TEKST VAN DE B.A.V. VAN DE VVD
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Band 1. Ledenvergadering 5 april 1991
~aarne

van harte welkom heten op deze buitengewone algemene vergadering,
een algemene vergadering die, denk ik een bijzondere allure heeft, zowel naar
de inhoud van de vergadering, discussies over het rapport ongebroken hoofdlijnen van de commissie Nord, alsook naar de procedure die we daarbij zullen
toepassen en ook een discussie, waarbij de vraag, waarover we uiteindelijk
besloten zal worden nog een beetje in het ongewisse is en pas zal blijken aan
de hand van de discussie die wij voeren. Maar er is nog een andere bijzondere
allure aan deze Algemene Vergadering en dat is, dat het de eerste is na de
jongste Statenverkiezingen, en ik denk dat het dan een goed moment is om
nog eens te memoreren dat de uitslag van die Statenverkiezingen aantoont dat
de WD uit het dal is en dat we de weg omhoog weer hebben ingeslagen.
Verkiezingsuitslag toont duidelijk aan dat de kiezers onze standpunten herkennen en ook honoreren. En dat heeft dan geleid dames en heren tot een
verkiezingsuitslag die toch vrijwel gelijk is aan die uit 1987. Erg prettig, omgerekend weer 24 kamerzetels. En uiteindelijk dames en heren heeft deze verkiezingsuitslag er ook toe geleid, dat de WD weer in alle colleges van Gedeputeerde Staten vertegenwoordigd is en dat het zetelaantal van die GS hetzelfde is
gebleven zij het dan ook dat in enkele provincies, wat verschuivingen in aantallen zijn opgetreden.
Ik denk dames en heren, dat wij kunnen zeggen, dat wij vol vertrouwen zijn, dat
die Statenfracties en die Gedeputeerde van ons in de eerst komende vier jaar
het beleid van de WD op waardige wijze zullen vertegenwoordigen en dat wij er
zeker van zijn dat wij ons in dat beleid kunnen herkennen. Ik denk overigens
dat aan het feit dat wij terugkomen in diezelfde omvang, zowel als het gaat om
de Staten in totaal als wat het om de gedeputeerde, dat dat vooral ook voor
een grote deel te danken is moet ik zeggen, te danken is aan het optreden in
de campagne, zowel van de Statenleden, alsook van de vrijwilligers. Ik hecht er
weer aan ook nogmaals te beklemtonen, dat wij toch wel erg veel dank verschuldigd zijn en blijven aan al die vrijwilligers die kosten noch moeite noch
energie noch tijd hebben gespaard om een goeie campagne tot stand te
brengen en ik denk dat u dat niet het beste maar het beste tot uitdrukking kunt
brengen,. door aan die vrijwilligers een warm applaus te geven.
applaus.
Dames en heren de Statenverkiezingen worden zo wordt vaak gezegd, en ik
denk ook dat dat ook voor een groot gedeelte waar is, vaak overheerst door de
Landelijke Politiek. Spelen ook ongetwijfeld Provinciale reden een rol, maar de
landelijke politiek zeker in de afgelopen tijd heeft toch wel denk ik een duidelijk
herkenbare invloed gehad. Maar bij dat alles mogen wij denk ik niet uit het oog
verliezen, dat Landelijk, Provinciaal en Gemeentelijk de WD Politici vanuit
dezelfde Liberale beginselen functioneren.
Dezelfde liberale beginselen die elk en steeds weer opnieuw in de tijd opnieuw
moeten worden ingevuld. En daarom is het denk ik ongelooflijk belangrijk dat wij
vandaag beginnen, juist tegen die achtergrond van dat herstel van de WD van
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de weg omhoog die wij zijn ingeslagen, dat wij vandaag gaan discussiëren over
uitwerkingen van onze liberale beginselen zoals die gegeven zijn in het rapport
van de commissie Nord. Commissie Nord heeft daarbij zich heel duidelijk
afgevraagd hoe zij haar rapport zou dienen op te stellen. En conform opdracht,
zoals die ook vorig jaar op de laatste Algemene Vergadering in mei is geformuleerd een advies in hoofdlijnen. Een advies in hoofdlijnen waar in grote lijnen
ook over gediscussieerd zou kunnen worden. Maar ook een advies wat op veel
punten nog nadere uitwerking behoeft. En na vandaag zullen we dan weten hoe
u de A.V. de afgevaardigden van de afdeling van de leden die nadere uitwerking zou willen zien. en op welke punten u dat zou willen zien en daar zal dan
in de komende tijd nog hard aan gewerkt dienen te worden.
Hard aan gewerkt worden bijvoorbeeld in de vorm van discussienota's, in de
vorm van themacongressen, partijcommissie zullen ongetwijfeld gevraagd
worden, hun beste beentje voor te zetten door beleid te formuleren, de Telderstichting zal er ongetwijfeld ook bij ingeschakeld worden. En ik heb er volle
vertrouwen in dames en heren, dat wanneer wij deze weg verder gaan dat dan
inderdaad eens te meer zal gaan blijken datgene wat wij sinds een aantal
maanden als ons trefwoord, als onze slogan hanteren, dat de WD de enige
liberale partij in dit land is.
Ik wens u een goede Algemene Vergadering.
applaus.
De orde van de vergadering vraagt altijd dan eerst aan u vragen stembureau te
benoemen en ik wilde u voorstellen, mevrouw Essens uit Apeldoorn als Voorzitter, de heer Hulman uit Noordwijkerhout, Mevrouw Croos uit Capelle aan de
ljssel, de heer de Maar uit Den Haag en de heer Bijlmar uit Elburg. U gaat
ermee akkoord ? dan kunnen de leden van het stembureau achter deze tafel
hun plaats vinden.
Dan zou ik nu het woord willen geven aan de heer Wigman die daarom
gevraagd heeft.
Voorzitter, ik zou deze vergadering van de WD niet voorbij willen laten gaan
zonder dat wij ons uitspreken over de zeer actueel probleem op dit moment. Ik
zou u danook een motie als vergadering willen voorleggen en die met kracht
willen aanbevelen aan u. De tekst van de motie luidt als volgt: De WD bijeen in
haar buitengewoon Algemene Vergadering op 5 april te Amersfoort spreekt als
haar mening uit dat alles in het werk moet worden gesteld om met alle mogelijke middelen zo snel mogelijk een einde te maken aan het bruto volkerenmoord
in Irak. Dat het koerdische vraagstuk overeenkomsten vertoont met het Palestijnse vraagstuk en dat deze problemen allebei dienen te worden opgelost. De
vergadering roept de WD kamerfractie op zo snel mogelijk voorstellen terzake in
te dienen, waarbij de regering wordt gevraagd deze standpunten in de V.N. naar
voren te brengen. dank u en gaan over tot de orde van dag.
applaus.
Dank u wel meneer Wigman.
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Ik zal voor alle duidelijkheid, dames en heren de motie van de afdeling Enkhuizen, Heilo nog een keer voorlezen: 11 De WO bijeen in haar Buitengewone
Algemene Vergadering op 5 april 1991 in Amersfoort, spreekt als haar mening
uit, dat alles in het werk moet worden gesteld, kortom met alle mogelijke
middelen, zo snel mogelijk een einde te maken aan het brute volkerenmoord in
Irak. Dat het Koerdische vraagstuk overeenkomsten met het Palestijnse vraagstuk en dat deze problemen allebei dienen te worden opgelost en roept de WD
tweede kamerfractie op zo snel mogelijk voorstellen ter zake in te dienen, waarin
de regering wordt gevraagd deze standpunten in de VN naar voren te brengen
en gaat over tot de orde van de dag.
Wie van u zou hierover het woord wensen te voeren. Mijnheer Vrijdam.
Hier wordt gesproken over de volkerenmoord in Irak, maar eigenlijk is dat ook
zo in Turkije en Teheran eh Iran, misschien zelfs erger, dat weten we niet, we
zijn er niet geweest, dus ik zou willen voorstellen dat woord Irak te laten
vervallen, dan is het zo algemeen mogelijk en dan geldt het voor de hele regio.
Mevrouw Terpstra.
geluid op de achtergrond
Mijnheer de Voorzitter het moge duidelijk zijn dat de intentie van de motie hier
er een is om alle ellende van de Koerden te voorkomen. Het lijkt mij, maar ik
spreek hier gewoon maar als lid, zonder enige verdere autoriteit, het lijkt mij niet
verstandig om in dezelfde motie, iets waar iedereen het over een is, namelijk de
ellende van de Koerden voorkomen, om dat te koppelen aan een mogelijke
parallellie die er wellicht zal zijn met de grote problemen van de Palestijnen. En
mijn suggestie aan U zou zijn om in overleg te treden met de opstellers van de
motie om te kijken of je de dingen niet uit elkaar zou kunnen halen of de
redactie juist ten aanzien van het stoppen van de ellende jegens, naar de
Koerden toe, of je dat niet prominent in die motie zou moeten zetten, dan ben
ik ervan overtuigd dat de hele zaal het er van harte mee eens zal zijn.
applaus.
Ben ik verstaanbaar, ja
Voorzitter Kruis, afdeling Giezelanden.
Ik denk dat de motie, zoals ingediend door mijnheer Wigman, algemeen
aanvaard kan worden door deze Algemene vergadering, die koppeling met het
Palestijnse vraagstuk is er natuurlijk op een of andere manier en dat is een
probleem dat zal ook opgelost moeten worden, alleen wat hier speelt, ik zal de
laatste zijn die beweert dat de Palestijnen in een florissante positie verkeren,
alleen zij zijn vandaag aan de dag niet levens bedreigd. En dat kunnen we niet
van de Koerden in Irak zeggen. Dus ik denk dat de motie prima in elkaar
steekt, door in eerste instantie de oplossing te zoeken voor het stoppen van de
aan de gang zijnde volkerenmoord of in ieder geval sterk dreigende genosiede
die dreigt plaats te vinden in Irak toch op termijn ook te koppelen aan het
Palestijnse vraagstuk wat in die regio speelt en wat ook opgelost zou moeten
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worden. Dus ik zie geen problemen voor het koppelen.
