. Al arriveert hij laat,
zeer laat.
In het bestuur is vervolgens naast zijn uitgesproken opvatting ZIJn hang naar
Chocomel, legendarisch.
Mark heeft een sterke bewondering voor grote mannen uit onze geschiedenis.
Staatsmannen als Talleyrand en vooral Winston Churchill zijn een voorbeeld
voor hem. Bekend zijn zijn sessies in het Kurhaus in Den Haag waar hij iedere
zondagmorgen alle internationale kranten placht door te nemen toen het leven
nog wat rustiger was.
Zijn vrienden betitelen hem als Churchill zonder sigaar.
Zijn vijanden vinden hem een sigaar zonder Churchill.
Beiden hebben een beetje gelijk.
Tijdens zijn bespiegelingen geniet Mark inderdaad van een sigaar en het cadeau
dat ik vandaag mag overhandigen is een Humidor, een onmisbare bewaarkist die
behoort bij de kunst van het sigaren roken.
Ik hoop Mark dat je daarin, naast sigaren, goeie herinneringen aan je tijd bij de
VVD bewaart. En dan tenslotte: Bestuur en medewerkers van de Gracht
bewaren ook de beste herinneringen aan jou.
Dank je, dank je zeer voor je grote inzet en je zeer positieve elan.
Dan vervolgens wil ik je graag zeggen dat het hoofdbestuur heeft besloten jou de
Thorbecke penning toe te kennen en die wil ik je nu graag overhandigen.
Mark Rutte: Bedankt Willem voor deze hele vriendelijke woorden, het prachtige
cadeau en natuurlijk ook voor de Thorbecke penning.
Ik denk dat ik een van de jongste moet zijn die ooit zo'n penning gekregen heeft
en ik ben het bestuur daar zeer erkentelijk voor.
Ik wil eigenlijk heel kort jullie inderdaad in het kort bedanken voor de plezierige
samenwerking die wij met elkaar hebben gehad in de afgelopen vier en een half
jaar. Wij zitten het langste denk ik samen in het bestuur.
Wij zeiden ook wel eens tegen elkaar we zijn de jongste maar we zijn ook de
senioren waar het gaat om zittingsduur in het bestuur.
Maar ik wil ook hier heel graag bedanken de landelijke propaganda-commissie,
waarvan veel leden hier deze paar dagen ook aanwezig zijn, en hen bedanken
voor de hele plezierige samenwerking die we daar gehad hebben.
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Ik zal in het bijzonder terugdenken aan die wat lastige periode in 1993 toen het
er in de partij aanzienlijk minder florissant uitzag qua sfeer en qua
samenwerking en het waren dat soort momenten dat bleek dat de L.P.C.
inderdaad een club is die in staat is een eiland van rust te vormen wanneer dat
nodig is.
En in 1994, toen er verkiezingen moesten worden gevoerd, op dat moment de
staat was om het energiepeil te bereiken wat nodig is om van de verkiezingen
een succes te maken. Een vliegwiel te zijn voor de activiteiten.
Ik vond de samenwerking heel plezierig en de mix van mensen in die commissie
heel belangrijk, en ik denk voor de VVD van grote waarde.
Willem, voorzitter, ik vind het jammer uit het bestuur weg te gaan, reden is, dat
heb ik al eerder aangegeven, dat het erg lastig is om alles inderdaad goed te
combineren en ik wil niet twee dingen slecht doen maar liever een ding goed. Een
maatschappelijke carrière opbouwen kost ook vreselijk veel tijd en ik dacht dus
na vier jaar, met de verkiezingen in aantocht, dat dit een goed moment was om
het stokje over te dragen.
Lodie, heel veel succes in die portefeuille.
Ik vind het temeer jammer omdat het met de VVD op dit moment het bijzonder
goed gaat en ik denk dat als u mij zou vragen waarom het zo goed gaat dan heb
ik daar maar één antwoord op, wij zullen het er misschien vandaag gauw met
elkaar over eens zijn, en dat is leiderschap dat deze partij op dit moment in het
land laat zien.
In de politiek, in de maatschappij, het domineren van het maatschappelijk en
politiek debat als we dat kunnen vasthouden de komende paar jaar dan kan het
niet anders dan dat wij een hele goede verkiezingsuitslag tegemoet gaan in 1998.
Er is ook één risico, dat werd ook gisteren door Frits Bolkestein gezegd, of door
Willem, een van jullie tweeën noemde dat gisteravond terecht, namelijk dat we
zelfgenoegzaam worden of dat we denken het gaat redelijk goed in de peilingen
met de VVD, we hebben de wind mee, en het risico daarvan zou kunnen zijn dat
we gemakzuchtig worden.
Maar ik denk als we drie dingen blijven doen, dat leiderschap uitbouwen en
verder met een zekere lichtvoetigheid de problemen tegemoet blijven treden,
natuurlijk gedegen, maar ook lichtvoetig en kameraadschappelijk, zoals we dat
gewend zijn.
En met een sterke lokale verankering zodat ook lokale partijen met de
verkiezingen in 1998 voor de gemeenteraden nul kans maken omdat maar één
partij in die gemeentes het land goed kent, de burgers goed kent.
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Namelijk onze partij, constant het debat aangaan met de burgers over de dingen
die hen bezighouden dan kan het niet anders dan dat Lodie onder jouw
bestuurlijke verantwoordelijkheid en met jouw van het hele hoofdbestuur, wij in
1998 en fantastische uitslag tegemoet gaan.
Heel veel succes en tot gauw.
Voorzitter: Een tweede hoofdbestuurslid waarvan vandaag afscheid wordt
genomen is Frans Breukers. Ik heb Frans nog niet gezien, hij zou wel komen. Ik
meende dat ik hem gisteren ook gezien had, ik hoop niet dat hier inderdaad
ineens een fileprobleem zou zijn maar ik hoop in ieder geval dat hij nog kan
horen wat wij hem zeggen vanochtend en anders zullen we dat het hem ook nog
heel duidelijk schriftelijk kenbaar maken.
Hij heeft helaas het hoofdbestuur al verlaten wegens gezondheidsredenen.
De Limburger Frans Breukers werd in de algemene vergadering van 1994 in het
hoofdbestuur gekozen en kreeg de portefeuille ledenwerving en ledenbehoud
waarvoor hij zich enorm inzette. Vanwege de vele ervaringen die hij in tal van
gremia in de partij had opgedaan, kon hij zich goed inleven in de problemen die
vrijwilligers aan de basis ondervinden waarvan zij de moeilijke opdracht hadden
om leden te werven.
In de laatste drie jaren werd het beleidsterrein ledenwerving en ledenbehoud een
van de belangrijkste aandachtspunten van het bestuur en werden onder leiding
van Frans Breukers vele nieuwe plannen en ideeën gelanceerd en onderzocht.
De ledenwerf actie, in het najaar van 1995, leverde de VVD toen 4000 nieuwe
leden op. Frans staat bekend om zijn humoristische metaforen. Gevleugeld is zijn
uitspraak, nadat het bestuur weer eens tot diep in de nacht vergaderde, dat hij
nu graag naar huis wilde zodat hij de wekker nog kon horen afgaan.
Frans je hebt het het laatste jaar bepaald niet gemakkelijk gehad, mede door je
verslechterde gezondheid, dat weten we allen. Ik heb bijzonder veel bewondering
en respect voor de wijze waarop je toch invulling hebt gegeven aan je
bestuurswerk. Met grote betrokkenheid en discipline ben je zo lang mogelijk
doorgegaan met je door jouw genoemde 'vrijwilligerswerk' tot het echt niet meer
gmg.
Frans je hebt je een zeer betrokken en vooral ook emotioneel bestuurder getoond.
We willen je bedanken voor je inzet de afgelopen jaren.
Als aandenken voor je Haagse tijd doet het me genoegen je een prent van de
Hofstad te mogen overhandigen, en mocht je hier nog niet zijn dan zullen we dat
persoonlijk bij je thuisbezorgen. De Thorbecke penning heb je al, dus die kunnen
we je nier overhandigen. Het ga je goed, dank u zeer.
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Wie mag ik het woord geven voor het vragen van een gerichte vraag aan dit
hoofdbestuur?
Nico Mul uit Roermond:
Geachte Voorzitter. U maakte u in uw agendapunt 15 zorgen over ledenbehoud
en betalen van leden. Zodoende ben ik op een gegeven moment, naar aanleiding
ook van de campagne van de heer Breukers van '94, ben ik na 25 jaar
gesympathiseerd te hebben met de VVD lid geworden, zelfs betalend lid.
Maar ik ben zelf behalve lid ook hulpverlener in het kader van omgangsonrecht.
Ik maak me dus zorgen om zaken die gebeuren bij zaken van echtscheiding en ik
help daarbij lotgenoten. Ik heb zelf een dochter van 7Yz die inmiddels al 4 jaar
vecht tegen justitie. Tot mijn verontrusting is onlangs in de kamer een
wetsontwerp aangenomen naar aanleiding van het rapport van commissie de
Ruiter. Die commissie de Ruiter heeft het gepresteerd om alle cliëntenorganisatie
en alle organisaties niet te horen, met als argument: Er moet snel opgeschoten
worden met dat rapport omdat de wetgeving van 2 november 1995 ook al niet
functioneerde op dit gebied.
Nou is de zaak waar ik mij zorgen om maak, en omdat ik de vraag aan het
bestuur wil voorleggen en aan de vergadering wil voorleggen, het nieuwe
wetsontwerp wat onlangs in de Tweede Kamer is aangenomen maakt het
wederom mogelijk om een van de ouders op een zeer vernederende wijze te 'outouderen' . Hiermee wordt artikel 8 E.V.R.M. en artikel 9 V.M. gedrag van het
kind geschonden. Het wetsontwerp, waarvan ik begrepen heb van Otto Vos, ligt
nu bij de Eerste Kamer. De vraag aan de VVD is: deelt de VVD mijn zorg
omtrent die schending van kinderrechten, die gebeuren kan en zelfs de
schending van mensenrechten met een nieuw wetsontwerp waar de VVD tot mijn
verontrusting mee akkoord is gegaan?
Een tweede vraag hieraan gekoppeld is wilt u mijn zorg dan overbrengen aan de
leden van de Eerste Kamer.
En mijn derde vraag van inmiddels de Raad van de Kinderbescherming, die
altijd het belang van het kind voorop stelt, is in die commissie van de Ruiter wel
gehoord, heeft zelfs zitting daarin.
Die kinderbescherming is reeds meer dan 30 jaar bezig met ouders te outouderen en die kinderbescherming die is dus wel gehoord.
Wanneer denkt de VVD fractie Tweede Kamer, dan wel de VVD zelf, in aktie te
komen om een keer het functioneren van de Raad van Kinderbescherming aan de
orde te stellen?
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Ik doel daar bijvoorbeeld parlementair onderzoek op enquêterecht enz. enz. want
al 30 jaar wordt er in Nederland op de meest vernederende wijze ouders ontouderd. Ik hoop dat uw antwoord zodanig zal zijn dat ik deze notulen van deze
vergadering over een jaar kan laten lezen aan mijn dochter. De vader van
Desiree heeft in ieder geval zijn zorg uitgesproken.
Ik hoop dat u als VVD dat laat merken, zodanig dat het ook een uitstraling heeft
naar mijn lotgenoten, dat zou ook kunnen werken voor ledenwerving, dan kan de
VVD in ieder geval zeggen: De VVD is opgekomen voor kinderrechten in
Nederland.
Voorzitter: Meneer Mul, dank u zeer voor uw opmerking en uw vragen.
Het komt op het juiste moment omdat we dus nu beginnen met de bespreking
van politieke zaken met de fracties. De opmerkingen die u zojuist hebt
doorgegeven wil ik graag aan de fractie doorgeven zodat ze zo direct kunnen
worden beantwoord. Akkoord?
De heer Mul: Ik hoop in ieder geval een antwoord te vernemen in de loop van de
verdere vergadering vandaag.
Voorzitter: Nee, dat zal dus nu gebeuren. Er zal in ieder geval op ingegaan
worden, of er sluitende antwoorden komen kan ik niet garanderen, maar er zal
op ingegaan worden.
Dames en heren, ik schors even heel kort de vergadering zodat we over kunnen
gaan tot het laatste gedeelte van onze jaarlijkse algemene vergadering, dat is
namelijk het beleid van de fracties van de Staten Generaal en de VVD leden in
het Europees parlement.
Dus ik zou graag willen vragen of de fractievoorzitters naast miJ willen
plaatsnemen dan zal het hoofdbestuur in de zaal plaatsvinden.
Ik ga vijf minuten even schorsen opdat de zaken geregeld kunnen worden, zowel
voor uzelf als voor ons.

96

Uitwerking van de 50ste Jaarlijkse algemene vergadering WD op 23-24 mei 1997

Dames en heren. We hervatten de vergadering. Naast mij zitten de voorzitters
dan wel de plaatsvervangend voorzitters van de verschillende fracties. Er zijn
overeenkomstig mijn oproep vele schriftelijk vragen ingediend. Ik zou willen
voorstellen om eerst de schriftelijke vragen aan de orde te stellen en daarna geef
ik nog de gelegenheid om dus ook nog mondeling vragen in te brengen, maar ik
denk dat het verstandig is in deze eerst de schriftelijke vragen aan de orde te
stellen en op dat punt geef ik graag het woord aan de voorzitter van de Tweede
Kamerfractie en daarna als de schriftelijke vragen afgehandeld zijn zullen nog
een aantal vragen aan de orde komen. In ieder geval die van meneer Mul, die én
gericht zijn op de Tweede Kamerfractie maar ook op de Eerste Kamerfractie en
ongetwijfeld zullen er ook nog een aantal vragen zijn die dus ook met het
Europees parlement te maken hebben, het woord is aan Frits Bolkestein.
Hartelijk dank voorzitter. Aan de Tweede Kamerfractie zijn 14 vragen gesteld.
Wij zullen die kort en beknopt behandelen. Ik zal de namen van de fractieleden
van de collega's noemen die die vragen te beantwoorden krijgen en ik begin met
een vraag gericht aan Nellie Verbugt over monumenten. Wil zij hier komen, de
tweede is voorAnke van Blerck dus die komt zometeen aan bod.