Mijnheer Wigman
Voorzitter, het is zo dat de motie niet voor niets in elkaar steekt zoals hij in
elkaar steekt. Het eerste probleem wat er is is een acuut probleem wat zo snel
mogelijk moeten worden opgelost, dat is ook een eerste gedachtenstreepje,
waarbij er wordt gevraagd, met alle mogelijke middelen zo snel mogelijk aan die
bruto moord een eind te maken. Stel dat dat zou lukken en laten we met z'n
allen hopen dat dat lukt, dan is het probleem nog niet opgelost. Je kunt de
stelling aan, die hebben we ook in die motie zo verwoord, dat er een Palestijns
probleem is, we weten met z'n allen dat er de VN bereid zijn dat is Israël zelfs
bereid lijkt te zijn, dat de VN , de Sovjet Unie conferenties te gaan wijden aan
het Palestijnse probleem, waar deze motie, waarom die zo is opgesteld is om te
voorkomen dat al die gezamenlijke aandacht alleen gaat ten gunste van het
Palestijnse probleem. Er is naast dat probleem een ander probleem, daar moet
ook aandacht naar toe, daar moet ook inspanningen voor worden gedaan dat
op te lossen. Natuurlijk zullen dat niet dezelfde oplossingen zijn, natuurlijk is het
geen koppeling in de zin van dat moet gezamenlijk op hetzelfde moment, met
dezelfde uitkomst opgelost worden, dat zou nooit kunnen, dat zou ook niet
wenselijk zijn, mede gegeven het feit dat Koerdische leiders op dit moment al
gezegd hebben, vooralsnog tevreden te zijn met beperkte autoriteit in een
beperkt zelfbestuur. Dus dezelfde oplossing zal het nooit zijn. Deze motie roept
alleen in tweede instantie op, nadat het acute probleem is opgelost om de
aandacht te geven aan beide problemen, niet aan een van de twee, dat is de
intentie en de achtergrond daarvan en als die tekstueel met dezelfde intentie iets
gewijzigd kan worden waarbij die intentie behouden blijft ben ik daar natuurlijk
toe bereid.
Ik denk dames en heren dat ik u voorstel met name ook de indiener van de
motie de heer Wigman voorstel, zeker na zijn laatste woorden, om de gedachte
van Mevrouw Terpstra over te nemen en nog eens even, mag ik zo zeggen, te
tijdens de vergadering, over de juiste tekst van deze motie, na te denken en wat
te praten, en bovendien zou ik het toch wel erg op prijs stellen, als bij een
finale besluitvorming ook de fractievoorzitter van de tweede kamerfractie hier
aanwezig zou kunnen zijn. Dus ik zou u feitelijk willen voorstellen dat behandeling wel tijdens deze vergadering te laten plaatsvinden, maar op dit moment te
schorsen en daarover onderling nader beraad te voeren. Mevrouw Bruggeman.
Voorzitter ik wilde alleen even zeggen, ik ondersteun deze motie van harte, maar
het probleem is, dat het volkerenrechtelijk in orde moet zijn, wat er in staat, en
ja het wordt gauw voorgelezen, dus ik kan het niet zo gauw in me opnemen,
maar ik wilde dus dringend vragen om het onderscheid te maken tussen
volkerenmoord en dreigende volkerenmoord. Ik geloof niet dat je hier mag
spreken van volkerenmoord. Enfin meer deskundigen zitten er in uw groepering
om daarna te kijken, maar ik geloof dat het heel belangrijk is dat de waarde van
de motie wordt ondergraven als je iets zegt wat niet waar is.
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Voorzitter dit is voor mij nog meer aanleiding om uw voorstel over te nemen.
Dank u zeer mijnheer Wigman.
Was dit het enige exemplaar wat u had, ja nou ik leg hem hier neer, dan kan
daar verder gebruik van worden gemaakt. Dames en heren ik heb zostraks
gezegd dat de behandeling van het rapport van de commissie Nord, de
commissie Hoofdlijnen is een uitermate belangrijke stap verder voor de ontwikkeling van de WO en de ontwikkeling van de liberale gedachtengoed. De commissie Nord heeft een rapport opgesteld in Hoofdlijnen waar zij heeft aangeduid
hoe de WO stelling zou moeten nemen op een aantal punten die in de
toekomst, of ook al nu, wellicht op ons afkomen. Dames en heren, bij de
voorbereiding van de discussie over deze over dit rapport is aanstonds gebleken en dat bleek trouwens ook al bij de discussies over de Nord zaak van het
opstellen van een rapport vorig jaar mei, is aanstonds gebleken dat vanuit de
partij grote behoefte bestaat aan een intense discussie maar dan een zodanige
discussie dat alle opties een beetje openblijven tot aan de finale besluitvorming.
Het rapport 11 de commissie in Hoofdlijnen 11 betekent ook dat er geen discussie
gewenst werd op punten en komma's, maar dat er heel typisch over de
hoofdlijnen van de WO standpunten gesproken zou dienen te worden. Dat is er
de reden toe geweest, dat we als hoofdbestuur gevraagd hebben aan de partij
om niet met de moties en amendementen te komen, maar met resoluties, die
algemene opvattingen weergaven, die aanvullingen zouden kunnen bevatten en
dat alles uitgaande van het feit dat niet zozeer op tekstuele veranderingen zou
moeten worden gelet, maar duidelijk op het beleid in hoofdlijnen. Die resoluties
zijn u toegestuurd, het zijn er ruim 500. Om de behandeling te vergemakkelijken
heeft het Hoofdbestuur op voorstel van de commissie, de commissies geclusterd
zoals dat heet, in groepen bijeengezet, bij bepaalde onderwerpen, uitgaande van
de bepaalde gedachten dat datgene wat in die bijbehorende resoluties besproken werd wel ongeveer hetzelfde terrein dekte. Bij die groepen van resoluties
heeft de commissie vervolgens haar commentaar geschreven. Commentaar dat
soms heel kort kon zijn, maar andere gevallen wat langer moet zijn en naar zijn
algemene zin de resoluties heeft behandeld. Dames en heren dan is vervolgens
de vraag hoe je nou met dat rapport en met die resoluties omgaat. Het
Hoofdbestuur heeft zich daarbij duidelijk kunnen vinden in de resoluties 29 en
28 in die volgorde. Respectievelijk van de afdeling Haarlem en van de kamercentrale Den Haag. De afdeling Haarlem stelt dat uiteraard der zaak heeft de
afdeling daar denken we gelijk in dat er natuurlijk van zo'n rapport als Ongebroken lijnen relatief weinig tijd is om dat diepgaand te gaan bespreken, bovendien
kan de vraag zich laten stellen, of een algemene vergadering daartoe wel een
geëigende gemis is, bovendien stelt de afdeling Haarlem dat er een voortgaande
discussie over dat beleid binnen de partij wenselijk is en de afdeling Haarlem
stelt dan ook dat er niet zozeer tot ondubbelzinnige vaststelling van harde feiten,
van harde conclusies moet worden gekomen, maar dat er wel regelmatig
themacongressen moeten worden georganiseerd om de verschillende aspecten
die in ongebroken lijnen en bijbehorende resoluties zijn gebracht verder uit te
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werken. De KC Den Haag is een en met die gedachte laat ik dat gelijk zeggen
van de afdeling Haarlem, kan het Hoofdbestuur volledig instemmen. De KC Den
Haag zegt Ja, je moet een open discussie voeren, dat kan alleen maar door
inderdaad groepen van resoluties te bespreken, wij hebben dat dus ook
gedaan, door daar tot klusters te komen, ook zegt de KC Den Haag als je die
open discussie wil, dan moet je feitelijk niet van te voren een hard stemadvies
hebben, maar je moet toch een zodanige benadering kiezen, dat inderdaad een
vrije discussie mogelijk is zonder daar van te voren al een duidelijke richting
vaststaat.
Welnu ook daar kon het Hoofdbestuur zich volledig in vinden en tenslotte zegt
de KC Den Haag, naast nog wat andere zaken, dat er niet per resolutie
gestemd moet worden, het kan eventueel maar dat er eerder gestemd zou
moeten worden aan de hand van conclusies die bij de behandeling van elke
kluster resoluties getrokken kunnen worden.
Het hoofdbestuur kan daar ook volledig mee instemmen. En dat betekent dames
en heren, dat wij u voorstellen om zo aanstonds allereerst een besluit in deze
geest te nemen, conform de resoluties 28 en 29. Daarbij is dan van groot
belang, dat we ons realiseren dat het naar de mening van het Hoofdbestuur zo
moet zijn, dat het rapport van de commissie Nord als zodanig niet gewijzigd
wordt, maar dat alle conclusies van de A.V. aangehecht worden aan de nota
van de commissie Nord, en daarmee als het ware een geheel vormen.
Dat dames en heren is denk ik een punt waar we zo aanstonds over moeten
beslissen, maar voordat ik dat aan de orde wil stellen, wil ik eerst aan de heer
Nord vragen, dan kunt u ons ook het voorstel voor de orde tegen de achtergrond van datgene wat de heer Nord zo direkt gaat zeggen, nog nader
beoordelen en dan zou ik eerst aan de heer Nord willen vragen toelichting te
geven op het rapport van de commissie Nord.
Mijnheer de voorzitter, dames en heren, wij zullen vanavond horen van Frits
Bolkestijn, hoe het er voorstaat met onze nationale politiek en met de positie van
de WD daarin. Maar zonder daarop vooruit te lopen kunnen we nu geloof ik
wel twee dingen zeggen. In de eerste plaats: er valt heel veel te doen in ons
land, en ook daarbuiten zoals we daarstraks al hebben gehoord. Ik vond het fijn
wanneer we in liberale kring bijeen zijn daar te horen dat het onmogelijk is voor
liberalen om bijeen te zijn zonder een ogenblik aandacht te besteden aan de
afschuwelijke dingen die in Irak aan de hand zijn. Maar ook buiten ons land
waar wij grote verantwoordelijkheden dragen. Dat is het eerste. Het tweede, wat
we nu geloof ik al mogen zeggen is, het gaat weer beter met de WD. Ingevolge besluit van onze A.V. heeft het Hoofdbestuur destijds een commissie
ingesteld die de liberale visie op Hoofdlijnen voor de komende tien jaren moest
formuleren.Ais aanzet voor een fundamentele discussie binnen de partij. U ziet
ons twaalftal, op het ogenblik is het nog een elftal, maar straks zijn het er twaalf,
ziet u hier aanwezig. Ze zullen graag straks met u in discussie treden. Wij zijn
onze werkzaamheden begonnen in juli van het vorig jaar, hebben in oktober ons
produkt afgeleverd, dat in januari van dit jaar aan een eerste ronde van discussie in de partijraad is onderworpen. Inmiddels hebben afdelingen en Kamercen-
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trales zich over de tekst gebogen en resoluties kunnen indienen en we zijn dan
nu zover, dat het moment van het openbare debat is gekomen. Graag nog een
enkel woord over het karakter van onze nota. Onze opdracht was niet om een
stuk te schrijven dat woordelijk door de partij zou moeten worden aangenomen,
al of niet geamendeerd of ter herschrijving teruggestuurd naar de commissie.
Ons was gevraagd een stuk een nota die het denken en de discussie binnen
de partij zou kunnen stimuleren. En ik meen dat wat dat betreft nu ook wel
kunnen zeggen, dat die opzet geslaagd is, zie het aantal en het karakter van
het aantal ingediende resoluties. Als u de twee stukken die u voor u hebt met
elkaar vergelijkt, dan zult u zien, dat dit de nota is, de 32 pagina's in een
bescheiden formaat, en dit is de bundel resoluties met korte commentaren, 85
pagina's in een aanzienlijk minder bescheiden formaat. De oproep om de
discussie in de partij te beginnen heeft dus duidelijk weerklank gevonden. Wij
hebben niet bij elke, door elk bij ons gesignaleerde belangrijke punt van
toekomstig beleid een specifieke stellingname in onze nota vermeld. En we
hebben dat met opzet zo gedaan, omdat wij veel ruimte willen laten om vanuit
de partij via resoluties zelf oplossingen of suggesties aan te dragen. Wij dachten
dat we daarmee zouden handelen in de geest van de Algemene Vergadering
die de wens had uitgesproken dat een commissie zoals de onze zou worden
ingesteld.
Wel hebben we geprobeerd de uitgangspunten te formuleren, die nader
uitgewerkt, een solide en aansprekend verkiezingsprogramma kunnen opleveren.
Straks wanneer dat nodig gaat worden. En de uitkomst van onze discussies van
vandaag en morgen zal wat dat betreft richting gevend zijn.
Dames en heren, we gaan dus nu de inhoudelijke discussies aan over de zaken
waar het echt om gaat. De politie lijn van het liberalisme, beleid dat in ons land
moet worden gevoerd, en rol die wij als liberalen als Nederlanders en als
Europeanen hebben te spelen in de vele Multi en Internationale verbanden ,
waarvan we deel uitmaken. Zoals u weet, behoorden de wat men noemt de
interne partijcultuur niet tot onze opdracht. Toch meen ik dat de komende
discussies ook in dat opzicht belangrijk zullen zijn. Want het ligt in onze traditie
kritisch te zijn ook in eigen kring, maar onze liberale kritiek is zakelijk, opbouwend, en vriendschappelijk. Het is goed, en ook dat ligt in onze traditie, dat
heilige koeien opgezette tijden, op hun graad van onaantastbaarheid worden
getest.
Want als ze deze toets doorstaan, dan zijn bepaalde liberale standpunten
opnieuw bevestigd en daardoor versterkt. Doorstaan ze de toets niet, dan is
daarmee opnieuw bevestigd dat liberalen de vernieuwing niet schuwen wanneer
nieuwe inzichten dat nodig maken. Mijnheer de voorzitter onze commissie hoopt
dat de discussies in deze geest zullen verlopen en zal voor wat haar betreft
trachten daartoe de gevraagde bijdrage te leveren. dank u zeer.
applaus.
Wie van de afgevaardigden zou naar aanleiding van de woorden van de heer
Nord nog hierop willen reageren.
Niemand, dan gaan we gelijk naar de discussie waarover
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Ja, wilt u gelijk even uw naam zeggen
Mijn naam is Arno de Veer van afdeling Bladel en Nederzel. Ik zou om te
beginnen de commissie Nord onze buitengewone waardering toevoegen voor
het stuk. Het is volkomen geslaagd. Het is een discussie stuk. En als je ziet
naar die 531 resoluties, kun je wel zeggen, dat de partij wat dit betreft leeft. De
liberale ideeën zijn actueel wordt hier gezegd. Maar toch mijnheer de voorzitter
hebben we niet zo'n grote respons bij het Nederlandse publiek en je vraagt je
dan af waar het aan ligt. Ligt het aan de presentatie, of ligt het wellicht aan het
feit dat WD een crisispartij is. Ik weet het niet. Gelukkig mijnheer de Voorzitter
zijn niet alle lijnen ongebroken vanuit de 19e ... naar ons toegegaan. Ik wijs erop
dat de liberalen nachtwakerstaat nu is gelukkig veranderd in een sociale
rechtsstaat. Dan mijnheer de voorzitter is het zo dat de WO de enige liberale
partij is, dat is een teken dat het allemaal zeer snel gaat want ergens in de nota
staat ook dat wij het monopolie niet claimen van het alleen liberaal zijn. Tot slot
mijnheer de Voorzitter wou ik met een citaat eindigen, heel kort, het is van Rol
geloof ik zie gezegd heeft: Als de menselijke geest zich eenmaal heeft uitgelegd
om een nieuw idee te omarmen, zal hij nooit meer terugkeren tot zijn oorspronkelijke dimensie en ik hoop dat als wij hier bijeen zijn Voorzitter, dat de WO
geestelijk gegroeid is naar een nieuwe dimensie. Ik dank u zeer.
Dank u zeer voor deze aanmoedigende woorden. Zijn er nog anderen die nog
iets zouden willen zeggen. Mijnheer Vrijland.
Voorzitter, de WO is een liberale partij, zij heeft statuten en in die statuten staat
dat in artikel 12 onder 1 dat behalve wat u ook net weer noemde, de afgevaardigden, ook de leden een woordje hier kunnen spreken. Bij de beschrijvingsbrief
hier staat alleen maar afgevaardigden, en ook aan de pers werd medegedeeld,
dat de discussie kan zijn tussen de leden achter de tafel en de afgevaardigden.
In Zwolle is dat aan de orde geweest. Ik geloof dat het een slip op de tong is
geweest, dat dat natuurlijk ook geldt, dat leden hier natuurlijk ook het woord
kunnen voeren. Dat had ik willen zeggen.
U weet mijnheer Vrijland, dat wij altijd zeer zachtmoedig zijn, als het gaat om de
vragen, wie op deze vergadering het woord mogen voeren.
Dit is niet wij, maar dit is gewoon, dit zijn de statuten. Iedereen, elk lid, en
mevrouw Terpstra heeft dat net ook al weer getuigd, die kan ook, een kamerlid
kan het woord voeren, maar ook gewone leden kunnen dat.
Mijnheer Nord, nog even reageren op
Nee, mijnheer Nord vat het ook op als aanmoediging, wel dames en heren ik
heb u een voorstel overlegd over de orde van de vergadering. Kunt u zich met
dat voorstel verenigen. Mijnheer Wigman.
Voorzitter, alhoewel met u en mij iedereen waarschijnlijk zo snel mogelijk naar
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hoofdstuk 1 wil, om de inhoudelijke discussie te voeren waar we met z'n allen
voor komen, denk ik toch dat het zinnig is nog even over de status van het
stuk, als de status van onze discussie, als de te volgen procedure van elkaar,
met elkaar van gedachten te wisselen. Ik denk dat u het ook met me eens zal
zijn, dat het zinnig is daar eventjes bij stil te staan. Dan daar meteen maar mee
te beginnen, het volgende. U stelt voor eerst te bespreken de moties 29 en 28.
Daarmee gaat u direkt in op de te volgen procedure, terwijl we het niet over de
status van de discussie hebben gehad. Misschien valt het te overwegen, ik doe
dan meteen een voorschot om ten aanzien van die status met elkaar iets af te
spreken, wat ongeveer de eerste 20 moties, ja ik blijf moties zeggen hoor,
bedoelen. Zouden we, als we het over status hebben, niet met elkaar kunnen
afspreken, dat we afhankelijk van de procedure, waar we het zo over gaan
hebben, er toekomen, dat er ongetwijfeld beslispunten zullen vallen de komende
twee dagen, dat er ongetwijfeld uitspraken van de vergadering worden gedaan.
U heeft gesteld, al bij de inleiding van het rapport Nord, alsook in de inleiding
van het boekje wat we vandaag allemaal hebben, en u heeft het zonet ook nog
een keer verwoord, dat al die stukken tezamen, straks uitgangspunt voor
verdere discussie zullen zijn. Ik hoop niet dat dat ertoe leidt, zo'n zelfde
discussie hebben we ook bij liberaal bestek gehad, dat het oorspronkelijk stuk
Nord, dat dit er dan aan wordt geniet en dat het vervolgens in een la verdwijnt.
Het zou zonde zijn van de discussie die nu hier gestart is en waar de hele partij
aan mee doet. Mijn vraag aan u is, zou u de vergadering willen voorleggen om
ongeacht hoe de procedure loopt, om te eindigen met het uitbrengen van een
aantal A4tjes, waar puntsgewijs opstaan de beslispunten van deze vergadering.
Waar puntsgewijs op staan, zaken, waar we het met elkaar over eens zijn, zodat
heel helder en duidelijk deze achteraf kijk die stellingname die hebben we
genomen op het congres, naar aanleiding van die brede, ik zou het bij zeggen
als maatschappelijke, laat ik het nog even liberale noemen, brede liberale
discussie, die we hebben vastgesteld. Dan hebben we in ieder geval dat traject
afgedekt en dan kan alles tezamen, dan kan zowel het rapport als dit stuk als
die paar A4tjes, kunnen uiteraard weer verder als bouwstenen dienen etc. maar
dan hebben we in ieder geval een soort besluitenlijst een soort notulen, ik loop
eigenlijk misschien iets te ver vooruit op de volgende vergadering, maar laat dat
maar even zitten, maar dat we daar iets tastbaars hebben als slot van deze
dagen en dan dekt dat eigenlijk al meteen 15 resoluties in het begin, die die
duidelijkheid ook vragen, dan wel aan het begin van elk kluster, dan wel aan het
eind van discussie, dan wel geïntegreerd etc. voorstellen aan u.

Ja ik kan me uw gedachtengang wel indenken, als ik het goed begrijp, dan zit
er in uw benadering twee dingen. In de eerste plaats zorgen voor, dat dit
rapport van de commissie Nord niet in de lade verdwijnt, laat dat dus voortdurend gebruikt worden, ik denk dat het hoofdbestuur, uiteraard ter zake de
commissie Nord neem ik aan, maar ook het hoofdbestuur daarmee volledig met
u eens is. Je moet dit soort discussies in de partij niet aanzwengen, tenzij zou
blijken, dat de overgrote meerderheid van de algemene vergadering het rapport
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zou verwerpen. Maar je moet dit soort discussies niet aanzwengelen om
vervolgens dit rapport in de bureaula te laten verdwijnen. Ikzelf zou het zo willen
formuleren, ik zie toch dit rapport als zeg smeerolie, in die voortdurende
discussie in die partij, het kan verder ook uitgangspunt zijn om onderdelen van
een verdergaande discussie, er zullen misschien, ik denk aan een bepaalde
paragraaf, die ik nou niet met name wil noemen, waarin heel duidelijk staat,
partij ga nou de eerstkomende jaren nog maar eens een heel duidelijk partijstandpunt over dat onderwerp formuleren. Kortom dit rapport biedt naar mijn
gevoel zoveel aanknopingspunten, die per onderwerp weer verschillend kunnen
zijn, dat dat rapport gewoon niet in de bureaula zal verdwijnen en ik kan u
toezeggen dat het hoofdbestuur, daar hebben we het ook intern over gehad,
zowel als het gaat om themacongressen als wanneer het gaat om activiteiten
van partijcommissies, steeds weer ook dat rapport van de commissie Nord naar
voren zal schuiven. Dus het zal wat ons betreft niet in de bureaula verdwijnen.