Nellie Verbugt: Ja, dank u wel voorzitter. Een vraag van de kamercentrale
Amsterdam die stelt: 'Het is moeilijk en omslachtig om panden op de
Rijksmonumentenlijst te krijgen en als je het dan eindelijk gelukt is dan is het
nog ontzettend moeilijk om de procedures met betrekking tot de bouwvergunning
aanvraag af te handelen'.
Ik wil daar twee punten over memoreren. Op de eerste plaats, het vorige kabinet
heeft een flinke bezuiniging doorgevoerd op de Rijksmonumenten en dat heeft
geleid tot een aantal fricties. Dit kabinet heeft nu 275 miljoen gulden vrij
gemaakt om dat probleem aan te pakken en dit kabinet is ook bezig met de
procedures. De VVD fractie heeft vorige week nog ,in een overleg met
Staatssecretaris Nuys, een algemene maatregel van bestuur die daarover ging
teruggestuurd omdat wij vonden dat ook in het nieuwe voorstel de
administratieve procedures te lang zijn, te ingewikkeld en ook te ondoorzichtig.
Wij willen een snellere procedure onder andere door meer bevoegdheden te geven
aan gemeenten.
Vooral ook mijn collega Sarie van Heemskerk voert op dit moment een harde
strijd in de kamer om dat te bereiken.
Overigens heeft de VVD fractie recentelijk meerdere voorstellen gedaan met
betrekking tot de afhandeling van bouwvergunningen in het algemeen te
vereenvoudigen.
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Onder andere door een vereenvoudiging van het bouwbesluit en ook het
toepassing van de bepalingen uit de wet Ruimtelijke Ordening.
Dus de VVD fractie voert op dit moment op vele fronten een strijd tegen de
stroperigheid. Dank u wel.
Dan is nu aan de beurt Anke van Bierek over het W.V.G. beleid, Wet
Voorzieningen Gehandicapten, en ook over het ouderenbeleid en na haar zal
spreken Margreet Kamp.
Anke van Blerck: Ik zal beginnen met de vraag van de afdeling Berg, uit de
woonplaats 's Herenberg, en die gaat over de Wet Voorzieningen Gehandicapten.
De vraagsteller heeft geconstateerd dat in zijn gemeente, in verband met de hoge
uitgaven van de Wet Voorzieningen Gehandicapten er een O.Z.B. verhoging van
10% tot 15% moet plaatsvinden en hij vraagt om het beleid van de VVD fractie in
dit verband.
Deze wet is gedecentraliseerd naar gemeenten in 1994, goeie zaak denk ik dat
iedereen dat toch wel kan beamen, met de bedoeling met het beleid rondom
voorzieningen voor gehandicapten beter te maken maar ook goedkoper. Dat is
voor een groot deel ook gelukt.
De afgelopen jaren is er sprake geweest van grote overschotten die wel iets
minder zijn geworden maar toch in de honderden miljoenen lopen, maar er zijn
een paar gemeente, en de gemeente Berg is er daar één van, die met een tekort is
blijven zitten. We hebben afgesproken dat met name bij een aantal kleine
gemeenten veel geïndiceerde voor deze wet verblijven en dat kan wel eens veel
meer zijn dan bij andere gemeenten. Dat we na twee evaluaties daar nog eens op
terugkomen om te kijken dat voor die kleinere gemeentes dat ook weer
rechtgetrokken kan worden. Dus in die zin kan ik de vraagsteller wel gerust
stellen.
Ik wil er overigens wel op wijzen dat bij dit soort uitgaven, maar ook in het kader
van het armoedebeleid, en volgens mij is bij de gemeente 's Herenberg sprake
geweest van het gratis verschaffen van de krant en als het nou gaat om mensen
met een heel laag inkomen of met een hele lage uitkering dat als het gaat om
O.Z.B. verhogingen dit soort zaken ook allemaal een rol spelen dus je moet wel
weten waar je aan begint met extra beleid. Maar nogmaals voor deze gemeenten
denk ik na verloop van twee evaluaties wij daar nog wel een keer op terug zullen
komen.
Dan ga ik gelijk over op de tweede vraag die te maken heeft met gezondheidszorg
in zijn algemeenheid en ouderenbeleid en dubbele vergrijzing in het bijzonder. De
vraagsteller uit de gemeente Zevenaar die wil graag weten hoe wij als Tweede

98

Uitwerking van de 50ste Jaarlijkse algemene vergadering WD op 23-24 mei 1997

Kamerfractie aankijken, in dit verband, tegen het cliënt gebonden budget zowel
vanuit de AWBZ zowel vanuit de verzekeraar?
Wij als Tweede Kamerfractie denken dat het ouderenbeleid, en met name het
beleid rondom de zorg voor ouderen, heel erg belangrijk is en nog zal worden in
de nabije toekomst maar dat je bij een categorie, die omvat de categorie 55
jarigen tot en met 85 zeg maar 90 jarigen, je niet kunt spreken van eenduidig
beleid, daar zul je maatwerk op moeten leggen.
Het cliënt gebonden budget is nou met name zo'n onderwerp wat dat maatwerk
mogelijk maakt. Dus wij zijn daar een groot voorstander van. In de AWBZ kan
het al via een subsidieregeling. Onze Staatssecretaris Erica Terpstra heeft dat
ingevoerd bij het begin van haar periode als Staatssecretaris en wij juichen dat
van harte toe.
In het compartiment van de zorgverzekeraars denken wij dat dat ook mogelijk is,
en kan zijn ook nog in een grotere mate. En je ziet dat als het gaat om
zorgpakketten die bij woonarrangementen worden aangeboden, en daar is veel
vraag naar.
Verder is nog een laatste vraag over de financiering van de thuiszorg.
De briefschrijver vraagt of dat allemaal wel genoeg is, die 100 miljoen die wij
extra gaan ondersteunen voor het komend jaar, ik denk dat het heel goed is dat
er extra geld is bijgekomen voor de thuiszorg en nog zal komen en ik ga ervan uit
dat dat echt voldoende zal zijn.
Frits Bolkestein: Hartelijk dank. Nu is aan de beurt Margreet Kamp over
bezuiniging op de gezondheidszorg. De volgende spreker is Henk van Hoof over
pensioenen en aanverwante onderwerpen.
Margreet Kamp: De vraag is van de heer Vogelenzang van de afdeling
Bunschoten/Spakenburg en die vraagt of de pil niet uit het ziekenfondspakket
kan? Voor de VVD fractie is dit punt bespreekbaar. Wij vinden ook dat dit een
eigen verantwoordelijkheid is voor het voorkomen van zwangerschap.
Maar nog van de minister van D'66, nog bij onze coaltiepartners is dit punt
bespreekbaar. Men heeft daar de argumenten voor dat we bang zijn dat we bij
jonge meisjes kinderen krijgen, dus de 'teenager moeders'.
Het tweede argument is dat men bang is dat heel veel mannen hun vrouwen
geen geld zullen geven om de pil aan te schaffen.
En het derde argument is dat toch ook bij het voorschrijven van de pil medische
risico's aanwezig zijn. Dus de pil uit het ziekenfondspakket, geen meerderheid in
de coalitie.
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Toen zagen wij een andere weg, een andere weg is natuurlijk door het invoeren
van een verplicht eigen risico van 200 gulden en dat zal natuurlijk besteed
worden aan geneesmiddelen en uiteindelijk weer aan de pil.
Maar u weet dat er over dit punt geen meerderheid in de coalitie is nog Partij
Van De Arbeid, nog D'66. Alhoewel afgesproken in dit regeerakkoord invoering
van een verplicht eigen risico wilde men hier van af, anders zouden we niks
krijgen en we hebben ons toen neergelegd om in te voeren eigen betalingen in het
ziekenfondspakket en dat betekent ook weer eigen betalingen onder andere voor
geneesmiddelen bijbetalingen en onder andere dan weer bijbetalingen voor de pil.
Frits Bolkestein: Hartelijk dank Margreet. Dan nu Henk van Hoof over
pensioenen en verzekeringen en DNA onderzoek en na hem komt Otto Vos aan
bod over criminaliteit.
Henk van Hoof: Voorzitter het gaat om een vraag van Henk Wigboldus uit
Hilversum die als het goed begrepen heb een vraag stelt, als ik het goed begrepen
heb, over de condities waaronder kan worden herverzekerd het risico voor ziekte
en arbeidsongeschiktheid dat alles naar aanleiding van de privatisering en meer
marktwerking in zeg maar ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Die kosten van herverzekering zijn afhankelijk van het risico, dat heeft dus te
maken met de arbeidsomstandigheden.
Dat heeft te maken met leeftijdsopbouw binnen een onderneming en een heleboel
ander factoren.
En het heeft dus ook te maken met de mate waarin een ondernemer het risico
wat hij nu op zijn bord gelegd krijgt weet te voorkomen door andere
arbeidsomstandigheden door preventie door reïntegratie en alles wat daar mee te
maken heeft. Want de doelstelling is: Terugbrengen van het volume en
terugbrengen van de kosten op het terrein van ziekte en arbeidsongeschiktheid.
De vraag of dat dan verschillende polisvoorwaarden mogen zijn in verband met
de individuele verzekering of collectieve verzekering is denk ik een normale
vraag in het kader van verzekeringen.
Omdat je heel vaak ziet dat daar verschil gemaakt wordt tussen dit soort
polisvoorwaarden. Met andere woorden, ondernemers doen er goed aan om bij
het herverzekeren van deze risico's goed op die markt rond te kijken.
Ook te kijken welke risico's ze wel en welke ze niet willen verzekeren tot welke
niveaus om dan zoals dat bij die markt hoort daar de juiste keuze in te maken.
Ondernemers doen er overigens ook goed aan om daar waar zij de prikkel hebben
om dat volume terug te brengen en te zorgen voor inderdaad goeie preventie en
goede begeleiding en reïntegratie van mensen die ziek en arbeidsongeschikt zijn
geweest.
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De tweede vraag betreft: Mogen verzekeraars DNA onderzoek doen?
Het antwoord daarop is dat er onlangs in de kamer een wetsvoorstel is
aangenomen op de medische keuringen, in de wandelgang bekend als het
wetsvoorstel van Boxtel, wat onderzoek naar ernstige ziekten verbied.
En in dat kader denk ik dat het antwoord op de vraag van de heer Wigboldus
moet zijn dat dit onderzoek dus verboden is. De vraag of daarmee de
Nederlandse verzekeraars op achterstand komen in Europa, want dat was een
deel van de vraag hoe zit dat nou in Europa?
Niet in de laatste plaats dankzij de VVD fractie is er uitgebreid nagegaan m
hoeverre Europese regelgeving dit verbied aan de ene kant en Nederlandse
verzekeraars op een achterstand zet aan de ander kant.
En een ding is duidelijk geworden dat er geen enkel ns1co voor
concurrentiepositie voor Nederlandse verzekeraars is.
Dank u wel Voorzitter.
Frits Bolkestein: Hartelijk dank. Nu dan de heer Otto Vos over de criminaliteit
en vervolgens Clemens Cornielje over de schoolomvang.
Otto Vos: Voorzitter. De afdeling Zevenaar/Rijnwaarden wijst op een citaat en
zegt: 'De geregistreerde criminaliteit in Utrecht neemt sinds 1993 af.
Dan wordt er mede aan toegevoegd dat een krachtige bestrijding van de
criminaliteit noodzakelijk blijft.
Laat ik de vraagsteller bevestigen dat de VVD fractie die mening volledig deelt.
Het mag dan wel zo zijn dat het aantal processen verbaal een ietsje pietsje is
gedaald maar dat is een kleine daling van een nog veel te grote berg en
bovendien bevat die berg een aantal stip steigers.
Namelijk geweld-criminaliteit, criminaliteit onder jeugd waaronder ook
allochtonen en georganiseerde criminaliteit.
De Minister van Justitie wil er met name op reageren in de preventieve sfeer.
Wij als VVD fractie zeggen: Het Ministerie van Justitie is geen ministerie van
maatschappelijk werk. Het Ministerie van Justitie moet er in eerste instantie
voor zorgen dat de keten van politie en justitie, bestaande uit politie, officieren
van justitie, rechters, cellen dat dat toereikend is om de criminaliteit aan te
pakken en bovendien dient het beleid toegespitst te worden op die
speerpuntgebieden waar de veiligheid het sterkst in geding is.
Dat betekent in wijken in de grote steden en ook in de provincie waar de
afgelopen jaren onder de vorige politie veel te veel politie is weggehaald waarbij
de aanrij tijden veel te lang zijn geworden.
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Dus wij staan nog steeds voor een, en blijven daar ook voor staan, om op alle
mogelijke manieren voor een krachtige aanpak van de criminaliteit.
Frits Bolkestein: Hartelijk dank.
Clemens Cornielje over de scholen en vervolgens Jan Hendrik Klein Molenkamp
over een arrest, het zogenaamde 'Pikmeer arrest'.
Voorzitter de vragen vallen uiteen in een drietal vragen van de heer De Lind van
Wijngaarden. De eerste betreft de optimale schoolgrote in het voorgezet
onderwijs. Groter is niet altijd beter, terecht. Je hebt natuurlijk ook wel een
zekere minimum omvang nodig ook gelet op de financiën, te kleine scholen zijn
ook erg duur, maar grotere zijn niet altijd beter. En daarom heeft de VVD fractie
een motie ingediend die een einde heeft maakt aan het fusie stimuleringsbeleid
in het voortgezet onderwijs, wat het vorige kabinet, het CDA-PVDA kabinet,
ingang heeft gezet en wat geleid heeft tot een daling van het aantal scholen in
het voortgezet onderwijs van 1500 tot 600.
Kom ik op het tweede punt. Hij wijst op de slechte bereikbaarheid van gymnasia
in Nederland. Ik moet hem daarbij zeggen dat er in deze kabinetsperiode weinig
nieuwe afdelingen van voortgezet onderwijs zijn toegevoegd aan het hele stelsel,
want ook het aantalleerlingen is gedaald, en je dan daardoor een te groot aantal
te kleine afdelingen zou krijgen.
Maar de uitzondering daarin vormde nu juist de gymnasia de norm daarvoor
hebben we verlaagd van 2000 naar 1600 leerlingen voor een brede
scholengemeenschap van VBO, MAVO, HAVO, VWO en als je 1600 leerlingen
hebt dan kun je automatisch ook een gymnasium afdeling krijgen.
Tenslotte voorzitter, houd de heer de Lind van Wijngaarden een pleidooi voor een
beter VWO. Ik zou daar zelf als VVD fractielid aan toe willen voegen ook een
beter VWO-MAVO. Zoals u wellicht weet is er dezer dagen een discussie over de
vernieuwing van de bovenbouw HAVO-VWO, de zogenaamde profielen. Die zijn
nodig om een betere aansluiting te krijgen met het hoger onderwijs.
Plannen zijn gemaakt door onze oud-Staatssecretatis Nel Ginjaar-Maas, te
komen dus voor vier vaste vakkenpakketten in het HAVO-VWO.
Tenslotte, voorzitter, wil ik daarbij zeggen dat deze voorstellen een verbluffende
overeenkomst tonen met de plannen die de VVD in 1979 al naar buiten heeft
gebracht, ook toen al was de VVD op onderwijs terrein de tijd ver vooruit. Dank u
wel.
Frits Bolkestein: Nu Jan Hendrik Klein Molenkamp over het 'Pikmeer arrest' en
na hem Jan te Veldhuis over de zelfstandige bestuursorganen.
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Jan Hendrik Klein Molenkamp: Ja, voorzitter u heeft al genoemd het gaat over
het 'Pikmeer arrest'. Een vraag van Philip Brood, en ik hoop niet dat hij het mij
kwalijk neemt dat ik hem niet helemaal zal voorlezen want dan zijn die twee
minuten inmiddels verstreken, dus ik zal proberen het heel in het kort samen te
vatten. Het Pikmeer arrest gaat in over de strafbaarheid van overheden.
Is een gemeente strafbaar als die een aantal overtredingen maakt onder andere
van de milieu of is het bovenal een taak van de gemeenteraden om te controleren
en niet aan de strafrechter?
Ik denk dat je naar de mening van de fractie een duidelijk onderscheidt moet
maken naar de typisch algemeen belangtaak als veiligheid en dergelijke waar
eventueel overtredingen kunnen plaatsvinden.
En de uitvoerende overheid, bijvoorbeeld een grondbedrijf, waar deze
milieuovertredingen voorkomen.
Wat betreft de uitvoerende taak van de overheid zijn we heel duidelijk van
mening dat gemeenten, Provinciale Staten of de provincies zich net zo aan de wet
moeten houden zoals de burgers dat moeten doen en dat betekent dat als zij tot
overtredingen komen van de milieuwetgeving dat zij net zo zeer voor de
strafrechter kunnen komen als burgers dat moeten komen.
Daar is nu een notitie van de Minister van Justitie die gaat in juist op dat grijze
gebied van wat is nu juist wel algemeen belang en wat is de uitvoerende taak van
de overheid, daar gaan we nog met haar over discussiëren. Over deze notitie,
deze is nog niet geheel helder, maar het uitgangspunt voor ons is dat in principe
ook de gemeenten ook strafrechtelijk vervolgd moet kunnen worden opdat, en dat
is natuurlijk ook één van de aanleidingen geweest, er geen tweede Nijmeegse
grondaffaire kan plaatsvinden waar de gemeente Nijmegen een aantal dingen
gedaan heeft die absoluut in strijd zijn met de wetgever, vervolgens de gemeente
niet in staat en niet bereid was te controleren en haar publiekrechtelijke functie
te vervullen.
De VVD fractie heeft daar ook altijd in die gemeente een heel ander standpunt
ingenomen en gezegd wij willen onze controlerende taak doen en wij zullen dus 2
juni heel duidelijk dit als uitgangspunt van het overleg met minister Borgdrager
nemen, dat was het.
Frits Bolkestein: Jan te Veldhuis over zelfstandige bestuursorganen en
vervolgens Monique de Vries over voogdij mede in antwoord op de vraag die
daarnet is gesteld door de heer Mul.
Jan te Veldhuis: Voorzitter, dames en heren het is een vraag van drs. F. Voorn
uit Amsterdam. Z.B.O.'s voor degenen die het niet weet, zijn een soort
afgezonderd orgaan binnen de organisatie van de overheid en die in beginsel wat
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meer op afstand van een bewindspersoon staat dan wat een zeg maar gewone
ambtelijk apparaat.
De heer Voorn brengt naar voren dat dit soort organisaties geen jaarverslagen
maakt, exorbitante salarissen laat betalen, en dat ook een wildgroei van dit soort
organisaties ontstaat. En vindt dat de VVD daar akties tegen moet ondernemen.
Wij vinden daar het volgende van:
Wij vinden ook dat de Z.B.O. een wat schemerachtige organisatie is.
Het is geen geprivatiseerd bedrijf en het is ook geen gewone overheid dus het
hangt er een beetje tussenin. En we zouden op zichzelf liever een keus maken
tussen of een geprivatiseerd bedrijf of de overheid dat is tenminste helder, het is
nu een beetje markt en een beetje overheid. Maar de meerderheid van de kamer
is uitdrukkelijk voor een Z.B.O. en daarom vinden wij als VVD fractie dat we
randvoorwaarden, harde randvoorwaarden moeten stellen in een kaderwet die er
nog moet komen.
In de eerste plaats om wildgroei van dit soort organisaties te voorkomen, er zijn
er nu al een paar honderd, maar ook om per instellingswet dan te garanderen
dat er inderdaad ook een goeie motivering is om tot zo'n Z.B.O. over te gaan.
Waarom niet privatiseren? Waarom niet dit werk door de gewone overheid te
laten doen? Maak het per geval maar duidelijk.
In de tweede plaats moet je dan ook uitdrukkelijk gaan regelen, en goed gaan
regelen, wat nou de bevoegdheden zijn zowel van de Z.B.O. maar met name ook
waar dan de ministeriële verantwoordelijkheid nog bestaat en waar die dan
eindigt. Dat moet je wel goed vastleggen want een Z.B.O. zou geen
ongecontroleerde organisatie moeten zijn die zeg maar op belastingcenten een
beetje kan freewheelen tussen de markt en de overheid in.
Er moet een democratische controle op dit soort organisaties zijn en er moet
ministeriële verantwoordelijkheid bestaan.
Wat ons betreft mag je dan ook van dit soort organisaties verwachten dat ze
inderdaad wat marktconformer handelen en dat betekent ook dat je misschien
ook wat marktconformere salarissen moet betalen, maar als je dat gaat doen zou
je ook als consequentie moeten trekken dat je dan niet ook tegelijkertijd ook weer
alle voordelen van de ambtelijke rechtspositie hebt want dan heb je én aan de
ene kant de marktvoordelen, en aan de andere kant de bescherming als
ambtenaar en dat is weer een beetje dubbelop en dat is niet weer echt
marktdenken.
De jaarverslagen waar de heer Voorn naar vraagt die moeten inderdaad
openbaar. Zolang een Z.B.O. toch een tak van de overheid blijft moet er ook
publieke controle op kunnen plaatsvinden. En wat ons betreft zou om de paar
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jaar geëvalueerd moeten worden of die Z.B.O. per geval kan blijven bestaan of
opgeheven moeten worden. Dank u wel.
Frits Bolkestein: Nu komt aan bod Monique de Vries over voogdijzaken en
vervolgens Theo van den Doel over defensie.
Monique de Vries: de heer Mul heeft een aantal vragen gesteld die betrekking
hebben op wetten en regelingen met betrekking tot de positie van ouders en
kinderen na een scheiding.
Het is zo dat, onder de huidige wetgeving, het gangbaar is dat het gezag over de
kinderen wordt toebedeeld aan één van de ouders.
Dat leidt vaak tot hele verdrietige toestanden omdat de andere ouder, die het
gezag niet heeft, zijn kinderen weinig ziet en soms helemaal niet ziet en dat trekt
zich soms verder door tot grootouders.
De VVD heeft daar altijd heel veel oog voor gehad en ik heb zelfs met mijn
collega Otto Vos een tijdje geleden een artikel daarover geschreven dat de positie
van beide ouders toch verbeterd zou moeten worden.
Onlangs is een wet in de Tweede Kamer behandeld, gezamenlijk gezag en
gezamenlijk voogdij, die als uitgangspunt neemt dat na een scheiding beide
ouders het gezag houden over hun kinderen.
Want ouders gaan misschien uit elkaar maar ze blijven beiden ouders van hun
kinderen. En wij hopen op deze wijze beide ouders de verantwoordelijkheid te
geven, maar ook een goede positie te geven, om goed met hun kinderen om te
gaan om beiden het kontakt met hun kinderen te geven.
Tot slot, de heer Mul heeft nog een vraag gesteld over het rapport van de
commissie de Ruiter 'Anders scheiden'. Dat gaat om scheidingsbemiddeling en
allerlei zaken die daarmee annex zijn. Dat rapport moet nog in de kamer
behandeld worden en ik kan hem ervan verzekeren dat wij uiterst kritisch zullen
zijn juist voor de gevolgen voor kinderen en hun beide ouders en de kontakten
daarmee.
Frits Bolkestein: Nu komt aan bod Theo van den Doel over defensie en
vervolgens Hans Hoogervorst over de Europese muntunie.
Theo van den Doel: Voorzitter, dames en heren, de afdeling de Bilt/Bilthoven
heeft een tweetal vragen over defensie gesteld. Allereerst een vraag over de nogal
forse investeringen die door defensie gepleegd worden en een tweede vraag
betreft de deelname aan vredesoperaties.
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Ik wil allereerst beginnen over de investeringen. Men constateert en men noemt
een aantal projekten op en zegt: Totaallevert dat 8 miljard aan investeringen op
en dat is een nogal fors bedrag.
Ook als je kijkt naar andere uitgaven in andere sectoren. Ik wil daar allereerst
vooropstellen dat de VVD vindt dat we een krijgsmacht moeten hebben die goed
materiaal heeft en dat we er perse van op aan moeten kunnen dat ze met dat
materieel ook perse goed hun taak moeten kunnen uitvoeren.
Daar mag geen misverstand over bestaan.
In de tweede plaats als we kijken naar de hoogte van de investeringen, dan valt
dat reuze mee. Als we uitgaan dat in een groot bedrijf als defensie dat je in zo'n
gemiddeld investeringspercentage van zo'n 20% 25% moet hebben zitten we daar
in Nederland dik onder. Met andere woorden de investeringen die gedaan
worden zijn zeker hard noodzakelijk.
Een derde punt wat ik nog wil opmerken, en dat is in nog een wat grotere context
als het gaat om het defensie budget. Als wij kijken naar de 16 NAVO landen en
we gaan uit van de wat middelgrote welvarende landen dan is Nederland, als het
gaat om de defensie uitgaven, zeker geen koploper, we zitten ook gelukkig niet
bij de achterhoede we leveren een redelijke bijdrage die in proportie staat van de
positie die Nederland heeft.
Als het gaat om vredesoperaties, want de afdeling de Bilt suggereert in feite, als
je goed materieel hebt en je hebt behoorlijke eenheden dan schept in feite het
aanbod vanzelf de vraag.
Dat kan dan misschien bij een andere partij die suggestie wekken maar bij de
VVD absoluut niet. Wij vinden als Nederland deelneemt aan vredesoperaties dat
dat op zeer verantwoorde en afgewogen wijze moet gebeuren.
De fractievoorzitter heeft gisterenavond aan het toetsingskader verwezen, dat is
een raamwerk waarin een aantal criteria in staan die steeds de revue passeren
als we besluiten tot deelname aan vredesoperaties.
Ik wil er wel bij opmerken dat we vinden, ook als VVD natuurlijk, dat we onze
verantwoordelijkheid ook op dat punt niet uit de weg moeten gaan en daar waar
een beroep op Nederland wordt gedaan we ook zorgvuldig moeten afwegen
voordat we op een gegeven moeten die afweging maken en uiteindelijk ja of nee
zeggen. Dank u wel.
Frits Bolkestein: Nu dan Hans Hoogervorst over de muntunie en vervolgens
Frans Weisglas over de Inter Gouvernementele Conferentie of I.G.C.
Hans Hoogervorst: De kamercentrale Den Haag heeft ons gevraagd iets te
zeggen over de stand van zaken met de Economische en Monetaire Unie en dat
doe ik heel graag want het is een reuze spannend dossier op dit moment.
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De WD fractie heeft in 1991 in volle overtuiging gestemd voor het verdrag van
de Economische en Monetaire Unie.
In volle overtuiging omdat wij er zeker van zijn dat voor ons kleine land met z'n
open economie met zijn export en zijn import het wegvallen van
wisselkoersfluctuaties een hele goede zaak is.
Wisselkoersfluctuaties zijn schadelijk en de beste manier om ze af te schaffen
zijn een muntunie. Dat neemt niet weg dat er ook forse risico's aan verbonden
zijn. We hebben nu lage inflatie, een keiharde munt en hele lage rente.
In Nederland is het mogelijk om een twintigjarige hypotheek af te sluiten met
een vaste rente van 7%, waar elders in Europa kan dat? In niet veel landen.
En dat willen we dus heel graag zou houden en daarom hebben we hele harde
afspraken gemaakt over de overheidsfinanciën.
Alleen landen die hun overheidsfinanciën op orde hebben mogen meedoen aan de
E.M.U. Helaas gaat het met die naleving van die afspraken het op dit moment
niet goed.
Eerst is Frankrijk begonnen met de truckendoos open te zetten, men heeft daar
pensioenfondsen ingelijfd in de overheidskas en die van het begrotingstekort
afgetrokken, het is net alsof Gerrit Zalm het ABP fonds had ingelijfd om de
staatsschuld te verkleinen.
Toen dacht Italië: wat Frankrijk kan dat kunnen wij ook. En ik kan u verzekeren
dat de Italiaanse truckendoos nog veel groter is dan die van de Fransen. Het
ergste is nu dat Duitsland, onze trouwste bondgenoot op monetair gebied, de
truckendoos ook nog heeft open gezet.
Heirnut Kohl probeert nu te delven in de goudvoorraden van de Bundesbank om
aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Wie had dat nu ooit kunnen
denken? En ik hoop maar dat Duitsland alsnog zijn ouderwetse degelijkheid
hervindt, want als Duitsland doorgaat met zijn gefrutsel en gerommel, dan is het
gewoon schluss. Want wij kunnen onze sterke munt niet gaan inleveren voor een
zwakke Euro, en als het niet beter gaat in Duitsland dan moeten we maar
aandringen op uitstel want dat is beter dan een zwakke munt.