Moet dan natuurlijk verder wel denk ik opgewekt, opgepikt worden door alle
organen in de partij waar we over beschikken. Die moeten dan ook inderdaad
daadwerkelijk gebruik van maken. Het tweede punt wat u aansnijdt dat komt
een beetje op mij over maar misschien vergis ik mij, maar dat komt op mij een
beetje over van, zou het nou niet mogelijk zijn om aan het eind van die vergadering aan de buitenwereld een aantal klare punten te tonen waarover besloten
is. Als dat zo is dan zit daar altijd het gevaar aan dat de dingen die je niet
opnoemt, dan de indruk gaan wekken dat daar niet over besloten is. Maar
misschien zie ik het verkeerd. Mijnheer Wigman.
Ja voorzitter, ik begrijp dat u zich zorgen maakt om de buitenwereld, maar daar
had ik nog niet eens aan gedacht, ik had eigenlijk meer aan onszelf gedacht.
Hier bedoel ik overigens niets mee hoor. Ik heb niet gedacht aan de buitenwereld, ik heb gedacht aan fragmatisch omgaan met waar we hoe we verder zelf
kunnen. U maakt als het goed, of u laat maken, notulen, op een of andere
manier van deze vergadering. Er zullen en daar zijn we het ook mee over eens,
beslispunten zijn. Wat is er op tegen om die beslispunten, als we die nemen, we
komen er zo nog wel even op wanneer we die wel of niet gaan nemen, om die
dan samenvattend, helder te hebben, om ook naar de partij toe, duidelijk die
bouwstenen te hebben liggen voor die verdere discussie.
Ik denk, mijnheer Wigman, dat dat in feite ook staat in de resolutie van de KC
Den Haag, en ik denk ook dat, dat je er zo naar zou kunnen kijken dat je zegt,
zou het dan niet mogelijk zijn dat de vergadering, wanneer de discussie over
een kluster van een bepaald resolutie is afgelopen en daar een besluitvorming
overneemt, dan ook inderdaad als het ware ter plekke vaststelt, wel het beslispunt is. Met andere woorden, er zullen naar mijn gevoel onderwerpen zijn,
waarbij je kan zeggen, nou dat is een algemene tekst en daar zijn we het
allemaal wel over eens, maar is dat nou een keihard beslispunt Je kunt ook op
een gegeven ogenblik tot de conclusie komen, ik noemde zonet dat ene
onderwerp waarbij duidelijk gesteld wordt. Partij ga nog maar eens een goed
belaidsstuk daarover formuleren. Als de Algemene vergadering daar het mee
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eens is, dan is het ook een beslispunt natuurlijk. Er kunnen ook politieke
beslispunten zijn, die ik nou ook niet met name zal gaan noemen, die kunnen er
ook heel duidelijk inzitten. Dus ik denk dat je dat zeer genuanceerd moet
benaderen als het gaat om de vraag wat een beslispunt is, maar misschien ben
ik te optimistisch, zal dat in de loop van die vergadering vanzelf wel blijken bij
de behandeling van de verschillende klusters en de commentaren van de
commissie daarop en de conclusies die uit de beslissing getrokken kunnen
worden.
Voorzitter ik denk dat we het eens zijn. Ik denk als u mijn mening deelt, dat er
dus na afloop van een vergadering wordt vastgelegd en ook de partij, dan heb
ik het intern de partij in wordt gestuurd. Dit zijn de beslispunten van deze
vergadering. En of dat nou een beslis punt is in de zin van de WD vindt dat
beleid dient te zijn etc. dan wel de WD vindt dat dit thema nog nader uitgewerkt dient te worden, maakt niet uit, het zijn beide dezelfde beslispunten. Ik
denk als u mij, nogmaals met mij eens bent, dat die beslispuntenlijst, een A4
een paar A4, de partij in kan na afloop, als u het daarmee eens bent als dat
overneemt, dan zijn we er uit, uit dit deel althans.
Misschien dat ik u toch nog ga vragen om aan over een ander woord dan over
beslispunten te denken.
Uitspraken van de partij.
He want nogmaals, als je over beslispunten duidelijke afspraken bereikt, over
alles wat niet in de beslispunten staat, heb je dan geen duidelijke uitspraak. Die
indruk zou ik willen voorkomen.
Conclusies wordt hier voorgesteld, maar ik, ja Mijnheer Selman
Voorzitter, ik moet zeggen, met alle respect voor mijnheer Wigman zegt, begin ik
een beetje geïrriteerd te raken. Niets ten nadele, maar kijk, we gaan nu niet
eerst de stellingen maken en dan het proefschrift schrijven. Wij gaan hier
vandaag nu praten over dat rapport. We zijn hier in een Algemene Vergadering
bijeen, als iemand op enigerlei moment een bepaald standpunt wilt uitspreken
als partij dan kan dat, ik zou zeggen, laten we in het diepe springen en zien we
vanzelf. applaus
Mevrouw van Scherpenberg.
Ja Mijnheer de Voorzitter, om misverstanden de komende dagen te voorkomen,
en ik ben het natuurlijk wel met mijnheer Selman eens, we moeten nu gewoon
naar de discussie toe, maar u omarmd resolutie 28 en 29, slecht te verstaan, en
daarin staat, in 28, dat er een conclusie getrokken wordt, aan het eind van de
discussie over de betreffende kluster en mijn vraag is alleen maar, ik denk dat
dat heel veel misverstanden zal voorkomen, wie trekt die conclusie.
Ik denk dat een conclusie, mevrouw van Scherpenberg, door de Algemene
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Vergadering genomen moet worden, maar een voorstel voor een conclusie komt
van achter deze tafel.
En de Algemene Vergadering beslist.
De voorzitter vat samen en dat is de conclusie.
Ja, de voorzitter, we hebben gezegd wij zijn technisch voorzitter, maar ik denk
dat we dat enig soepel moeten behandelen, want essentieel is dat de Algemene
Vergadering beslist.
Mijn naam is mevrouw Nijgh van de Kamercentrale Den Haag. Wij waren
uiteraard heel gelukkig met het advies van het Hoofdbestuur om deze procedure
zo te doen, ik had er nog een vraag over. Het zal duidelijk zijn dat discussies
uit de hand kunnen lopen, omdat we heel uitvoerig ergens over van gedachten
kunnen wisselen, en daarom hebben we ook het voorstel gedaan om een
tijdsindeling te maken, een ruwe tijdsindeling, over de hoofdstukken. Kunt u ons
misschien een indruk geven van wat daarvoor had gedacht.
We hebben dat ook bekeken als hoofdbestuur en zijn tot de conclusie gekomen, dat we dat niet moeten doen. Wij zijn van mening dat dat een te grote
druk legt op de Algemene Vergadering, we hopen natuurlijk dat we klaar
komen, zou het zo zijn dat we niet klaarkomen, dan zal er nog een extra
vergaderdag moeten volgen. Maar het vaststellen van een harde tijdschema, legt
een te grote druk op de vergadering, naar onze gedachte, en dat stelt dan juist
die vrije discussie die we willen hebben, juist wee in de waagschaal.
Zijn er nog andere opmerkingen.
Mijnheer Wigman.
Voorzitter nog een vraag. Ben ik goed geïnformeerd en goed genoeg op de
hoogte van regels van de Statuten en van de manier waarop wij met elkaar
omgaan, dat het als je de strekking van Den Haag overneemt, daartoe ben ik
zeker genegen, om de discussie te bevorderen dat het mogelijk blijft dat een
oorspronkelijke indiener van een resolutie de mogelijkheid blijft houden stemming
blijft vragen over die resolutie, al dan niet voorafgaand aan de samenvatting die
u gegeven heeft,
Dat is denk ik volstrekt juist. Het hangt ook weer van de discussie af, de
technisch voorzitter heeft daar denk ik weer een belangrijke rol te spelen, of hoe
zo'n discussie loopt, maar het is heel duidelijk, dat wanneer de indiener van een
resolutie op een gegeven moment aan het eind van een discussie van een
kluster zegt ik wil mijn resolutie in stemming gebracht hebben, dan wordt die in
stemming gebracht. zonder meer.
Blijft nog even mijn vraag, tenzij ik het niet goed begrepen heb, u begon daar
zostraks ook over, wat gebeurt er nu met die samenvatting, op wat voor manier
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dan ook. uiteindelijk, als we twee dagen gediscussieerd hebben.
Mijn voorstel is geweest, dat er getracht moet worden om tijdens die clusterdiscussie en de besluitvorming daarover ook te komen tot een formulering van wat
u noemt een beslispunt U kunt ook zeggen een conclusie, welke conclusies
aan het eind van de vergadering dan nog eens een keer opgelezen kunnen
worden, en ook afzonderlijk in Vrijheid en Democratie worden gepubliceerd.
U bent het verder met deze gang van zaken eens, dames en heren, ja, dan
kunnen wij nu daadwerkelijk aan de bespreking beginnen. U hebt gelezen dat u
te maken krijgt gedurende deze vergadering met vijf verschillende voorzitters,
gezien de toch wat onbestemde aard van de wijze waarop de discussie gevoerd
moet worden, hebben we gemeend om vijf Hoofdbestuursleden te vragen om
elk voor een tweetal hoofdstukken de vergadering voor te zitten. Die betreffende
Hoofdbestuursleden hebben zich dus volstrekt ingeleefd in de materie van het
betreffende hoofdstuk, van het rapport Ongebroken Lijnen en zij hebben zich
volstrekt ingeleefd in de resoluties die van bepaalde zijde van de afdelingen naar
voren zijn gebracht. Ik moet er nog een ding bijzeggen en dat is dat we als
hoofdbestuur ook hebben gemeend, hoewel dat punt als zodanig dan niet aan
de orde is, dat de Algemene Vergadering en ook de afdeling bij de voorbereiding gebruik moesten kunnen maken van dat rapport Ruimte voor Liberalen, we
hebben dat dus ook verspreid en we hopen dan ook, dat de heer Montfoord en
de zijnen, ik zie hem daar zitten, ik zie daar oom mevrouw v.d. Broek zitten, dat
die aan het eind van de vergadering, kunnen constateren dat de afdelingen, met
vrucht gebruik hebben gemaakt van hun inbreng van de totale inhoudelijke
discussie.
Mijnheer Opstelten, mag ik u verzoeken het eerste gedeelte voor te zitten.