Dank u wel.
Frits Bolkestein: Hartelijk dank Hans Hoogervorst. En dan nu Frans Weisglas
over de I.G.C. en vervolgens Johan Remkes over de stadsprovincies.
Nog even wachten en dan komt Johan Remkes aan bod, nu even aandacht voor
Frans Weisglas.
Frans Weisglas: Voorzitter, Annemarie Hey uit Den Haag heeft gewezen op de
vier hoofdpunten die door de fractievoorzitter en door mijzelf afgelopen week
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naar voren zijn gebracht daar waar het gaat om het Verdrag van Amsterdam.
Belangrijkste punten daar zijn: Het behoud van een Nederlandse Euro
commissaris, vervolgens de besluitvorming ten aanzien van de buitenlandse
politiek en, eigenlijk in de eerste plaats, de democratie in Europa.
Mevrouw Hey onderschrijft die punten maar zegt: Waarom heeft u niet ook
gesproken over de kwaliteit van de Europese besluitvorming en over het kwaad
van de grote fraude in Europa. En we zijn het absoluut met haar eens dat die
punten beide ook van groot belang zijn.
Op het punt van fraude is afgelopen week in de Tweede Kamer een motie
ingediend. Onder andere door de VVD fractie, om daar te proberen op die manier
wederom, niet alleen aandacht voor te vragen, maar ook maatregelen te nemen.
En als het gaat om de kwaliteit van regelgeving is dat een punt wat vanuit de
fractie, met name ook van mijn collega Hella Voute, keer op keer naar voren
wordt gebracht.
Vierde punt, voorzitter tenslotte, daar waar het ging om de hoofdpunten
genoemd door de fractievoorzitter en mijzelf is de positie van Nederland daar
waar het gaat om het stemmen in de Europese Unie. Ik zeg daar twee korte
dingen over, A. daar is een motie over ingediend afgelopen week door de VVD
fractie waarin wij stelde dat in het Verdrag van Amsterdam de relatieve positie
van Nederland daar waar het gaat om het stemmenaantal binnen de Europese
Unie niet achteruit mag gaan. Tot onze verbijstering hebben de andere grote
partijen, PvdA, CDA en D'66, tegen die motie gestemd.
En wat zien we nu in het overleg tussen de regeringsleiders in Noordwijk, dat
zojuist is afgesloten, dat premier Kok bereid is geweest om concessies te doen op
dat punt en om naar voren te brengen in Noordwijk dat het wellicht zo zal zijn
dat kleinere landen hun stemmengewicht zullen moeten opgeven ten gunste van
grotere landen om het punt van de Europese commissie vast te kunnen houden.
Wij vinden dat die twee punten niet met elkaar gekoppeld moeten worden en dat
de positie van Nederland in het Verdrag van Amsterdam vastgehouden moet
worden en wat dat betreft zijn we wat geschrokken van deze eerste uitkomst in
Noordwijk waar de Minister President van zei dat het zo'n mooie bijeenkomst
was omdat de chemie tussen Kohl en hem en anderen zo goed was. Dat
voorzitter, deed me even denken aan een gebeurtenis op de publieke tribune in
de Tweede Kamer afgelopen week.
Frits Bolkestein: Ik moet u bekennen dat mij nog niet bekend was dat de kussens
die op de tribune van de Tweede Kamer werden gewisseld dat die ook iets te
maken hadden met chemie, maar goed misschien zie ik het mis. We krijgen nu
dan het lang verbeide punt van de Stadsprovincies, Johan Remkes en daarna de
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laatste spreker, afgezien van mijzelf, van de Tweede Kamerfractie Jan Dirk
Blaauw, dus nu eerst Johan Remkes.
Johan Remkes: Voorzitter, dames en heren. Collega Jan te Veldhuis moest
zojuist een vraag beantwoorden over een kaderwet die er wel moest komen, maar
ik heb twee vragen gekregen uit de kamercentrale Den Haag over een kaderwet
die er wellicht beter niet had kunnen komen.
Het onderwerp waar deze vraag over gaat heeft de fractie de afgelopen maanden
voor buitengewoon intensieve discussies gezorgd.
Het onderwerp is ook een vat vol tegenstellingen en dilemma's.
En ik konstateer ook, zo terugkijkend op de discussies van de afgelopen maanden
met de eigen achterban, dat er ook nog al wat verschil over opvatting over dit
onderwerp in eigen gelederen aan de orde was en dat is op zichzelf afhankelijk
van de bestuurlijke positie van mensen ook buitengewoon begrijpelijk.
Om een voorbeeld te geven. Op het grondgebied van Zuid-Holland waren
meningen te vinden in het Rijnmondgebied dat er wel een stadsprovincie moest
komen, dat er een lichte stadsprovincie moest komen, dat er een zware
stadsprovincie moest komen, in de regio Den Haag helemaal geen stadsprovincie,
zware stadsprovincie, lichte stadsprovincie, andere gemeenten daarbuiten
vonden het totaal onacceptabel en met dat gegeven uit de eigen achterban is de
fractie de afgelopen maanden aan de slag geweest.
Ik zei het al, een moeilijk onderwerp. In de eerste plaats omdat je te maken hebt
met 7 kaderwetgebieden, in de tweede plaats omdat je te maken hebt met het
uitgangspunt van het kabinet wat op zichzelf door de fractie werd gedeeld dat
niet meer dan twee soorten gemeenten en provincies in Nederland zouden mogen
komen.
In de derde plaats een intensieve discussie over de vraag: Wat zou het meest
optimale takenpakket moeten zijn opdat je aan de ene kant een nieuwe provincie
natuurlijk wel een voldoende sturing en mogelijkheid moet geven wil het
überhaupt iets voorstellen, terwijl aan de ander kant de gemeentelijke economie
in liberale kring ook altijd een buitengewoon belangrijk uitgangspunt is geweest.
En dan in de laatste plaats, wat op de achtergrond in een aantal gebieden ook
nog aan de horizon dreigde, dat was de gemeentelijk herindeling ook in de
kringen van liberale bestuurders vaak een niet al te populair onderwerp.
En de twee kernvragen waar de fractie voor stond dat was in de eerste plaats:
Willen wij in de coalitie nog ergens landen, willen wij dat deze jarenlange
slepende discussie over bestuurlijke structuren, die vaak gevoerd wordt over de
hoofden van burgers heen, willen wij eindelijk een punt kunnen zetten achter
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deze discussies want de inhoud van de problematiek dreigt daardoor achter de
horizon te verdwijnen.
En de tweede vraag, als je die eerste vraag positief beantwoord, wil je ergens nog
landen, waar wil je dan landen? Nou, voorzitter dames en heren, ik kan u
verzekeren dat de walging in onze fractie tegen de gedachte van de driedeling
van de provincie Zuid-Holland buitengemeen groot was. Buitengemeen groot
omdat je een geweldige versnippering van het middenbestuur zou krijgen, drie
CdK's, meer gedeputeerden dan bewindslieden, meer statenleden dan
kamerleden, kost allemaal buitengewoon veel geld en dat er dus op die beide
gronden gekozen is in overleg met de Partij van de Arbeid fractie en met de
fractie van D'66 voor het compromis zoals dat eruit gekomen is.
En er is de afgelopen tijd wel gesuggereerd dat dit een willekeurige keuze zou
zijn geweest, welnu dat is in ieder geval onzin.
Jarenlang werd er in het Rijnmondgebied gesproken over de bestuurlijke
structuur, ik mag verwijzen naar het Lichaam Rijnmond, maar dat is ook het
geval geweest in de regio Eindhoven.
Ik mag verwijzen naar de geschiednis van de agglomeratie Eindhoven.
Daar is kennelijk een regionaal probleem, en dat was onze algemene stelling in
de fractie en is ook altijd zo geweest, aanleiding om te kiezen voor een bijzondere
bestuurlijke oplossing.
Dat is de rationele achtergrond van de keuze, en nou kom ik even op Den Haag,
want de kamercentrale maakt zich zorgen over de oplossing van de financiële
problematiek, wie de analyses leest over de financiële problemen van Den Haag
komt tot de conclusie dat daar twee oorzaken aan ten grondslag liggen A.
Ruimtegebrek en B. het gevoerde beleid in het verleden dan wel bijzondere
omstandigheden waar de gemeente Den Haag in het verleden en ook nu nog in
verkeert.
En onze redenering is geweest, los de problemen op die opgelost moeten worden,
verzand daar niet in structuurdenken en doe wat nodig is.
Dat is een essentieel onderdeel, wat ons betreft, uit de motie waar de Kamer
aanstaande dinsdag een uitspraak over zal doen.
Gerrit Zalm zit hier in de zaal, die zal dat ongetwijfeld ook in zijn achterhoofd
meenemen bij besprekingen in het kabinet, dus zou ik willen zeggen in de
richting van de kamercentrale Den Haag, heb vertrouwen, de fractie zal dat zeer
zorgvuldig bewaken en onze bewindslieden in het kabinet zullen datzelfde doen.
En voorzitter, tenslotte, wat mij betreft gaat dit boek voorlopig dicht en blijft dit
boek van de bestuurlijke structuren de komende jaren dicht.
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Frits Bolkestein: Hartelijk dank Johan Remkes en nu tenslotte Jan Dirk Blaauw
over het vlaggen op 15 augustus en daarna komt geloof ik de Eerste Kamer aan
bod.
Jan Dirk Blaauw: Voorzitter, dames en heren. We leven vandaag de dag in een
hele rare wereld. Namelijk de wereld van onze landgenoten die in de Tweede
Wereldoorlog in Nederlands Indië zaten. Die in de concentratiekampen aldaar
familieleden hebben verloren, op de velden in de gordel van smaragd Indië tonen
daarvan, maar ook de velden bijvoorbeeld Katsjanaboerie en Joenkay.
Voor deze mensen die terugkwamen na de Tweede Wereldoorlog in Nederland
vonden ze eigenlijk een lege kamer.
Men was zeer sterk gefocusseerd op het gebeuren van 4 en 5 mei, en niet op het
feit dat er zeer vele landgenoten in feite een hele langere oorlog hebben
meegemaakt tot in augustus.
Door bijvoorbeeld de Betsiap daarna langer hebben geleden onder geweld en
repressie. Voorzitter wij weten allen dat het een heel moeilijk onderwerp is, en
dat onderwerp is in feite ook in zijn moeilijkheid getoond. Hoelang het duurde
totdat er monumenten kwamen voor onze verliezen in dat gebied. Monumenten
in Den Haag, monumenten in Roermond, maar ook een aparte viering voor het
gebeuren en een herdenking voor het gebeuren in Den Helder. Wij vinden de
gedachte sympathiek.
Wij moeten het natuurlijk wel zien in de hele discussie van dit moment waarbij 4
en 5 mei een breder verband krijgt waarbij ook gedacht wordt aan mensen die
wij na de Tweede Wereldoorlog hebben verloren bijvoorbeeld in Korea, maar ook
bijvoorbeeld tijdens vredesoperaties die thans nog aan de gang zijn.
Maar zoals ik al zeg, de VVD fractie staat er sympathiek tegenover en we zullen
kijken waar we de gedachte elders kunnen inpassen.
Frits Bolkestein: Hartelijk dank, dat is dan het einde van de beantwoording van
vragen door de leden van de Tweede Kamerfractie. Zelf krijg ik nog de
gelegenheid om tegen het einde van deze vergadering het woord te voeren, maar
op dit ogenblik geven wij het woord terug aan de partijvoorzitter.
Voorzitter: Ik heb zojuist van de voorzitter van de fractie van de Eerste Kamer
meegekregen dat de vraag die de heer Mul had gesteld, ook in de richting van de
Eerste Kamer door de heer Heijne Makkreel zal worden beantwoord.
Pardon, mondelinge vragen zijn ook nog mogelijk hoor.
Nadat we de schriftelijke vragen hebben beantwoord geef ik graag nog de
gelegenheid voor mondelinge vragen, de heer Makkreel.
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De heer Makkreel:
Voorzitter, laat ik zeggen dat ik om te beginnen te zeggen wat de heer Mul
daarstraks zei met instemming heb gehoord, maar daarbij wil ik het niet laten.
Er is over dit wetsvoorstel, wat op dit moment nog bij de Eerste Kamer ligt, nog
wel iets meer te zeggen.
Om te beginnen heeft het voorstel niet alleen negatieve maar ook positieve
kanten. De positieve kant daarvan is door mevrouw de Vries daarstraks al uiteen
gezet. Namelijk het feit dat dit wetsvoorstel als uitgangspunt stelt dat na een
echtscheiding gewoon de beide ouders ouder blijven en daarmee uit.
Daarmee is het helaas niet af. Want in dit wetsvoorstel zit ook nog een
uitzonderingsmogelijkheid die inderdaad met zich meebrengt, wat de heer Mul
noemde de ont-oudering, de mogelijkheid om één van de ouders niet te min na
enige tijd van dit ouderschap te ontdoen en dan vervolgens het gezag over te
hevelen naar de partner van de andere ouder.
De vrees is gerechtvaardigd, voorzitter, dat dat wel eens in veel meer gevallen
zou kunnen gebeuren dan wenselijk is en dat daardoor de hoofdlijn van dit
wetsvoorstel weleens een wassen neus zou kunnen gaan worden.
De Eerste Kamer fractie heeft op dat punt in het voorlopige verslag dat enige
weken geleden is uitgebracht een aantal uitermate kritische vragen gesteld, wij
wachten natuurlijk het antwoord daarop af. Wij wachten de verdere discussie
over dit voorstel af en de Eerste Kamer zit altijd met het probleem dat wij niet
een onwelgevallig deel uit een wetsvoorstel kunnen verwijderen. Maar dat we ja
of nee moeten zeggen tegen het geheel, en dat betekent dat de Eerste Kamer
fractie te zijner tijd wanneer de discussie afgelopen is geroepen zal worden om
daar over eindoordeel te vellen.
Zover zijn we op dit moment nog niet. Maar ik denk dat als de heer Mul ons
voorlopig verslag leest dat hij geen reden zal hebben om ontevreden te zijn.
Voorzitter: Dank u wel. Ten aanzien van de mondelinge vragen horen we dat nog
ik ga nu door naar de plaatsvervangend voorzitter van het Europees Parlement.
De heer Wiebenga: Voorzitter, onze fractie verheugd zich dit keer in een vijftal
vragen, dat is wel eens anders geweest, het is misschien een teken aan de wand.
De eerste vraag betreft het verzekeringswezen en dan met name de Europese
aspecten daarvan en die zal beantwoord worden door mijn collega Floris
Wijsenbeek Daarna zal de vraag over de invoering van de Europese munt
beantwoord worden door Jessica Larive.
Floris Wijsenbeek Dank u wel voorzitter. De vraag is het tweede gedeelte van de
vraag van de heer Wigboldus uit Hilversum en betreft inderdaad het Europese
aspect van die verzekeringsmarkt.
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We hebben in de juridische commissie van het Europees Parlement een hele serie
vragen en wetsvoorstellen over de verzekeringsmarkt behandeld en die betreffen
met name de markt openen, want het verzekeringswezen was een van de meest
genationaliseerde en meest gesloten markten binnen de vrije gemeenschappelijke
markt. Daarvoor zijn thans regelingen getroffen over de toelatingseisen,
aansprakelijkheid, de zetel, het bestuur, de regeling van moeder-dochter relaties,
daar waar de verzekeringen gevestigd zijn en waar ze mogen optreden.
Nu zijn de voorwaarden voor het afsluiten van een polis uiteraard vrij aan het
spel van vraag en aanbod en mogen verzekeringsmaatschappijen daarbij
voorwaarden stellen. Kortom Europees zijn er geen wettelijke markt beperkende
voorwaarden van de lidstaten mogelijk tenzij op gronde van volksgezondheid en
het beschermen van de algemene zedelijkheid en wat daar verder bij hoort. Dat
zijn precies kwesties die wij ook bij ons in de juridische commissie behandeld
hebben waar het gaat over wat is toelaatbaar aan medisch onderzoek, wat is er
mogelijk aan nieuwe medische methoden.
Het is overigens ook gisteren ter sprake geweest en professor Dupuis heeft
overigens niet voor niets deel uitgemaakt van onze commissie liberalisme voor de
21e eeuw.
Dus het stellen van of het opleggen van een verbod over bepaalde onderzoeken
zijn op dit moment Europees wijdt absoluut nog niet toepasbaar. Maar het is wel
zo dat wanneer ter bescherming van de individuele persoon een bepaalde lidstaat
voorwaarden oplegt dan is het zo dat in
die
lidstaat
geen
verzekeringsmaatschappij, uit welk land dan ook, die wel die voorwaarden wil
stellen die dus wel DNA onderzoek wil doen, mag dat op de Nederlandse markt
niet doen.
Andersom in markten waar die voorwaarden niet geldt, waar dus wel DNA
onderzoek vereist mag worden door een verzekeringsmaatschappij is het ook niet
zo dat een Nederlandse maatschappij daar in een nadelige positie zit. Want die
mag op die markt ook die vraag dus wel stellen. We zijn er op dit moment
Europees mee bezig en ik denk dat die voorwaarde dus algemeen gaat worden.
Dank u wel.
Voorzitter: Jessica Larive zal nu ingaan om de invoering van de Europese munt
en dan zal ik daarna de vragen behandelen over de Europese besluitvorming.
Jessica Larive: Ja de vraag is, dames en heren, of de jaarlijkse algemene
vergadering geen aandacht moet besteden aan de invoering van de Euro.
Mijn antwoord is hard grondig: ja.
Twee opmerkingen daarbij. Ik ben niet blij met de officiële campagne zoals die nu
gevoerd wordt door de Nederlandse regering, die gaat niet in op de onzekerheden
op de angsten van de burger.
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Hans Hoogervorst had het net over de hypotheken, ik krijg ook vragen over
pensioenen, we krijgen allemaal vragen ook in de kamer over contracten, wat
gaat daar niet mee gebeuren. Ik denk dat het belangrijk is dat de VVD daar zelf
op inspeelt, en dan niet alleen op de jaarlijkse algemene vergadering maar ook op
provinciaal en plaatselijk niveau binnen de partij, en we hebben genoeg
deskundigheid in huis, eigen mensen, die daaraan kunnen meewerken.
Tweede opmerking, Hans zei het ook: Nederland heeft veel te verliezen sterker
gulden etcetera, Nederland heeft ook veel te winnen. Heel belangrijk, die sterke
Euro als kroon op de interne markt. Maar het moet een sterke Euro zijn, geen
gesjoemel want dan hoeft het van ons niet, en daar heeft de Tweede Kamer en
ook het Europees Parlement een grote verantwoordelijkheid. Maar ik wijs er wel
op dat we nu niet moeten achterover leunen en ons wel moeten voorbereiden en
niet ervan uitgaan die Euro munt komt er niet, nee we moeten ervan uitgaan die
Euro munt komt er wel.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee en een gewaarschuwdeVVD'ertelt voor
tien. Dus geen halleluja zingen, dat gebeurt te veel naar mijn smaak, maar een
eigen, objectieve, reële campagne voeren die concreet op de burger is gericht.
Floris Wijsenbeek ja, voorzitter er zijn ook een drietal samenhangende vragen
gesteld over de Europese besluitvorming.
De kamercentrale Den Haag, dat was mevrouw Hey, praat over het gebrek aan
gehalte van de Europese besluitvorming en zij noemt als voorbeeld de bestrijding
van de fraude dat gehalte moet beter worden.
De kamercentrale Amsterdam vraagt aan de Europese fractie wat wij gedaan
hebben om inzicht te geven in de besluitvorming van de Europese commissie
vooral.
En dan opnieuw uit de kamercentrale, ditmaal mevrouw Bruggeman, die spreekt
in haar vraag over het democratisch tekort en roept dan het Europees
Parlement, het gebrek aan bevoegdheden aan en ik citeer uit die vraagstelling:
De Raad van Ministers, citaat, is de baas en niemand, ook onze eigen
parlementariërs en de pers weet goed wat en hoe die beslissen. Het lijkt wel
haast politiek incorrect, zegt zei, kritiek te hebben in welke vorm dan ook op
Europa en de top van Amsterdam.
Voorzitter, om te beginnen denk ik dat kritiek op Europa best mag, integendeel
ik ga u hier niet uitleggen dat Europa en dat de bureaucratie in Brussel allemaal
perfect loopt.
Die kritiek is er ook in toenemende mate te horen. Wij hebben ook
spreekbeurten, wij komen ook in het land en je ziet inderdaad dat mensen zich
zorgen maken over die ongrijpbare ontwikkelingen in Brussel.
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Het is ook begrijpelijk dat die kritiek aangezweid is. In 1989 is de muur gevallen
en is het Sovjetimperium ingestort en sindsdien ontbreekt dus het vijandbeeld.
En dat was één van de ongeschreven argumenten waarom natuurlijk Europese
samenwerking door iedereen als noodzakelijk werd aanvaard. We worden
geconfronteerd met die kritiek, dat houdt ons bij de les, ik wil u er overigens wel
bij vertellen dat wanneer je buiten de Europese unie in bijvoorbeeld Midden- en
Oost-Europa komt dat je dan iets heel anders hoort. Dat je dan hoort van de
unanieme wens van bijna alle politieke partijen daar om zich juist aan te sluiten
bij dit projekt van die gemeenschappelijke economische markt waar ook nog
mensenrechten heersen.
Goed, de besluitvorming. Er zijn twee files zeg ik in antwoord op de drie
vragenstellers. Ten eerste is de besluitvorming niet doeltreffend genoeg en ten
tweede is hij niet democratisch genoeg. Daarover eerst een woordje.
Waar zit nou het probleem bij het gebrek aan democratie in Europa.
Dat probleem zit niet, zoals de kamercentrale Amsterdam suggereert bij de
Europese commissie, want dan betreft het namelijk de gemeenschappelijke
Europese markt, de binnenmarkt. Daar zijn gewone parlementaire en
democratische procedures eigenlijk de hoofdzaak.
Er komen wetgevingsvoorstellen, die worden bijvoorbeeld ook in het Europese
Parlement behandeld, Europees Parlement heeft amendement recht en kan ze
sinds enige jaren, dat was vroeger niet zo maar nu wel, kan ze ook desnoods
afstemmen, gebeurt heel af en toe.
Er is ook volledig openbaarheid op dat vlak en het Hof van Justitie in
Luxemburg kan de justitiële controle toepassen. Er is wel een probleem in
andere sectoren van de Europese Unie die niet democratisch gecontroleerd
kunnen worden en dat zijn de sectoren waar de raad van ministers het
eindoordeel, de eindbeslissing heeft, en dat zijn dus vooral het buitenlands beleid
en ook het justitie en politie beleid.
En eerlijk gezegd, voorzitter, mevrouw Bruggeman heeft groot gelijk.
De raad van ministers konkelen achter gesloten deuren en de openbaarheid is
niet of nauwelijks aanwezig en er moet wat aan gebeuren.
Dan het punt van de ondoeltreffendheid, tweede element.
Er zijn nog een 50 tal beleidsterreinen, als je alles bekijkt waar de Europese
Unie zich mee bezig houdt dat is wellicht wel wat te veel, er zijn 50 terreinen
waar de éénparigheidsregel nog geldt. Dat betekent dat een besluit alleen nog
maar kan worden genomen als 15 ministers van alle lidstaten het er mee eens
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zijn. Een voorbeeld is nou de fraudebestrijding, daar waren 14 ministers het er
op een gegeven moment over eens, één minister, de Engelse, was het niet eens en
het besluit kon dus niet genomen worden. Dat kan zo natuurlijk niet en ik hoef u
nauwelijks meer de gekke koeien crisis in herinnering te roepen op grond
waarvan de Engelse regering ongeveer 120 besluiten, namelijk overal daar waar
het vetorecht de éénparigheidsregel het vetorecht gold 120 besluiten heeft
opgehouden en tegengehouden.
Dat alles gaat nog veel moeilijker worden als de Europese Unie zich uitbreidt
met een paar Midden- en Oost Europese landen, kortom voorzitter, dat is reden
genoeg om voor de regeringsleiders om bij de top van Amsterdam iets aan te
doen. Ik stel tenslotte met genoegen vast dat ook de Tweede Kamerfractie, Frans
Weisglas heeft net gesproken en er is het kamerdebat geweest van deze week,
vindt en dat ook in de Kamer heeft gezegd dat het democratisch gehalte van
Europa moet worden verbeterd en ik citeer uit de inbreng van Frans Weisglas:
'Overal waar in de Europese Unie bij meerderheid wordt beslist moet het
Europees Parlement het laatste woord hebben'. Daar kunnen wij het van harte
mee eens ZIJn.
En tenslotte, helemaal tenslotte voorzitter, nog een hartekreet.
Straks de top van Amsterdam, straks wordt als alles goed gaat, dat weten we
natuurlijk nu nog niet, wordt gekomen tot een wijziging van het verdrag op de
Europese Unie, je zou bijna kunnen zeggen dat is een soort grondwet al past dat
woord niet helemaal.
De Fransen hebben een voorstel gedaan om nu in het verdrag van de Europese
Unie in het verdrag dus vast te leggen, en dan kan het echt nooit meer gewijzigd
worden, dat Straatsburg de definitieve vestigingsplaats voor het Europees
Parlement zou moeten worden en ik zou uw steun willen vragen voor ons
ongenoegen. Ik zou eigenlijk willen verzoeken ook via u voorzitter aan Miehiel
Patijn die aan de onderhandelingstafel zit en de Nederlandse regering, zorg dat
die bepaling er niet inkomt want wij willen naar Brussel.
Dank u wel.
Voorzitter: Ik ben het daar hartgrondig mee eens. De heer Wiebenga herinnert
zich nog het moment waarop wij als het hele hoofdbestuur naar Straatsburg
moesten afreizen, ik heb gezegd dat is één keer maar nooit weer.
Goed, dan geef ik nu graag de gelegenheid om nog mondelinge vragen te stellen.
Over de Eerste Kamer, over de Tweede Kamer en het Europees Parlement.
We hebben eerst de schriftelijke vragen afgehandeld en nu dus de mondelinge
vragen.
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Ja, meneer de voorzitter, hartelijk dank dat u mij het woord geeft.
Mijn naam is Ria Tamis en ik woon in de gemeente Langedijk en behoor tot de
kamercentrale Den Helder.
De heer Mul kwam daarnet op voor de rechten van de kinderen, ik zou bij deze
op willen komen nogmaals voor de rechten van de vrouw. Want waar gaat het
om? Zoals u weet is er op 1 mei 1995 de wet vereffening pensioenrechten door de
Kamer gekomen, door alle twee, en die wet is van kracht geworden en deze wet
bevat in mijn optiek, en niet alleen in de mijne maar ook in de optiek van heel
veel gezaghebbende juristen, een grote rechtsongelijkheid voor vrouwen.
Waar gaat het namelijk om. In artikel 12 daar staat uitdrukkelijk in dat
vrouwen die gescheiden zijn tussen 1981 en 1 mei 1995 en die vrouwen die op
huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, geldt trouwens ook voor mannen even
tussendoor maar meestal betreft het de vrouw, dat die geen aanspraak kunnen
maken op de pensioenrechten van hun partner.
Dus dat betekent dat de groep vrouwen die gescheiden zijn tussen die periode
1981 en 1995, die staan gewoon met hun blote billen op straat.
Voorzitter: Dit kan nog net, de voorzitter accepteert dit.
Ria Tamis: Goed ik zal verder gaan en zal het proberen kuis te houden.
Een ander probleem in die wet is dat vrouwen die voor 1981 gescheiden zijn, dat
zij maar voor een kwart aanspraak kunnen maken op de pensioenrechten.
Deze wet lijkt in strijd met artikel 14 van het Verdrag van New York maar de
Hoge Raad heeft zich er nog niet over uitgesproken.
Ik weet wel dat veel vrouwen bezig zijn met de procedures om tot een uitspraak
te komen van de Hoge Raad.
In de kamerstukken bij deze wet heb ik dus gelezen dat het een motief zou zijn
om deze vrouwen uit te sluiten, dat deze vrouwen zelf in een eigen
pensioenvoorziening zouden kunnen voorzien. Uit eigen ervaring en door veel
gesprekken met veel vrouwen weet ik dat dat een onmogelijke opgave is.