Voordat met 1 begonnen is, had ik nog een opmerking, een algemene opmerking willen maken, en dit artikel dat heet Ongebroken Lijnen, dat Liberalisme
gaat door, 't was goed en het is goed en het zal goed blijven. Maar wat we
heel goed moeten beseffen op het ogenblik. Er zijn zelfs in de kamerse talen
opmerkingen gemaakt, eigenlijk had het Geknakte Lijnen moeten zijn, of Gebroken Lijnen, wat is er nu namelijk aan de hand. En ik maak deze opmerking
namelijk omdat een bepaald onderwerp verspreid wordt over verschillende
klusters, in twee heb ik dat ontdekt,
dus ik wou die opmerking ...
achterzijde bandje 1
ook die onderwerpen willen noemen die fundamenteel voor dit ogenblik zijn, der
zijn details, maar er zijn drie dingen die springen er helemaal boven uit, en dat
is in eerste de affaire oorlog, we hebben meegemaakt op 14, eh wat was het, 1
januari, dat dit een week of acht januari, dat de tweede kamerfractie nog niet bij
elkaar was, was met vakantie en de 15e begon de oorlog, dat kan echt niet
meer, dus de affaire oorlog die moet zeer serieus aangepakt worden, we
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kunnen er we1n1g aan doen, dat weet ik, we lopen met de heer v.d. Broek
achter Amerika aan, maar in ieder geval we kunnen er wat aan doen. Ten
tweede, dat is ook een ontzaggelijk belangrijk onderwerp, dat is, dat weet u heel
goed mijnheer de voorzitter, over 50 jaar is er geen olie en geen gas meer,
daar moeten we ook wat aan doen, dan kunnen we zeggen oke, we gaan wat
atoomenergie gebruiken, dat zet niet bij, dat heeft geen zin. We moeten echt
serieus er wat aan gaan doen, dat komt in dit rapport niet naar voren. En ten
derde, een ontzaggelijk belangrijk onderwerp is ook de affaire van de bevolkingspolitiek, twee kamerleden die hebben mij gezegd, maar mijnheer Vrijland, u
weet toch, dat wij niet aan bevolkingspolitiek doen, dat kan niet, we moeten
bevolkingspolitiek, we moeten een standpunt hebben, en vele leden achter de
tafel kijken glimlachend, maar die bevolkingspolitiek is niet alleen belangrijk
omdat het bevolkingspolitiek is, maar ook in verband met het milieu. Deze drie
dingen die wil ik graag genoemd hebben en wat dat betreft zou het wat mij
betreft dit boekje Gebroken Lijnen kunnen heten.
Als er wat aan gebeurt.
Dank u wel mijnheer Vrijland. Ik stel u voor dat we deze drie punten aan de
orde komen bij de onderscheidende hoofdstukken, waarin zij thuishoren, want ik
weet dat ook daar wat resoluties over zijn ingediend en dat de commissie
daarover ook een duidelijke mening uitspreekt.
Mijnheer Opstelten.
Dames en heren, aan de orde is de liberale boodschap, hoofdstuk 1, en u hebt
net een afspraak gemaakt voor de behandeling van het rapport, U hebt ook het
boekwerk voor u wat de heer Nerd u heeft laten zien, en ik wou het zo doen,
dat we telkens cluster voor cluster de hoofdstukken gaan bespreken en
bijvoorbeeld nu in de eerste plaats de cluster, de resoluties 30 t/m 44. U ziet en
u hebt gelezen dat de commissie daar een commentaar heeft gegeven, ik denk
dat het commentaar als zodanig en natuurlijk de inhoud van het rapport aan de
orde zijn en wilt u daar dan ook de resoluties bij betrekken als u dat wilt.
Mag ik iemand het woord geven.
Dat is niet het geval.
Ja, anders wou ik de commissie vragen te reageren.
Mijn naam is Bruggeman, mevrouw, van de KC Den Haag. Wij waren in de KC
Den Haag zeer positief over de resolutie van de afdeling Heemstede, nr. 32, en
die moet betrokken worden bij punt 2 van de Liberale Boodschap. Wij vroegen
ons af waarom het nodig is, om in de Liberale Boodschap andere grondslagen,
meer dan de 5 grondslagen te noemen die we in al onze Liberale Manifesten en
dergelijke hebben. Heemstede verwoord het heel goed, solidariteit is in orde van
Liberalen toch vaak eigenlijk een hol begrip, wij pleiten er dan ook erg voor om
ons te beperken, bij de liberale boodschap tot de 5 grondslagen die we feitelijk
in al onze manifesten e.d. hebben.
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Dank u wel mevrouw Bruggeman, mag ik vragen wie nog meer bij die eerste
cluster, dat is niet het geval. De commissie excuus
Als ik tien vingers had zou ik ze alle tien opsteken, ik heb ze wel, maar ik had
er een opgestoken, maar dat viel niet op denk ik.
Ik ben Mevrouw Wijers van de afdeling Hilversum. Voorzitter wij hebben het over
de liberale beginselen in deze cluster, wat mij opgevallen is in het rapport
Gebroken Lijnen is dat er een heel belangrijk zaak tenminste dat neem ik aan
voor de WD op blz 19 onder punt 8 is weggevallen n.l. dat is het beginsel
11
Verdraagzaamheid 11 • En ik neem toch aan dat wij dat als WD nog steeds
huldigen, ik vind dat dat op zijn minst nog aangevuld moet worden.
Bovendien denk ik ook dat dit een enigszins vrije vertaling is van de Liberale
beginselen zoals wij die kennen, maar dat ongetwijfeld gecorrigeerd worden.
Dank U wel mevrouw Wijers, wie, ik kijk heel goed,m ik neem veel tijd, niemand
De commissie.
Mijnheer de voorzitter, zoals we in ons commentaar op deze resoluties 30 t/m
44 ook hebben gezegd, stond het al in onze opdracht ons gehele verhaal te
baseren op de beginselverklaring van de WO, het hoofdbestuur heeft zelfs als u
goed geïnformeerd bent er zelfs een vergadering aangewijd om te kijken of niet
van deze beginselen waren afgeweken. En is daarbij gelukkig tot een positieve
conclusie gekomen. Vandaar dat wij het niet nodig vonden om nog weer eens
in een stuk, wat toch weer zo kort mogelijk moet zijn, nog weer eens letterlijk,
passages over te nemen uit onze beginselverklaring, omdat ons hele stuk erop
gebaseerd is, dat heeft hier en daar blijkbaar misverstand op gewekt, maar dat
is het enige wat wij hebben bedoeld, maar niet om die beginselen maar verder
ter zijde te leggen. Wij hebben juist geprobeerd om in andere bewoordingen
hieraan praktisch gestalte te geven voor de staatkunde zoals wij die voorstaan.
En dat geldt ook voor die verdraagzaamheid, u hebt gelijk, dat we dat misschien nog weer eens een keer, toch een paar zinnen aan moeten wijden, dat
we dat niet gedaan hebben, is niet omdat wij vinden dat dat niet langer tot het
liberale gedachtengoed behoort want het staat er wel in, maar het geeft
inderdaad minder profiel gekregen dan u wenselijk had geacht, maar wat ik nu
zeg, is dus de verklaring daarvoor, we gingen dus uit van de beginselverklaring
en meenden dat het niet nodig was dat nog eens een keer in diezelfde bewoordingen te vermelden in een stuk wat moest uitblinken door kortheid. En wanneer
een stuk moet uitblinken door kortheid, dan kan het ook wel eens gebeuren dat
er misschien net even iets te weinig in staat.
Dank u wel mijnheer Nerd.
Voorzitter ik heb volledig begrip voor datgene wat de heer Nerd zegt, maar of
je moet er helemaal niets overin zetten of je moet het er goed inzetten. Dat was
eigenlijk de teneur van mijn opmerking. Als er wel een aantal beginselen instaan,
dan moet je er niet een weg laten, of je moet, en de anderen die dan, je moet
15

het correct verwoorden als je iets dergelijks erin zet.
Ja, mevrouw ik, als ik namens de commissie even mag reageren, het is meestal
gebruikelijk, nadat andere het in tweede instantie
Ik wou even vragen, want anders ja je moet dat soort zaken ook in deze
commissie aan het begin meteen goed regelen, dat houden ze zich er verder
aan, gelach, mag ik vragen, is er nog iemand die het woord wil voeren over
deze punten, niet dan is het woord aan de commissie, mijnheer Vonhoff
Dank u wel mijnheer de voorzitter. Het kon bijna niet sneller. Het is zo dat ik
toch een tweetal opmerkingen zou willen maken. In de eerste plaats denk ik dat
de commissie niet verweten kan worden, zo onvolledig te zijn geweest, als u
vanuit Hilversum werd gezegd en ook vanuit Den Haag. De opsomming van
liberale beginselen gaat, als je kijkt naar de achtergrond, wat betreft het
Nederlands Liberalisme in het algemeen terug naar een 3/slag die wij uit de
Franse revolutie kennen. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. In feite was dat de
formulering die hier in allerlei variaties dan ook in de loop der tijden tegen komt
bij de partij. Dat is wat ook in ons eigen beginselprogram staat. Wat wij
beoogden ook met het uitschrijven van de liberale boodschap, dat was om te
zien hoe je daar in de praktische staatkunde er op dit moment gestalte aan
geeft. Dat sluit feitelijk uit en behoort ook feitelijk uit te sluiten weer het teruggaan naar de woorden van de beginselverklaring. En vandaar dat in de tweede
alinea, danook staat, de liberale Staatkunde. Liberale Staatkunde als praktische
Politieke uitvoering. Dat is dan iets anders dan het uitspreken van de politieke
beginselen, dat is een toepassing van die beginselen. Als we nu gaan kijken
naar welke zaken wij daarbij aan de orde hebben dan denk dat we toch redelijk
volledig zijn, dat zijn de beginselen van individuele Vrijheid en verantwoordelijkheid, het vrijheid uit onze beginselen en ook uit ons beginselprogram. De
parlementaire democratische rechtsorde, ook dat hoort tot dan tot wat in de
franse revolutie genoemd werd, de sociale gerechtigheid, de verdraagzaamheid
en dat zit op de rand van de eigen verantwoordelijkheid en de broederschap,
de menselijke solidariteit die wij nadrukkelijk zo genoemd hebben en daar
ontmoet ik ook mevrouw Bruggeman, om duidelijk aan te geven dat naar onze
opvatting van de commissie een liberale samenleving geen atomistische is, geen
hyperindividualistische in de zin dat daar de verantwoordelijkheid voor degene
die meedoen aan die samenleving en vorm geeft aan die samenleving dat die
daarin bestaat, en ik denk dat het wel eens verstandig kon zijn, mede met mijn
medecommissieleden om dan ook dat begrip solidariteit te geven, maar je moet
het dan zien in de historische context inderdaad van terugkeren van de beginselen zoals die geformuleerd zijn zoals in de franse revolutie op basis van die drieslag.
En ik meen dat onze opstelling ook in reeksen jaren van parlementen en
kabinetten, dat die op zichzelf ook een goede spiegel geeft aan de opsomming
die we hier gegeven hebben. Dank U.
Dank u wel mijnheer Vonhoff, mevrouw Bruggeman.