Het betreft namelijk vrouwen die dan dus eind 1940 begin 1950 op de
arbeidsmarkt komen en dan vaak overnieuw moeten beginnen en dan tussen hun
50 8 en 65 8 jaar nog een heel pensioen moeten opbouwen en dat is werkelijk niet
mogelijk. Ja, je kunt wel iets opbouwen maar een heellaag bedrag.
Het gevolg zal dus zijn dat deze vrouwen op hun 65 8 verjaardag niet meer krijgen
dan hun AOW, zij komen dus op armoede niveau terecht en dit kan op mijn
optiek nooit de bedoeling geweest zijn van het kabinet en ook niet van de formele
wetgever. En waarom niet? Omdat ik aan de andere kant wil stellen is er dus de
armoede wet de armoede nota van Melkert, daar wordt uitgebreid gesproken
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over de armoede maar ook wordt er gewezen op de gescheiden vrouwen die als ze
65 zijn dat die vrouwen in de fuik dreigen te vallen van de armoede.
En nu met deze wet in de hand kunnen de, sorry dat ik het moet zeggen maar
het zijn weer meestal de mannen die zeggen van, ex- partner jij kunt geen
aanspraak maken, zij vallen in die armoedegrens en het is gewoon niet correct.
Ik zou toch willen vragen of u hier nog eens heel serieus naar kijkt.
Het is een heel groot probleem en het kon ook niet zo zijn dat de gemeenschap,
dat de verantwoordelijkheid die de ex-partner toch heeft of de ex-partners voor
elkaar, dat die afgewend wordt op de gemeenschap, dat kan niet.
Voorzitter: Volgende vraagsteller, we gaan eerst de mondelinge vragen afwerken,
meneer Mul.
De heer Mul: Ja, ik wil toch even reageren. Ik ben u zeer dankbaar, zoals er
zowel vanuit de Tweede als vanuit de Eerste Kamer gereageerd is op mijn vraag,
dus bij deze ben ik u zeer dankbaar.
Anderzijds, ik heb helaas niet vernomen van de Tweede Kamer wat de Tweede
Kamer denkt te doen om de Raad van de Kinderbescherming heel kritisch aan de
tand te voelen omdat de Raad van Kinderbescherming reeds 30 jaar bezig is met
ouders te ont-ouderen op meest vernederende manieren, dat heb ik helaas niet
gehoord in de antwoorden.
Ik heb ook niet direkt, misschien wel indirect van uit de Eerste Kamer, gehoord
de zorg van de VVD omtrent de evidente schending van het kinderrecht, artikel 9
VN verdrag van de rechten van het kind.
Even heel kort nog aan te halen. Er staat in dat een kind geen der ouders zal
worden onthouden. Er zijn in Nederland ettelijke tienduizenden kinderen die
meer dan 10 jaar hun eigen vader of moeder niet hebben gezien, maar dat is
allemaal in het belang van het kind geweest volgens de kinderbescherming.
Dit even ter toelichting op die nadruk op artikel 9 VN verdrag van de rechten
van het kind. Ik neem aan dat u als partijleiding het met me eens zult zijn dat
het geen reclame is dat er straks in het buitenland gezegd wordt: 'In Nederland
wordt er gewoon één der ouders afgeschaft'. Dat is de oplossing van de
problemen, ik neem aan dat u het daar met mij over eens bent.
Ik hoor graag uw reactie.
Voorzitter: Dank u zeer.
Burgers van de Bogaert kamercentralevoorzitter Den Haag: In de aanleiding van
de beantwoording van de heer Remkes van de vragen, zoals die door Den Haag
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waren geformuleerd tot een stadsprovincie, heb ik toch nog even behoefte om
even op het onderwerp terug te komen. Er is zoeven gezegd: Dat is een boek en
dat moet dicht, en wat mij betreft mag dat boek ook langzamerhand ook wel
dicht, maar een klein punt wou ik toch even voor herlezing in aanbeveling geven
en dat gaat er met name om het aspect van de ruimtenood.
De heer Remkes heeft daarover gesproken en heeft gezegd er is ook sprake van
het aspect ruimtenood, dat komt ook terug in de oplossing zoals die nu voor de
hand lijkt te liggen zoals die er nu aankomt. Via de weg van grenscorrecties. Nou
op zich is dat natuurlijk ook weer een ontwikkeling die niet van de één op de
andere dag geregeld is, aan de andere kant is wel zo dat het van een groot belang
is wil, deze problematiek voor Den Haag en omgeving tot oplossing komen, dat
nu diezelfde voortvarendheid de oplossing zonder uitstel, die zoeven is toegezegd
voor de financiële problematiek dat ook die ruimtenood langs dezelfde lijnen,
oplossingen zonder uitstel, wordt verzekerd.
Dat betekent dus dat er dus een planning komt dat de rol van de provincie
duidelijk wordt en dat er een procedure en een tijdpad komt ten aanzien van de
grenscorrecties die ruimtenood. Want anders ontstaat er weer een slepende
discussie en verdwijnt de inhoud achter de horizon, zoals de heer Remkes zoeven
zei, en dan walgt, want dat woord viel ook, Den Haag met de Tweede
Kamerfractie.
De heer Weterings afdeling Rijswijk: Voorzitter, op hetzelfde punt, de
stadsprovincies en de motie die voorligt in de Tweede Kamer van de heer
Remkes. Op het punt van de ruimtenood is naar mijn mening op de eerste plaats
aan de orde of er wel ruimtenood is in de Haagse regio die nog niet opgelost is op
basis van bestaande afspraken en op basis van akkoorden. Waar ook het kabinet
aan gebonden is het VINEX akkoord voor de Haagse regio waarin is vastgelegd
dat bepaalde gemeenten op bepaalde bouwlocaties voor de hele regio, dus ook
voor Haagse woningzoekenden gaan bouwen. En ik zou toch de opvatting van de
kamerfractie willen weten hoe dat zij aankijken tussen de verhouding tussen de
bestaande akkoorden VINEX waarin geregeld is wie waar gaat bouwen en wat
het nut is, ook gegeven een eerdere motie van de heer Remkes alleen als er
ruimtenood is kan er tot grenscorrectie worden overgegaan is er überhaupt
ruimtenood als voor 10 jaar is vastgelegd waar er in de Haags regio gebouwd
gaat worden. Dat is het eerste punt.
Het tweede punt sluit aan ook op de vorige spreker, de procedure.
De heer Remkes heeft in het kamerdebat gezegd van het kan toch niet zo zijn dat
het kabinet bij notitie grenscorrecties gaat afkondigen, daar hebben we in dit
land toch procedures voor?
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Ik moet constateren dat in de motie van de heer Remkes nu bij kamermotie
grenscorrecties gaan worden afgekondigd en ik zou toch ook heel graag van de
heer Remkes willen weten dat hij staat voor zorgvuldige procedures en dat de
kamerfractie erop aan zal dringen dat de wettelijk procedures gevolgd zullen
gaan worden als er gekomen moet worden tot het toevoegen van bouwlocaties in
Den Haag.
Meneer de voorzitter, mijn naam is Walter Donner, ik ben voormalig hoogleraar
economie en ik ben ondervoorzitter/secretaris van de onderafdeling Rotterdam
Zuid. De VVD trekt zijn aanhang voornamelijk onder de middenstanders, dat
zijn mensen die tot de middenstand gerekend kunnen worden, zowel in
economische als intellectuele zin. Dat zijn over het algemeen hardwerkende
lieden die eigenlijk dus een bestaan willen verwerven zonder al te veel te willen
leunen op de overheid. Onder de allochtonen, die ik hier mag vertegenwoordigen,
zijn er talrijke mensen en in toenemende mate krijgt men weer mensen
middenstanders die op zoek zijn naar hun 'politieke home'.
De heer Frans Weisglas heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd als een
woordvoerder van deze groep, als ik het zo mag zeggen, en ik heb kunnen
constateren in mijn kring dat men zeer blij is met zijn optreden, met zijn
kritische opmerkingen. En ik maak mij tot tolk van deze groep wanneer ik zeg
dat wij hopen dat de heer Weisglas op de ingeslagen weg zal voortgaan.
We begrijpen natuurlijk wel dat hij tegen de haren instrijkt van velen wanneer
hij op een dergelijke manier optreedt, maar wij hopen dat hij zich daardoor niet
van de wijs zallaten brengen.
Mijn vraag is eigenlijk als volgt: Gegeven de omstandigheid dat op het ogenblik,
bijvoorbeeld in Suriname, de toestanden weer dreigen mis te lopen.
Wat de VVD fractie, en met name de heer Weisglas, wat die zich voorneemt te
doen om eigenlijk dus het verder afglijden van dit land dus te voorkomen.
De heer Bakker: Voorzitter, helemaal bovenin voor u, ik moet op u neerkijken
maar dat wil ik niet. Nee maar dat komt altijd van dezelfde plaats, dus ik ben er
wel aan gewend. Voorzitter, ik heb aan zowel mevrouw Larive maar wellicht toch
zeker aan meneer Hoogervorst toch nog een aanvullende vraag naar aanleiding
van het betoog dat ze naar voren hebben gebracht.
Terecht, hebben ze op een gegeven moment gezegd, ons doel is om uiteindelijk
die Euro te gaan introduceren. Maar er mag absoluut niet gesjoemeld worden, en
zeker niet door de Duitsers en ik denk ook dat dat een belangrijke factor is óm
het te kunnen introduceren.
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Maar meneer Hoogervorst maakte één opmerking bij en daar dacht ik op een
geven moment bij is dat het doel of is dat een consequentie. Hij zei namelijk: 'Als
daar gesjoemeld wordt dan is het af, over en uit'. Behalve zijn laatste opmerking
dat hij toch sprak over uitstel, wat is het. Gaat hij dan echt over en uit of bent u
bereid, om te werken op basis van het doel dat hij toch geïntroduceerd wordt
maar dan maar met uitstel? Want alleen maar afstel ik denk dat dat nog slechter
IS.

De heer Verveer: Nog even over de vlag instructie. Een dimensie is daar
weggevallen. Als volgende week de president van de Verenigde Staten Clinton
hier op bezoek komt zal hij het volstrekt niet begrijpen dat wij op Victorie Japan
Day niet vlaggen, de Amerikanen doen dat wel en eveneens de andere
geallieerden.
Maar nogmaals Jan Dirk Blaauw, waar zit die, bedankt voor de toelichting het
was heel sympathiek maar ik denk met sympathie alleen je niet veel koopt.
Ik denk dat je internationaal ook wat verder moet kijken. Dank u voorzitter.
Voorzitter: Goed dat waren de vragen?
Henk van der Kooy, afdeling Zoeterwoude: We hebben het verhaal van Remkes
net gehoord hoe het allemaal gelopen is in de Haaglanden maar ik wil een relatie
leggen tussen de daar gekozen oplossing en de problematiek die zich afspeelt in
de Leidse regio. Daar wordt er heftig over gestoeid of er al of niet een grote
woningbouwlokatie in het groene hart dient te komen.
U zult begrijpen dat de regio gemeenten daar niet zo voor zijn, met name die in
het groene hart gelegen zijn omdat die jarenlang een vurig pleidooi en een
gevecht hebben gevoerd om het groene hart open te houden.
Leiden daarentegen ziet dat als enige oplossing voor het gebrek aan woningen in
zijn stad. Nou is er een kabinetsstandpunt, en met name minister de Boer heeft
gezegd van: 'Nou ik wil niet dat we over de A4 gaan heen bouwen dat gebied
moet voorlopig nog open blijven'.
Zij heeft gezegd van, en daar komt de crux, 'laat de woningzoekenden in de
Leidse regio maar gaan naar Leidsenveen of naar Ypenburg', en daar zit
natuurlijk het punt want nu worden daar twee grote bouwlokaties aan Den Haag
toegevoegd maar kennelijk is het de bedoeling van dit kabinet om daar niet
inwoners uit Den Haag te laten wonen maar inwoners uit de Leidse regio en dat
stemt toch wel tot nadenken.
Want de hele problematiek die daar dus kennelijk op touw gezet wordt is in feite
niet alleen om het probleem van Den Haag op te lossen maar ook om het
probleem van de Leidse regio op te lossen, graag een reactie daarop.
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De heer Pluckel, kamercentrale Haarlem: Een vraag aan de leden van het
Europees Parlement, ik denk aan Jan Mulder. Ik weet dat er gewerkt wordt aan
een soort kwaliteitslaheling voor landbouwprodukten waar onder ook vlees, en u
weet allen dat er grote problemen zijn met de varkenspest, en ik zou van hem
willen horen welke vorderingen er op dit punt gemaakt worden en welke
oplossing zij kunnen bieden?
Mevrouw Visser uit Amsterdam: Ik ben al 20 jaar politiek bezig vooral op het
gebied van openbaar vervoer. Ik wil eerst een woord zeggen over die
stadsprovincies. Die stad, ik zie dus al die jaren, dat er geen beleid gevoerd wordt
dat er bladzijde voor bladzijde ... (U houdt van het openbaar vervoer hé). Ja daar
gaat het om dat het draaiboek omgedraaid wordt om de macht bij de grote steden
te leggen want zij willen het openbaar vervoer beheersen.
Zij willen meeknoeiers hebben en dat staat haaks op hoe ons land ingericht is.
We hebben een dicht bevolkt land met overal organisaties, dan moet je de trein
moet je daar hebben die dat groen overwint, en ze gaan uit van de afstand, nee je
moet uitgaan van de tijd dat je dus bent, ik ben zelf in Hoorn geboren dat ik zeg
je bent net even gauw van Hoorn in Amsterdam als dat je met de metro straks in
Uitgeest in Amsterdam dus bent.
En in dat kader stoppen ze ons in Amsterdam een Noord-Zuid lijn door de strot
wat krijgen we voor inspraak? Ook dit noemen ze inspraak, kijk het Rokin is
overbelast, 80.000 arbeidsplaatsen zijn er en de vervoerswaarde is hoog.
Nou de vervoerswaarde is nul. Als op een dergelijk manier beslist wordt dan is er
geen democratie meer in ons land. En wij hebben te zorgen dat die spoorwegen
blijven bestaan. Als die spoorweg geprivatiseerd is dan ben je bezig, je kan dus
geen beleid voeren, dat komt neer op de sluiting van de Renault fabriek in
Vilvoorde en van alles en nog wat.