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Voorzitter, de gedachte die de heer Vonhoff zo voor ons uitspint is uitstekend
en niks op aan te merken, maar wat ik altijd een van de meest aansprekende
boodschappen vind van het liberalisme, is dat naast de vrijheid, de verantwoordelijkheid evenveel waarde heeft. Verantwoordelijkheid dat is iets wat liberalen
aanspreekt
dat staat wel in ons rapport
precies, dat is voldoende, pardon, mag ik even uitpraten, dat is voldoende en
het is verkeerd om het te verwateren met het woord solidariteit, dat toch in onze
samenleving andere, ja een andere kleur heeft gekregen dan het oorspronkelijk
had, en als het nu geen verdraagzaamheid had gestaan, en geen verantwoordelijkheid had gestaan, dan had ik kunnen begrijpen dat u zocht naar een woord
wat dit zou verwoorden, maar het is zo belangrijk vind ik, ik vind juist dat de
liberalen meer dan we de afgelopen jaren hebben gedaan, weer de nadruk
moeten leggen op het onverbrekelijk zijn op vrijheid en verantwoordelijkheid. Het
verantwoordelijkheid zijn voor je medeburgers en voor je zelf. Dat is naar mijn
idee beter dan solidariteit wat Heemstede terecht opbrengt, een beetje te, een
beetje een hol begrip is. Verdraagzaamheid staat er in, dat wilde ik dus tegen
Hilversum opmerken, dat staat er heel duidelijk in, dat is ook heel erg belangrijk.
Ik heb er echt moeite mee, dat uw naast verantwoordelijkheid, het woord
solidariteit hebt genoemd en ja ik weet niet of ik om stemming hierover moet
vragen of niet, ik weet niet of u zegt nee het is zo verantwoordelijkheid is voor
liberalen het allerbelangrijkste,
Mevrouw Wijers dan nog het woord en dan wou ik afsluiten.
Ja Voorzitter het was natuurlijk helemaal geenszins mijn bedoeling om hier een
hele diepgaande en vergaande discussie uit te lokken, alleen wij het over een
rapport Ongebroken Lijnen, dit rapport is gestoeld op de liberale beginselen, en
als ik dan dat rapport doorlees en ik zie dat de liberale beginselen die uit 5
delen bestaat hoofddelen, en die staan hier niet alle 5 in, en nog verkeerd ook,
dan is het toch heel zinnig dat ik zeg, begint u in ieder geval heel simpel om
bladzijde 19.8 even te kijken naar die liberale beginselen, zoals wij die allemaal
kennen en zet u die hier gewoon compleet en correct in. Dan zijn we klaar en
dan kunnen we, ik denk dat we naar aanleiding hiervan helemaal geen discussie
moeten hebben, want ik neem aan dat wij die beginselen allemaal van harte
onderschrijven.
Goed dank u wel, tot slot het woord aan de commissie voorzitter.
Mijnheer Vonhoff doet het liever zelf.
Ja nogmaals Voorzitter, wij vinden dat het er allemaal wel instaat, en ik begrijp
ook eerlijk gezegd niet goed, met alle respect voor wat mevrouw Bruggemans
zegt, en waar ik het ook wel mee eens ben, de meesten van ons zullen het
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daar wel mee eens zijn, wanneer ik in onze eigen beginselverklaringen woorden
zie, als broederschap en naastenliefde dan vind ik toch dat het, doet het toch
een tikkeltje overdreven aan om dan geweldige kritiek plotseling uit te oefenen
op het woord solidariteit, want dat komt toch allemaal wel heel dicht bij elkaar.
Wij meenden dus, dat we het er allemaal wel hadden instaan, in ieder geval lijkt
mij de conclusie, als ik dat woord mag gebruiken, uit deze korte gedachtenwisseling, wel dat er in de vergadering duidelijk om wordt gevraagd, om op deze
aspecten nog eens extra te wijzen, als dat in de conclusie komt te staan, dan
hebben ze daarmee geloof ik een goede bijdrage tot het debat geleverd.
Ik wou dat ook eigenlijk aan u vragen, tenzij u nog het woord wil, maar na deze
discussie gehoord hebbende, mag ik zo vrij zijn om te constateren, dat de
vergadering met de commissie eens is, en als dat een conclusie is
Nee, ik zou graag willen constateren, wij willen het wel overnemen in Den Haag,
maar wij willen het alleen maar overnemen als u inderdaad met ons eens bent
dat in deze rij van deze opsomming van grondslagen, de verantwoordelijkheid
voor Liberalen het allerbelangrijkste is.
Verantwoordelijkheid, dat spreekt ons aan.
Daar zou ik toch ernstig bezwaar tegen hebben mijnheer de Voorzitter, dan
moeten we even duidelijk zijn. Als we kijken naar onze beginselen en u kijkt
naar het beginselprogramma, worden daar een vijftal beginselen genoemd, die
even zwaar gelden, ik vind eerlijk gezegd niet de verantwoordelijkheid, als ik dan
toch een rangorde zou moeten aanbrengen, de vrijheid de meest belangrijkste
beginsel, dat ons kenmerkt, de andere beginselen zijn opgeschreven, zijn
toevoegingen, om te zorgen dat die vrijheid niet wordt, om het nu maar huiselijk
te zeggen, de vrijheid van de snoek om te vreten en de vrijheid van de witvis
om gevreten te worden.
Daarom hebben wij begrippen als verantwoordelijkheid, sociale gerechtigheid, en
dat soort begrippen erbij toegevoegd. Nu is dat discussie over het beginselprogramma, nu gaat het erom dat we deze beginselen gestalte geven, zoals ook in
het rapport Ongebroken Lijnen staat en de liberale staatkunde. Ik zou mij en
juist omdat dat een politieke uitspraak is de basis van de beginsel uitgangspunten een aantal kenmerken van die liberale politiek dan ook voor ogen stellen. en
ik .... mevrouw Bruggeman bijzonder graag toe, daar is de verantwoordelijkheid
buitengewoon belangrijk, want zonder verantwoordelijkheid functioneert niet een
samenleving. Dat liberale altijd verweten wordt is, dat ze alleen weinig oog
hebben, en ik denk dat dat een verwijt ten onrechte is, voor datgene wat verder
in het maatschappelijk samenspel ook plaats vindt en vandaar die nadere
uitwerking tot solidariteit. Als de conclusie zo zou zijn van de vergadering van
alle liberale beginselen is de verantwoordelijkheid de meest belangrijke, dan
denk ik dat de commissie daar onmogelijk mee zou kunnen instemmen.
Dank u wel,
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de heer Korthals Altes
Ja Voorzitter ik wilde toch ook in deze zaak deze nuancering aanbrengen en
ook de afdeling Hilversum er toch nog op wijzen, dat we spreken over hoofdstuk 1 en niet over bladzijde 19 en over bladzijde 3 en over punt 2, waar heel
duidelijk instaat en dat is om ieder misverstand te voorkomen, dat we het
hebben over de beginselen van individuele vrijheid en verantwoordelijkheid, die
worden in een adem genoemd, en wat dat betreft kunnen we dus inderdaad
zeggen dat de verantwoordelijkheid zodirekt in een adem met de vrijheid als
vooropstaand genoemd toch bepaalt niet tekort komt, en dan wordt er gesproken over de parlementair democratische rechtsorde, en dan worden in een
adem genoemd, verdraagzaamheid en menselijke solidariteit. De recht staat daar
verdraagzaamheid voorop want dat is wettelijk ontleend aan ons beginselprogramma, en die menselijke solidariteit is eraan toe9evoegd, denk ik, want we
hebben daar zelf in de commissie niet zo lang over gesproken, omdat we ook
een beetje aansluiten hebben willen zoeken bij datgene wat in algemene
politieke spraakgebruik gebruikelijk is en juist omdat liberalen zelfs wordt
verweten dat men te weinig oog zou hebben voor die medemens is dit nu met
zoveel woorden genoemd.
Maar als en dan geef ik mevrouw Bruggeman gelijk, als die menselijke solidariteit zou worden uitgelegd als een soort collectivisering van de verantwoordelijkheid, waarbij de individuele verantwoordelijkheid niet meer individueel is maar
gecollectiviseerd, ja dan zijn we inderdaad op de verkeerde weg, dat is wat wij
als liberalen verwerpen, dus wanneer er gesproken wordt in onze huidige
samenleving door andere dan liberalen over solidariteit als een soort van
collectief gevoel, dan is dat een soort solidariteit die we verwerpen, maar in die
zin is het hier niet bedoeld.
Mevrouw van Scherpenberg, ik wil graag afronden.
Ja ik heb een principieel punt, ik vind het jammer als uit de zaal een paar
dingen gezegd worden o.a. de afdeling Heemstede omarmd wordt, dat dan de
commissie denkt dat ze aangevallen wordt, mijnheer Vonhoff zei wat u verwijt de
commissie, ik denk dat we niet hier zijn om de commissie iets te verwijten, de
commissie rapport is klaar, daar veranderen we niets meer aan, dat is er. Wat
wij hier vandaag doen zijn resoluties toevoegen en als de zaal vindt dat resolutie
32 van Heemstede wordt ingehuurd en dat dat een toevoeging zal zijn na het
rapport, dan is dat de vergadering zijn vraag, maar de commissie is niet fout,
de commissie is niet in discussie. Het rapport is in discussie, dat eventueel wij
veranderen wat de commissie gedaan heeft, dat is klaar en helder en duidelijk
en daar is een aanleiding tot de discussie, ik vind niet dat u als commissie moet
verdedigen en voor aan vallen, want zo is het niet.
Nee, maar ik geloof ook niet dat, ik probeerde juist, gehoord de discussie, te
kunnen concluderen, als u het nou zo bedoeld, dan kan ik me daar mee
instemmen, probeer een band te leggen tussen de zaal en de commissie, en als
dat niet kan dan moeten we concluderen, en stemmen, maar als het wel kan,
daar is deze tweedaagse natuurlijk voor bedoeld. Mag ik vragen, ook naar de
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uitleg van de commissie, van de heer Korthals Altes, dat u in die zin en gelet
op tekst en hij wijst inderdaad op terecht zoals de voorzitter ook al deed, naar
punt 2 op blz. 3, en gehoord de discussie
Voorzitter, ja, we kunnen misschien heel eenvoudig aan mevrouw Bruggeman
haar bezwaren tegemoet komen, vanwege de wat andere inkleuring die het
woord solidariteit in ons taalgebruik heeft gekregen door de loop van de jaren,
denk ik dat hier gewoon het goed naderlands woord saamhorigheid beter
begrepen kan worden en ook beter beantwoord aan hetgeen mevrouw Bruggemans zich daarvan voorstelt. En ik denk ook dat we dan niet het gevaar lopen
met het gebruik van het woord solidariteit, dat alles maar weer onder die ene
grote paraplu gekapseld en bescherm moet worden.
Ik wou eigenlijk want dat kan natuurlijk niet, we moeten ergens natuurlijk een
zekere orde in dit gesprek bewaren, er zijn resoluties ingediend, er is een
commissie en we discussiëren aan de hand van de stukken. U krijgt nu het
woord en dan mevrouw Bruggeman en dan sluiten we af.
Dank u wel mijnheer de Voorzitter, mijn naam is Bussemake van afdeling
Heemstede, de afdeling die dus de resolutie heeft gemaakt. Ik heb met interesse
toch van de heer Vonhoff aangehoord en daaruit ook inderdaad wat achtergronden en toelichting gekregen, maar hij heeft me niet echt weten te overtuigen.