Voorzitter, mevrouw Visser, wilt u nu uw vraag stellen want u heeft nog steeds
geen vraag gesteld?
Mevrouw Visser: Dat de NS moet blijven bestaan, dat je het openbaar vervoer
goed op kunt lossen met de NS en dat het niet mogelijk is zonder.
Voorzitter: U bent dus voor de trein?
Mevrouw Visser: Nee, ik ben voor goed openbaar vervoer. We hebben geen metro
nodig in ons land.
Voorzitter: Goed zo, begrepen. Geen vragen meer?
Van Schijndel uit de afdeling Amsterdam: Ik heb een korte vraag voor de
Europese fractie.
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Voor liberalen is het een groot goed de toegang van de burger tot de rechter als
de rechten van de burger worden verkort door overheidsoptreden.
We weten dat er op Europees niveau nog veel schort aan die toegang tot de
rechter, tot het hof in Luxemburg.
Wat heeft de Europese fractie gedaan om die toegang voor de burger te
vergemakkelijken? Dank u.
Henny Verhaar, afdeling Hillegom: Het is gedeeltelijk een vraag.
Ik wil op de eerste plaats mede namens de afdeling Hillegom mijn bewondering
uitspreken voor de wijze waarop de heer Bolkestein en zijn fractie en de
ministerraad hun werk doet voor zowel de VVD als voor het belang van het land.
En op de Tweede plaats zou ik de politici nog meer, en dat sluit aan bij het
verhaal van mevrouw Larive, nog meer dan in het verleden feeling te houden met
het veld, de schaapjes in het veld dus de burgers. Want wij horen nog te vaak in
de plaatselijke omgeving dat er nog te weinig naar de burger wordt geluisterd en
dat er wordt gezegd: 'Ze doen maar wat in Den Haag'.
En dat sluit ook een beetje aan wat mevrouw Visser hier laat blijken, meer naar
de burger luisteren, meer het veld in. Dank u wel.
Voorzitter: In mijn toespraak gisteren heb ik daar al op gewezen hoe we als partij
daar dus ook op in zullen gaan.
Geen vragen meer? Dan beginnen we weer met de Tweede Kamer, ik geef het
woord aan de heer Bolkestein.
De heer Bolkestein: Hartelijk dank voorzitter, misschien mag ik Monique de
Vries vragen om te antwoorden op de opmerkingen en vragen van mevrouw Ria
Tamis over de wet vereffening pensioenrechten, en vervolgens geef ik het woord
aan de heer Johan Remkes.
Monique de Vries: De wet vereffening pensioenrechten is in de vorige periode in
de Tweede Kamer behandeld en de VVD fractie heeft tegen die wet gestemd. In
de eerste plaats is het een buitengewoon slechte wet.
Hij gaat willekeurig om met mannen en vrouwen, want de ene vrouw kan wel
een beroep doen op de wet en de andere niet. De positie van ex-echtgenoten is
evenzeer willekeurig, wel of geen kinderen, er wordt niet gekeken naar
inkomensposities. De wet heeft bovendien een terugwerkende kracht gekregen
waardoor mensen vaak 10-12 jaar na hun scheiding alsnog geconfronteerd
werden met claims.
Om al die redenen hebben wij die wet afgekeurd niettemin is de wet aangenomen
en zitten wij nu met de consequenties.
Ik zou mevrouw Tamis willen vragen om na afloop even contact met mij op te
willen nemen want zij had een heel aantal zeer specifieke vragen die iets verder
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gaan dan je hier in het openbaar kunnen behandelen maar dan kunnen
hierover misschien een afspraak over maken.
En misschien zal ik nog heel even kort ingaan op de heer Mul.

WIJ

De Tweede Kamerfractie kijkt heel concencieus naar datgene wat de Raad van de
Kinderbescherming doet, want het is uiteindelijk op grond van rapporten van de
Raad van de Kinderbescherming de rechter een uitspraak doet en wij weten hoe
verstrekkend die voor mensen kan zijn.
De heer Bolkestein: Hartelijk dank. De heer Johan Remkes valt vandaag in de
prijzen hij krijgt niet minder dan 4 vragen te beantwoorden, drie daarvan gaan
over de stadsprovincie in de een of andere vorm. Vragen van de heer Burgers van
de Bogaert, de heer Weterings uit de afdeling Rijswijk en tenslotte de heer Henk
van der Kooy uit Zoeterwoude en tenslotte zou ik hem willen vragen om kort in
te gaan op de opmerkingen van mevrouw Visser over het openbaar vervoer.
De heer Johan Remkes: Dank u wel voorzitter. Ik heb geprobeerd om zojuist iets
van de tegenstellingen die zo af en toe op het bestuurlijke dossier ook in eigen
partij te proeven zijn weer te geven. De beide eerste vragenstellers, de voorzitter
van de kamercentrale Den Haag en de wethouder van Rijswijk waar daar een
aardige illustratie van waar het gaat om de ruimtenood.
De voorzitter van de kamercentrale zegt: 'Het moet snel geregeld worden'.
Ik begrijp dat op zichzelf. De wethouder zegt: 'Het moet vooral zorgvuldiger
geregeld worden'. Beide kunnen, voorzitter, maar ik heb de wethouder
gisterenavond al toegezegd dat wij, in de richting van het kabinet aan zouden
dringen dat het per wetgeving geregeld gaat worden.
Ik heb dat in de richting van het kabinet zojuist kunnen doen, ik kreeg een licht
goedkeurende knik en wij zullen daar ook verder parlementair een goeie
vertaling aan geven. En daarnaast, en dat zeg ik dan in de richting van de
kamercentrale Den Haag, wat iedereen zich de komende tijd goed moet
realiseren dat er een aantal ingewikkelde juridische constructies aan ten
grondslag liggen die wel op een goeie en zorgvuldige wijze outvlochten moeten
worden want ook hier geldt weer: De inhoud hoort voorop te staan en het werk
moet doorgaan.
Dan, voorzitter, in de richting van de afdeling Zoeterwoude. De wethouder van de
gemeente Leiden is vrij recent bij collega Verbugten ondergetekende geweest om
dit probleem onder de aandacht te brengen. Nou weet ik niet of het aan dat feit
lag, maar de desbetreffende wethouder verloor vrij snel na die tijd, na dat
gesprek, het vertrouwen van zijn eigen fractie maar desondanks is het punt
genoteerd. Wij weten waar het over gaat en ik wil er op wijzen dat het
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vertrekpunt van de VVD fractie van deze hele discussie in Zuid-Holland is
geweest, dat wij een voorkeur hadden voor twee zwaardere provincies op het
grondgebied van de provincie Zuid-Holland en dat juist vanuit die invalshoek de
problematiek die hij schertst zo zijn opgelost omdat dan de samenhang tussen de
regio Den Haag en de regio Leiden op een goede wijze handen en voeten had
kunnen krijgen.
Waar het gaat om mevrouw Visser. Nou ik ben blij te kunnen constateren dat
deze inwoonster van de gemeente Amsterdam met onze Tweede Kamerfractie
van opvatting is dat de stadsprovincie in de regio Amsterdam voorlopig niet de
hoogste prioriteit behoeft te hebben. Waar het gaat om de Noord-Zuid lijn, ik
weet niet of dat een geruststellende gedachte is overigens, daar wordt nog een
referendum over georganiseerd.
Wat ik zojuist heb gezegd over de aanpak van bestuurlijk processen geldt wat mij
betreft ook voor de aanpak van gemeentebesturen waar het gaat om de
realisering van infrastructuur, daar hebt u gelijk aan. En tot slot voorzitter,
want je moet altijd proberen om positief af te sluiten, ook de VVD fractie is voor
een goed openbaar vervoer.
Voorzitter: Dan is nu aan het woord de heer Weisglas, die zal antwoorden op de
opmerkingen van prof. Donner uit Rotterdam Zuid.
De heer Weisglas: Voorzitter, ik ben de heer Donner zeer dankbaar voor de
vriendelijke woorden die hij via mij aan de Tweede Kamer heeft gericht over het
Suriname beleid van de Tweede Kamerfractie. Kort gaand op zijn vraag, ons
beleid ten aanzien van Suriname heeft twee sporen.
Het eerste, belangrijkste, is dat wij in Suriname datgene willen ondersteunen
wat goed gaat, dat wil zeggen wij willen doorgaan met projekten bijvoorbeeld op
het terrein van volksgezondheid en onderwijs, kortom daar waar je Surinaamse
burgers rechtstreeks kunt bereiken.
Het andere spoor is dat we kritisch moeten zijn ten aanzien van politieke
ontwikkelingen in dat land met name waar het gaat om de factor Bouterse die,
zoals velen uit Suriname zelf zeggen, inmiddels weer de belangrijkste figuur in
Suriname is geworden dat heeft ons vertrouwen in dat land en in de regering van
dat land heel sterk verminderd en daarom vinden wij als hoeders van het geld
van de Nederlandse belastingbetaler dat financiële hulp die rechtstreeks daar
door die regering besteed kan worden, dat die niet door minister Pronk naar
Suriname gestuurd moet worden omdat we onvoldoende vertrouwen hebben in
de mogelijkheden in Suriname om dat geld rechtstreeks, de financiële hulp dus
aan Suriname, onder de huidige omstandigheden daar goed te besteden.
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Voorzitter, staat u me toe om één zin te zeggen naar aanleiding van dat wat Jan
Kees Wiebenga heeft gezegd over de wens dat het Europees Parlement één zetel
heeft, en dat die ene zetel Brussel is, over dat punt heeft de Tweede
Kamerfractie vorige week een motie ingediend.
Voorzitter: Trouwens dames en heren ik heb geconstateerd dat Miehiel Patijn
toch nog hier is aangekomen, ik waardeer dat zeer ondanks het feit dat hij een
drukke tijd achter zich heeft gehad, zeer gewaardeerd en bedankt voor het
telegram, zeer attent, dank je.
Frits Bolkestein: Dan komen nu aan bod eerst de de heer Hans Hoogervorst in
antwoord op de heer Bakker uit Noord Holland als ik het wel heb, dat gaat over
de Euro. En tenslotte dan de heer Blauw in antwoord op de heer Verveer.
De heer Hoogervorst: de heer Bakker vroeg naar een nadere duiding van mijn
woorden dan is het schluss, ik beloof trouwens voortaan geen Duits meer in mijn
antwoorden te gebruiken. Wat bedoelde ik daarmee?
Dan is het als Duitsland doorgaat met het gerommel waar ze nu mee bezig zijn
dan is het dus afgelopen met de geloofwaardigheid van Duitsland en dan is het
ook afgelopen met de geloofwaardigheid van de EMU.
En dan kunnen we niet op de geplande datum van start gaan.
Ik zou dan zeker niet willen pleiten voor een afstel, want daarvoor is het projekt
van de muntunie ons te dierbaar.
Wat we zouden moeten doen is een beheerst uitstel scenario, van bijvoorbeeld
twee jaar zodat landen als Frankrijk en Duitsland rustig de tijd hebben om orde
op zake te stellen met hun overheidsfinanciën, zodat we bijvoorbeeld in het jaar
2001 op een gezonde basis wel van start kunnen gaan.
Frits Bolkestein: Jan Dirk Blaauw over het vlaggen op 15 augustus.
De heer Blauw: Voorzitter, dames en heren, de heer Verveer weet dat de Tweede
Kamerfractie, bij monde van mevrouw van Heemskerk, al eerder geprobeerd
heeft om van 14 en15 augustus een meer nationale gebeurtenis te maken.
Hij moet mij dus heel goed verstaan dat wij dus op die lijn door willen gaan maar
toen ik zei dat wij 4 en 5 mei wat breder gingen trekken knikte de Minister van
Binnenlandse Zaken, want hij is daar mee bezig, hij heeft nu ook gehoord wat de
discussie is, hij neemt hem mee verder en u hoort misschien nog van hem, dank
u.

Frits Bolkestein: Dames en heren, ik zou zelf nog een paar woorden willen
zeggen in antwoord op de opmerking van mevrouw Henny Verhaar uit Hillegom.
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Mevrouw Verhaar zegt: 'Houd toch feeling met het veld, met de achterban,
luister goed naar de burgers'. Ik kan haar verzekeren dat wij dat doen, dat wij
proberen dat zo goed mogelijk te doen en dat wij ons allen, alle 31 leden van de
Tweede Kamerfractie, ons inspannen om dagelijks feeling te houden met die
mensen die wij vertegenwoordigen en ook met hen die wij niet
vertegenwoordigen. Wij proberen door middel van werkbezoeken en door vele
ander kontakten met de mensen in het land hun gevoelens te weerspiegelen in
ons werk in de Tweede Kamer. Natuurlijk altijd onder het voorbehoud dat wij
onze eigen verantwoordelijkheid hebben, we leven immers niet in een direkte
maar in een representatieve democratie, maar datgene wat ons mevrouw
Verhaar ons voorhoud is ons devies zozeer zelfs dat onze politieke tegenstanders
ons soms beschuldigen van een zekere mate van populisme. Nu weet ik nooit
precies wat dat populisme betekent, we zijn en blijven volksvertegenwoordigers,
dus ja je kunt daar verschillend tegenaan kijken.
Maar in ieder geval betekent het verwijt niet dat wij niet zouden luisteren naar
de menden in de Nederlandse samenleving en wij zullen, zeg ik tegen mevrouw
Verhaar met enige stelligheid, zeker doorgaan met dat zo goed mogelijk te doen.
Mevrouw Verhaar: Dank u wel meneer Bolkestein. Ik ben bang dat u straks
mensen voor de Tweede Kamer tekort komt als u zo op deze weg doorgaat. Dan
zou het wel eens zo kunnen zijn dat we een meerderheid krijgen in de Kamer en
dat juich ik zelfs toe.
Frits Bolkestein: Mevrouw Verhaar de Kamer telt 150 leden, er zijn meen ik zo'n
300 kandidaten die lid van de Tweede Kamer willen worden voor de VVD, dus
dat schept een klein inpassingsprobleem, maar ik begrijp wat u bedoeld.
Voorzitter: Ik richt mij even tot de heer Heijne Makkreel, wil die nog even
reageren op hetgeen wat de heer Mul heeft gezegd?