Ook de heer Korthals Altes die heeft een aanvulling gegeven die denk ik zeer
nuttig is, maar alles bij alles menen wij toch als afdeling om aan deze discussie
een einde te willen maken, door deze resolutie in stemming te brengen. dank u
wel.
Voorzitter, voor dat we daartoe overgaan, ik ondersteun dit voorstel van harte,
want ik geloof dat dat dan toch geen onduidelijkheid verschaft, een paar korte
punten, ik spreek niet als mevrouw Bruggeman, ik spreek namens de kamercentrale Den Haag, die hier een zeer diep gevoel over had, dat scheelt toch wel
een ietsje dacht ik. Punt 2 dat we de vrijheid niet zo benadrukt hebben dat was
omdat we het hadden over of we solidariteit terug konden vinden of de verantwoordelijkheid, maar volstrekt juist, vrijheid staat voorop. Punt 3 wat de heer
Korthals Altes zei sprak mij veel meer aan en dat zal de kamercentrale Den
Haag ook veel meer hebben aangesproken. Punt 4 inderdaad liever stemming
en dan zou ik zeggen Heemstede verwoord niet helemaal goed, want die
hebben het over sociale gerechtvaardigheid, maar het gaat om de intentie
solidariteit heeft een ander begrip gekregen in onze maatschappij dan het
vroeger had, dus als we nou over Heemstede ja of nee zeggen, dan weten we
wat de vergadering wil.
De heer van Aardenne
Mijnheer de voorzitter, een heel korte opmerking, de conclusie van resolutie 32
is dat de 5 beginselen expliciet moeten worden genoemd, dat kan niet meer in
het rapport, want besloten is dat het rapport er ligt. De partij, ja uiteraard heeft
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die die vijf beginselen expliciet genoemd in het beginselprogram, het beginselplan is nog altijd geldig en wordt nog door alle neem ik aan in deze zaal totaal
onderschreven. Dus wat dat betreft denk ik dat wij als die laatste zin, als wij die
vergeten, dat we het allemaal eens zijn met die vijf beginselen zoals die in ons
beginselprogram staan.
Voorzitter, de afdeling Heemstede vraagt ons om over onze eigen beginselen te
gaan stemmen. Ik kan mij niet voorstellen dat dat nodig is in deze zaal
U begrijpt, we zitten wat lang met elkaar over dit punt te discussiëren, het is
principieel, en daarom is dat ook juist, ik denk en ik moet het nu afsluiten, dat
wat de heer van Ardenne, wat de commissie zegt, dat zou ik in feite ook willen
ondersteunen, als stemming wilt dan is dat prima, dat is de orde van de
vergadering, maar het is natuurlijk zo dat het hoofdbestuur heeft dit rapport
getoetst aan het beginselprogramma, dat is het uitgangspunt geweest. Er mag
ook geen misverstand over bestaan, dat het rapport strijdig of op nuances geen
overeenkomst zou hebben met het beginselprogramma, dat is het eerste punt.
Het tweede punt is zuiver technisch formeel punt, maar dat hebben we toch met
elkaar afgesproken, we zouden gewoon een open vrije discussie hebben over
de hoofdlijnen en het is ook zo dat er geen tekstwijzigingen in het rapport zou
aangebracht. Ik denk dat het toch zo dicht bij elkaar gekomen is dat de heer
Nord misschien ...
Voorzitter, mag ik het nog een keer proberen. Ik wou onderstrepen wat mevrouw Scherpenberg daarstraks zei, dat het niet de bedoeling kan zijn, dat de
commissie en de algemene vergadering als het ware elkaar polimiseren, dat is
niet het karakter van deze discussie. Daarom dacht ik straks, ik was bijna te
optimistisch, dat we er uit waren, toen ik probeerde een conclusie te trekken,
die dan de mening van de vergadering wordt, dat we er uit waren toen ik
voorstelde om als conclusie uit deze korte gedachtenwisseling over het begrip
solidariteit, te onderstrepen, dat zowel door de commissie als door de algemene
vergadering het woord solidariteit geïnterpreteerd wordt in de zin zoals de heer
Korthals Altes zonet namens de commissie heeft gezegd. Ik dacht dat als we
dat met z'n allen afspraken dat de conclusie uit dit korte debat is, dat we dan
eigenlijk klaar zijn, dan zijn we het eens, wil men dan ook nog over die resolutie
stemmen, dat vind ik iets, dat moet de algemene vergadering beslissen.
Goed, dat is het voorstel van de commissie, ik wil dat nu graag aan de orde
stellen, ten aanzien van deze cluster, kunt u daarmee instemmen, ja applaus,
wenst u daar stemming over, niet, niemand stemming, niemand van de andere
revoluties, dan, ja we kunnen niet aan de gang blijven, sorry
Ja, ik wou absoluut niet meer over dit onderwerp praten, want ik ben heel erg
blij met deze conclusie, dus daar zult u mij niet meer over
Ja, maar we hebben daarmee, ik moet echt even doorgaan met de orde, we
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hebben daarmee het hele cluster als zodanig behandeld,
Dat denk ik niet, als u
Ja, dat denk ik dan wel, dat is dan echt, het spijt me zeer voor u, ik vind het
ook jammer, maar ik wil nu echt, ik vind het echt jammer, maar ik wil
Ja maar ik zou dat niet willen, en ik denk ook dat ik een heel nieuw onderwerp
aan wil snijden, wat toch ook bij dit
Ja dat dacht ik al en daarom wil ik u echt, mevrouw laten we nu rustig de orde
vasthouden, we hebben nu in zes instanties over deze cluster gesproken ik wil
graag nu overgaan naar cluster resolutie 45 tm 51.
Ja ik wil dan toch een punt van de orde stellen, ik heb begrepen dat de
bedoeling is dat we hier een open discussie houden, ik heb ook begrepen dat
het de bedoeling is, dat de mensen die hun resoluties hebben geschreven, ook
aan het woord kunnen komen, en die inhoud ook hier neer kunnen leggen. Wij
hebben net uitgebreid gesproken over de liberale beginselen, ik wil het daar ook
niet meer over hebben, nee daar wil ik het niet meer over hebben, die discussie
is ook voor mij afgerond, wat wel belangrijk is, is dat er een heel ander punt
naar voren komt in de resolutie, en dat is namelijk het belang, het liberale
hechten aan het algemeen belang. En ik zou het toch erg vervelend vinden als
we deze discussie hier vandaag niet kunnen voeren.
Temeer daar de commissie Nord zelf ook aangeeft dat zij het algemeen belang
erg belangrijk vindt.
Wat dat betreft zou daar nog wat over kwijt willen.
Maar dan het is, ik wil absoluut, want zo gaat het niet goed, in de orde, en dat
komen we inderdaad, zitten we weekends achter elkaar te praten, ik heb
vriendelijk gevraagd en dat hebben we met elkaar afgesproken, we blijven ook
vriendelijk, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken, u kent mij beter en
langer dan vandaag, om het per cluster aan de orde te stellen. En alles kon op
dat moment aan de orde gesteld worden. U kunt mij dat niet kwalijk nemen, dat
ik dan ook probeer even door te zetten en het is
Ik zou u dat wel heel erg kwalijk nemen, omdat ik ook belangrijk vind. We
hebben hier met z'n allen
U krijgt nu de gelegenheid, maar omdat u die gelegenheid gekregen hebt, weet
u meteen dat het de laatste keer is, we moeten per cluster van resoluties met
elkaar spreken. En op dat moment is het in twee instanties aan de orde anders
kun je er niet uitkomen.
Gaat u gang, nogmaals
Ik zou dan graag willen praten over resolutie nr. 39, in de eerste cluster. De
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comm1ss1e Nord geeft het een en ander aan over de rol van de overheid en
zegt daarbij. De overheid is ervoor om te zorgen dat iedereen zijn vrijheid kan
beleven, dat mensen zich kunnen ontplooien en dat ze mensen bescherm
worden tegen machtconcentraties. Daarbij geeft ze eigenlijk niet een belangrijke
richtsnoer, waarbij je dan kan zeggen, daar moet het overheidsbeleid dan aan
voldoen, en ik denk dat het goed zou zijn, als wij liberalen zouden zeggen, het
is niet de bedoeling, dat de overheid elke groep afzonderlijk in de samenleving
bij haar beleid beschouwd, maar zoveel mogelijk zich richt op het algemeen
belang, en ik zou aan de commissie Nord willen vragen om dit criterium voor
het overheidsoptreden wat natuurlijk erg belangrijk is voor liberalen om daar
commentaar op te geven en dan kijk ik ook naar haar eigen visie waarbij ze
zegt, politici moeten durven om voor het algemeen belang op te komen en ik
zou het heel mooi vinden dat wij als liberalen dat idee ook in ons overheidsoptreden weerklank laten geven.
Goed dank u wel, ik stel stel dus nu, want er is kennelijk misverstand over
geweest, nogmaals alle punten aan de orde behalve hetgeen wij hebben
behandeld, dat iedereen aan zijn trekken is gekomen. U over die eerste cluster,
Ik wilde reageren op mevrouw Nijs uit Den Haag, dat het algemeen belang door
de politiek moet worden gediend ben ik het geheel mee eens. Maar met de
resolutie hier toch niet. Twee punten van kritiek, ten eerste over de criteria, die
vind ik nogal onduidelijk, met name punt 1, de burger profiteert van de maatregel is dat de burgers in het algemeen of een bepaalde burger. Ik kan me zo
voorstellen dat de ene burger van een maatregel profiteert en de andere niet.
Daarnaast scheppen van voorwaarden waaronder de samenleving optimaal
functioneert, ik kan me voorstellen, dat die of veel uitgebreider moet zijn, of dat
je dat maar ja, zeer kort moet houden. Tenslotte de verwijzing naar .... sau het
staat in de toelichting, maar Houso, heeft naar onder wat hij onder algemeen
belang verstaat benaderd zeer dicht waar mijnheer Korthals Altes daarnet over
zei dat we dat niet met solidariteit bedoelen en dat is namelijk een soort
algemene wil, en dan zou ik liever hebben dat men lok met de haren bijsleepten
dan Houso.
Goed dank u wel, iedereen nu voldoende aan bod geweest voor de eerste
cluster, dan, wie
De heer van Aardenne namens de commissie
Dank u wel mijnheer de voorzitter. Ja ik denk wat de afdeling Den Haag in
resolutie 39 verwoord, toch in wezen ook staat in punt 3 van hoofdstuk 1. Ik zie
niet veel verschillen. Ik ben het wel eens met de kritiek dat het woord de burger
misschien wat moet worden toegespitst. De commissie heeft een andere
benadering, een andere omschrijving gezocht maar in feite staat daarin die
positie van de burger jegens overheid en het algemeen belang uitgeschreven en
ja, ik heb geen bezwaren als ik dat mag zeggen als commissielid, want we
verdedigen niet, heeft mevrouw van Scherpenberg ons geleerd, tegen die
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resolutie, al zou die hier en daar wat verduidelijkt kunnen worden, dat ben ik
met de laatste spreker eens.