De heer Makkreel: Ook heel kort nog even iets over de wet pensioenvereffening,
voorzitter. Ook de Eerste Kamerfractie heeft daar in volle overtuiging in
tegengestemd, in hoofdlijnen om dezelfde reden die mevrouw de Vries
uiteengezet heeft. Die wet die maakt in zijn terugwerkende kracht nogal wat
brokken, niet alleen in de richting die door de vragenstelster werd uiteengezet
maar in andere gevallen ook in de omgekeerde richting.
Wat de heer Mul betreft: De positie van de kinderen die heeft ook zeker onze
aandacht gehad en ik zou wederom kunnen verwijzen naar wat wij in het
voorlopig verslag gezegd hebben. Wij hebben in de afgelopen tientallen jaren
inderdaad regelmatig kunnen zien dat kinderen in die gevallen waarin een
echtscheiding ontaarde in oorlog werden gebruikt als pionnen om die oorlog te
voeren en naar mijn smaak heeft de kinderbescherming en de kinderrechter
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daarvoor te vaak, je kunt zeggen gezwicht, om op korte termijn de vrede in het
gezin waar het kind toevallig verbleef te handhaven, dus de andere ouder
buitenspel gezet.
Deze gedragslijn heeft er alleen toe bijgedragen dat deze mogelijkheid om de
oorlog te voeren algemeen bekend is gebleven en dus ook gebruikt werd, dat is
dus een zichzelf versterkend verschijnsel en ik denk dat het inderdaad nodig is
dat dat doorbroken wordt.
Voorzitter: Dan geef ik nu het woord aan Jan Kees Wiebenga.
De heer Wiebenga: Ja voorzitter, wij hebben hier in de tweede ronde nog een
drietal vragen en de eerste zal worden beantwoord door mijn fractiegenoot Jan
Mulder en dat betreft de vraag over het kwaliteitskeurmerk m de
landbouwsector.
Daarna zal Jessica Larive nog kort ingaan op de tweede ronde met betrekking tot
de Europese munt.
De heer Mulder: Dank u wel voorzitter. Wat betreft het kwaliteitskeurmerk van
landbouwprodukten. In de VVD fractie en het Europees Parlement hebben wij
sinds jaar en dag gezegd: 'Het is algemeen bekent dat het in Europa niet
aankomt op de hoeveelheid landbouwprodukten, daar hebben wij teveel van.
Maar het komt erop neer wat is de kwaliteit van de landbouwprodukten'.
Nu is het enige probleem de definitie van de kwaliteit die verschilt nogal van
land tot land.
Er zijn op dit ogenblik drie soorten kwaliteitskeurmerken in Europa,
1e plaats organische produktie, dat is ongeveer 2% van de markt.
2e kenmerk zijn de regionale produkten, ongeveer 10% van de markt.
Dat wat er overblijft is een allegaartje van allerlei keurmerken.
In Nederland kennen wij I.KB., in Duitsland kennen wij het 'Guterseichen' en in
Frankrijk kennen wij het 'Label Rouge'.
We hebben twee jaar geleden een amendement ingediend op de begroting, om te
zorgen dat er een beetje uniformiteit in komt, dat er een inventarisatie komt van
wat bestaat er op het ogenblik en kan er iets geüniformiseerd worden, die studie
zal bekend zijn aan het eind van het jaar en ondertussen hoop ik een
initiatiefrapport op te stellen waarin wij vanuit het parlement zelf voorstellen
doen om te komen tot Europese kwalitietskeurmerken.
En dat wil dus niet zeggen dat I.KB. niet alleen moet gelden alleen voor
Nederland maar dat er bijvoorbeeld iets komt op Europees niveau.
Ik hoop dus ongeveer volgend jaar om deze tijd iets meer te kunnen vertellen
over dit onderwerp. Dank u wel.
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De heer Wiebenga: Dan nu de tweede ronde Europese munt, Jessica Larive en
dan heb ik nog de vraag van de heer van Schijndel over het Hof van Justitie.
Jessica Larive: Ja voorzitter, ik kan heel kort zijn. Ook de VVD fractie en het
Europees Parlement hamert erop dat de criteria dienen te worden gehandhaafd,
we hebben een sterke Euro nodig, een sterke Euro is belangrijk voor het
Nederlandse bedrijfsleven. We verdienen 60 cent van elke gulden in het
buitenland en van onze export gaat 85% binnen de Europese Unie dus die Euro is
de kroon op die interne markt maar hij moet sterk zijn en daar zijn we allemaal
heel duidelijk over en het volstrekt over eens.
Ik wijs er alleen op we moeten niet te vaak over afstel praten dat kan een 'Self
fullfilling provicy' worden en dat schept een grote onrust op de financiële
markten en dat is bijzonder ongunstig, ook voor onze positie als exporterend
land.
Dus laten we positief doorgaan proberen te zorgen dat ook Duitsland en
Frankrijk zich op een nette manier aan de criteria houden anders is er altijd nog
het zogenaamde stabiliteitspact, waarmee truuks onderuit worden gehaald. Ik
weet zeker dat als Duitsland op korte termijn echt van oordeel is: We halen het
niet, dat ze dan zichzelf zullen terugtrekken, dat zal dan wel zo snel mogelijk
moeten gebeuren want de onzekerheid op de financiële markt is het ergste wat
ons land zou kunnen overkomen.
Dus doorgaan met ons voor te bereiden en goed overleg houden met de landen om
ons heen en als er afstel moet komen moet dat zo snel mogelijk worden beslist.
De heer Wiebenga: Dan is er nog de vraag van de heer Schijndel over het
Europese Hof van Justitie en wat de positie van de liberale fractie in het
Europees Parlement daarbij is. Hij stipt een heel belangrijk punt aan, daar was
in de eerste ronde geen vraag over gesteld, maar net zo belangrijk als
parlementaire controle is in Europa is ook de justitiële controle van heel groot
belang. Het betreft inderdaad meneer van Schijndel een van de speerpunten van
het beleid van de Europese liberale fractie en op dit punt, de versterking van het
Europese Hof van Justitie in Luxemburg tot een hof wat niet alleen uitspraken
doet die betrekking hebben op de gemeenschappelijke markt, de economische
kant, maar een hof wat ook in de justitie sfeer en daar waar het over fraude en
politiesamenwerking en ook over immigratie en asiel beleid, voor zover dat
Europees geregeld gaat worden, een hof wat daar ook wat over te zeggen heeft is
één van de belangrijke punten van onze fractie en het ziet ernaar uit dat bij de
herziening van het verdrag op de Europese Unie bij de komende top m
Amsterdam op dat punt wel degelijk een goeie voortgang geboekt zal worden.
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En ik kan namens ons zessen volledige steun toe zeggen aan de plannen die onze
Staatssecretaris Miehiel Patijn op dat punt nu op de tafel van de regeringsleiders
heeft gedeponeerd.
Tenslotte voorzitter nog één regel naar aanleiding van het punt van mevrouw
Verhaar die zegt: 'Zorg toch dat je als politici het kontakt met de kiezer en met
de burgers niet verliest'. Ik zou u willen zeggen namens ons zessen dat wij zijn
genoopt door ons werk, we hadden het er al over, naar Straatsburg te gaan en
ook naar Brussel waar onze commissie vergaderingen plaats vinden maar het
onze diepe overtuiging als Europarlementariërs dat onze politieke wortels hier in
Nederland liggen en dat zullen wij ook de komende jaren gestand blijven doen.
Mevrouw Verhaar: Het spijt mij meneer Wiebenga, ik heb daarstraks in mijn
dankwoord dat alleen maar gericht aan de heer Bolkestein en zijn fractie, maar
wij bedoelden ook te bedanken en de bewondering uit te spreken voor het werk
van het Europarlement.
Voorzitter: Dank u wel mevrouw Verhaar. Voordat Frits Bolkestein ons nog even
flink gaat opladen zodat we de zware tijd die we tegemoet gaan en elkaar echt
vasthouden om die verkiezingen tegemoet te treden en omdat resultaat te halen
wat we allemaal hopen, voordat we dat gaan doen richt ik me nog heel even kort
naar Frans Breukers, die ik hier precies voor mij zie zitten. We hebben
vanochtend Frans, hebben we al over jouw gesproken dat je afscheid hebt moeten
nemen.
Je slechter wordende gezondheid heeft je onder andere daartoe genoopt maar we
hebben met elkaar geconstateerd dat je je enorm hebt ingezet in het bestuur en
dat je ook zeer emotioneel betrokken hebt gedaan, dat je altijd klaarstond, dat je
jarenlang voor die VVD hebt gewerkt en we hebben ook jouw een aandenken aan
die Haagse tijd gegeven, en dat zal ik dus straks aan je geven, dat is een prent
van de Hofstad die ik je straks zal overhandigen. Ik ben blij dat je toch nog
gekomen bent, ik weet dat dat niet makkelijk voor je is, maar goed dat je hier
bent en we hebben veel respect voor je zoals je het laatste jaar toch doorgekomen
bent en we hopen je op onze jaarlijkse hoofdbestuursdag te zien want je hoort
erbij, dank je wel.
Het woord is aan Frits Bolkestein.
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Toespraak Frits Bolkestein
Dames en heren, ik stel er prijs op aan het einde van deze 50 8 jaarlijkse
algemene vergadering nog een paar woorden te zeggen. Gisteren spraken de
Europese regeringsleiders in Noordwijk over de toekomst van de Europese Unie.
Die Unie is voor Nederland van vitaal en politiek en economisch belang.
De regeringsleiders hebben wel het één en ander om over na te denken.
Want het gaat niet goed met de Unie.
Terwijl Zuid-Oost Azië en de Verenigde Staten blaken van zelfvertrouwen zit
Europa in het slop. Deze week verscheen een artikel van het World Economie
Forum waarin de internationale concurrentiekracht van verschillende landen
werd vergeleken. Bij de top tien van die lijst staat slechts één lid van de
Europese Unie en dat is het land wat er het minst mee te maken wil hebben
namelijk het Verenigd Koninkrijk. Frankrijk en Duitsland die model staan voor
de zogenaamde Rijnlandse verzorgingsstaat, staan beide op een lagere plaats. De
één op de 23 8 en de andere op de 25 8 plaats. Ik citeer: 'Totdat er pijnlijke maar
noodzakelijke hervormingen plaats hebben zullen deze landen last blijven
hebben van een dalende produktie en een toenemende werkloosheid' einde van
dat citaat.
Dat wordt dus geschreven in dat rapport van het World Economie Forum.
Nederland, ons land, stijgt met stip naar de 128 plaats van die lijst omdat we wel
op tijd de verzorgingsstaat hebben hervormd.
En het is dus duidelijk wat de lidstaten van de Europese Unie moeten doen.
Zij moeten hun verstarde structuren hervormen, helaas zullen de
regeringsleiders een deel van hun energie en tijd verkwisten aan
werkgelegenheidsteksten die geen enkele baan zullen opleveren behalve
misschien voor de Brusselse bureaucratie.
Werkgelegenheidsbeleid is natuurlijk uiterst belangrijk maar dat beleid moet zo
dicht mogelijk bij de burger worden uitgevoerd.
Een werkgelegenheidsparagraaf van het verdrag van Amsterdam doet op z'n best
geen schade maar zal op zijn slechts tot onnodige regelgeving leiden, de burger
trapt er echt niet in en waar loze verdragsteksten worden gezaaid wordt
Euroscepsis geoogst.
Het zou veel beter zijn indien landen als Frankrijk en Duitsland hun energie
zouden benutten voor de broodnodige hervormingen van hun economieën.
Vooral met het oog op de Economische en Monetaire Unie, met het oog op de
EMU, is dat van het grootste belang.
De VVD, onze partij, was, is en blijft voor de EMU.
Invoering van de Euro kan grote voordelen hebben voor onze internationaal
georiënteerde economie.
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Maar dan wel op de juiste voorwaarden. En tot onze grote schrik wil zelfs
bondskanselier Helmut Kohl zich nu van Italiaanse cosmetica bedienen.
Die staan hem niet en opwaardering van de goudvoorraad is een maatregel die
onze oosterburen onwaardig is.
Terecht heeft Minister van Financiën Gerrit Zalm hen gewaarschuwd dat het zo
niet gaat en daarom hoop ik dat Duitsland het uiterste zal doen om op een
fatsoenlijke wijze aan de criteria te voldoen, want we kunnen onze gulden niet
inruilen voor een zwakkere Euro.
Dan is uiteindelijk uitstel het enige wat ons rest.
Dames en heren, de VVD wil een krachtig en liberaal Nederland in een krachtig
liberaal Europa. En daarom willen wij niet in zelfgenoegzaamheid achterover
leunen maar verder gaan op het pad van hervormingen. Hervormingen die niet
afbreken maar opbouwen. Hervormingen die het ondoelmatige verbeteren, het
goede met rust laten en het kwetsbare beschermen.
Toen vier jaar geleden David Luteijn ons verkiezingsprogramma presenteerde zei
Jan en alleman dat wij ons buiten de politieke discussie hadden geplaatst. Later
werd datzelfde verkiezingsprogramma de kern van het paarse regeerakkoord.
Na deze zomer zal de nieuwe commissie Linschoten het nieuwe concept
verkiezingsprogramma van de VVD presenteren. Ik ben ervan overtuigd dat ook
dat programma de basis voor versterking van de Nederlandse samenleving zal
vormen. Onze samenleving kan de inbreng van de VVD niet missen. Op naar de
verkiezingen.Dank u voor uw aandacht.
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Voorzitter: Dames en heren beste mensen, u heeft het gehoord er is buiten
gewoon veel werk aan de winkel. Allereerst waar we ons op gaan concentreren is
het verkiezingsprogram maar daarvoor, de campagneleider is benoemd, Hans
van Baaien, gaan we met u een geweldige campagne starten want die mogelijkheid, waaraan we allemaal een beetje denken, moeten we toch kunnen grijpen
althans we moeten later ons nooit verwijten we hebben er niet hard genoeg voor
gewerkt. We moeten er echt hard tegenaan want dit is de kans van ons leven.
Allemaal veel succes, wel thuis en tot het moment dat we elkaar weer zien.
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Gebruikte afkortingen
D66
IGC
IKB
HB
KC
LPC
OC
POK

Democraten 66
Intergouvernementele conferentie
Inkomstenbelasting
Hoofdbestuur
Kamercentrale
Landelijke Propaganda Commissie
Ondercentrale
Periodiek Overleg Hoofdbestuur- Kamercentrales
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