Goed dank u wel, de voorzitter van de commissie
Ja ik zou toch, nogmaals het is niet de bedoeling hier met elkaar te polimiseren,
maar zoals het nu wordt gesteld, ook in de toelichting op resolutie 39, moet ik u
toch eerlijk bekennen, dat ik de voorkeur zou geven aan de manier waarop wij
het als commissie hebben omschreven.
Juist uitgaande van wat mevrouw Bruggeman zostraks met zoveel doortastendheid is blijven betogen, ten aanzien van de individuele vrijheid en de individuele
verantwoordelijk in mogelijke tegenstelling tot een bepaalde uitleg van solidariteit,
het zonder meer zeggen dat de overheid het algemeen belang moet behartigen.
Ik kan ook de deur wijd open zetten voor collectivistische vormen van overheidsbeleid, waar wij ons nou juist tegen verzetten. Vandaar dat als de tegenstelling
wordt gezien dat ik geloof ik de commissie de voorkeur zou geven aan de
manier waarop wij de verhouding tussen burger en overheid hebben geschetst.
Liever dan tegen de overheid te zeggen zorgt u nou maar dames en heren voor
het algemeen belang.
Ik ben daar een beetje bang voor wat daar eventueel uit zou kunnen komen.
Trouwens eventueel uit zou kunnen komen, wanneer u de kranten geregeld
leest, dan ziet u ook dat er wat geregeld uitkomt, wanneer wij niet zelf kunnen
uitmaken wat dat algemeen belang dan zou moeten zijn. Dus nogmaals, zoals
de heer van Aardenne zegt, men hoeft er geen tegenstelling in te willen zien, als
men die wil zien, en ik kreeg een beetje uit de toelichting op de resolutie de
indruk dat u die ziet, dan zou ik toch de voorkeur geven aan de omschrijving
zoals wij hem hebben gegeven, want meneer Rouso en z'n volante generale
hebben mij altijd zeer veel angst ingeboezemd. En ik geloof niet helemaal ten
onrechte.
Mevrouw Nijs
Als u het op die wijze interpreteert, dan zou ik ook niet willen, en dat is niet de
gedachte erachter, dus het lijkt me wat dat betreft niet zinvol om daar die
tegenstellingen op te werpen. De gedachte was alleen van we zouden als
liberalen veel vaker moeten proberen om niet voor afzonderlijke groepen op te
komen maar voor het algemeen belang in zijn algemeenheid en dat is een
conclusie die u zelf ook aangeeft in hoofdstuk 2 en wat dat betreft denk ik dat
we het daarbij kunnen laten.
Goed, kan de vergadering daarmee instemmen en de commissie ook, als
conclusie, ja
Mag ik dan nu uiteindelijk ook concluderen dar daarmee ook het commentaar
op de resoluties 30 t/m 44 zijn aanvaard met inachtneming van de gevoerde
discussie, ja.
Dan kom ik bij de resoluties 45 t/m 51. De tweede cluster. Wie mag ik daarover
het woord geven.
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Voorzitter alleen een technisch verzoek,de motie 50, kamercentrale Den Helder,
hoort naar de mening van de kamercentrale niet hier thuis maar in hoofdstuk 6,
wetten en overheden en ik zou hem daar graag behandeld willen hebben.
Heeft de commissie daar bezwaar tegen, nee, ik geloof dat hij eigenlijk wel gelijk
heeft, ja. dan gaat hij naar hoofdstuk 6. Goed mag ik vragen wie van u over
deze cluster gaat u gang
lnge van Hammers, afdeling Leeuwarden.
Wij hebben het over de liberale boodschap, vrijheid in gebondenheid, het woord
vrijheid is inmiddels al heel wat keren gevallen, het woord gebondenheid iets
minder, en daar wil ik het over hebben. Dat ik ons liberaal streven onderschrijf
dat lijkt me duidelijk anders stond ik hier niet, maar ik weet dat de liberale
gedachte niet een ieder gegeven is. Daarom denk ik dat het van realiteitszin
getuigt wanneer we de grenzen van de vrijheid de beperking wat meer aangeven eventueel wat vaker aanbrengen of zonodig accentueren. Ik denk dat het
nodig is voor diegenen in onze maatschappij die zich minder houden aan de
afspraken en die de eigen verantwoordelijkheid in deze onderkennen. Ik onder'"
ken dat dit misschien gepaard kan gaan met mogelijke impopulairiteit, maar ik
denk wel dat het nodig is./
Dank u wel, mag ik vragen wie nog meer.

u
Lammers, afdeling Zwolle
Een vraag van mijn kant. De populaire uitdrukking vrijheid in gebondenheid komt
voornamelijk uit het midden van de vorige eeuw waarin werd gezegd dat een
ieder vrij is zolang hij de vrijheid van een ander niet beperkt. Ik zou kunnen
vragen aangezien daar een resolutie is nr 75 waarin het uitdrukkelijker in naar
voren komt, in samenwerking met het begrip individualisering of met mogelijk is
om deze resolutie in verband met resolutie 75 te behandelen.
75, van de afdeling Wassenaar, ja u mag hem nu behandelen, maar u kunt ook
natuurlijk als zodanig alles dan aan de orde stellen, maar wel in context van het
hoofdstuk, we gaan nu wel met elkaar concluderen ten aanzien van deze
punten.
Ik heb persoonlijk geen voorkeur of deze resolutie nu wordt behandeld of met
resolutie 75, ik denk ook dat het afhangt van de instelling van afdeling Leeuwarden of Wassenaar, voor wat mij betreft wordt deze resolutie dan nu behandeld.
Ja, ik, ik denk dat het ook juist is, dat dit de plaats is om dit punt te bespreken. Wie nog meer. Niemand, wie van de commissie.
Mijnheer de voorzitter, ik zal proberen zo .... mogelijk te zijn, maar elke discussie
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hoeft dat niet denk ik. Ik heb met grote belangstelling gehoord naar datgene
wat de afdeling Leeuwarden opmerkte over vrijheid en gebondenheid en ik
verbind ook meteen de opmerking vanuit Wassenaar gemaakt aan. De Vrijheid
in gebondenheid die geeft aan en die worden door ons nadrukkelijk genoemd,
om weer duidelijk te maken, we hebben dat in eerdere discussie gehad, dat de
liberalen een heel duidelijk samenlevingsverband zien. Brengt me weer in
herinnering, dat toen ik discussieerde over de 5 uitgangspunten die in het
beginselprogram staan dat in feite een aantal van die beginselen zeer duidelijk
geformuleerd zijn juist om het vrijheidsbegrip wat dat betreft een inhoud te
geven. Luister ik echter nu uw verdere opmerking, ik vind dat die opmerking
niet uitdrukkelijk naar voren komt en u doelde daar speciaal op begreep op
diegene die inbreuk maken op onze rechtsorde. In de eerste plaats zou ik dan
de opmerking willen maken dat juist handhaving van de rechtsorde en de
inbreuken op de rechtsorde terdege aan de orde komen in een aantal andere
hoofdstukken, dus daar hebben we gesproken namelijk over voor wat voor
maatregelen genomen zouden moeten worden, in ieder geval wat de benadering
zou moeten zijn van die problematiek en ik denk wat dat betreft nu aan de orde
komt. Maar ik denk dat ik die vrijheid en gebondenheid, dat die inderdaad meer
te maken heeft met datgene wat vanuit Wassenaar is opgemerkt, over het
.. tijdperk en tijdperk van het egoïsme en het niet verantwoordelijk voelen voor
datgene wat er in de samenleving gebeurt. Die relatie die wordt in de resolutie
75 nadrukkelijk genoemd en inderdaad bij kunnen wat dat betreft zeggen dat
onze regelgeving en onze wetgeving altijd behoort te zijn de wetgeving van
minderheden. Vrijwel onze hele wet en regelgeving is er op gericht om de
belangen van minderheden te ontzien en te zorgen dat ze hun kans krijgen, dat
maakt die wet en regelgeving ook meestal tot een hoogwaardig geheel. Wij
nemen als liberalen nadrukkelijk altijd stelling tegen atomistische gedachten. Wij
zijn geen anarchisten, wij zien een samenleving als een goed samenhangend
geheel. Geen bezwaar tegen de resolutie als zodanig dunkt mij maar wel een
duidelijk zicht op wat vrijheid in gebondenheid is en ik denk dat de toelichting
op Leeuwarden daar iets naast lag.
Mag ik vragen, iemand, ja mevrouw
Ja, ik begrijp de heer Vonhoff heel goed, mevrouw van Ammels uit Leeuwarden,
nog steeds ja, ik wil ook zeggen dat de liberale boodschap goed overkomt in
Ongebroken Lijnen en ook dat de vrijheid in gebondenheid het woord gebondenheid vind ik ook terug, maar het woord vrijheid kom ik soms zo ongebreideld tegen en het kan niet vaak genoeg genoemd worden met superlatief, ik zal
even iets kleins citeren, ergens staat in de tekst: Wij willen een zo groot
mogelijke keuze vrijheid hebben voor .....
maar de ge .....
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1bandje 2.
Gelijk hebben. Ik denk namelijk dat wij de vrijheid niet zoeken te beperken daar
waar het niet dringend noodzakelijk is en daarom streven wij naar een zo groot
mogelijke vrijheid en dat betekent op zichzelf een vrijheid in gebondenheid maar
zeker niet naar een zo duidelijk mogelijke vrijheid vandaar dat ik denk dat als
we die richting uit zullen gaan dat we die koers niet zouden moeten gaan
omdat we dan naar mijn overtuiging van de meest essentiële dingen van de
beginselen van onze samenleving zouden verwateren terwijl juist die essentiële
dingen doorlopend in wordt aangevallen. Doorlopend zien op allerlei beleidsterreinen pogingen worden gedaan om met het oog op welk collectief genoegen
dan ook meteen als eerste de vrijheid aan te tasten en wij behoren daartoe
geen voet te geven.
Ja meneer De Maar heeft het recht van de stemcommissie om wat te zeggen.
Aan de voordelen van het klimmen der jaren is dat je kan putten uit herinneringen en dan wil de vergadering uit deze herinnering wijzen dat ten tijde van de
behandeling van het liberale manifest men uitvoerig heeft gediscussieerd wat het
moest zijn vrijheid in gebondenheid of vrijheid in verantwoordelijkheid. Daar zijn
wij toen wel uitgekomen dat moest zijn vrijheid in verantwoordelijkheid. Het zou
jammer zijn dat we dat terugdraaien want de argumenten die tijds gebruikt zijn
ik zou het niet allemaal nog kunnen weten maar dat was dat het leidde tot
weinig vrijheid en veel gebondenheid. Vrijheid in gebondenheid is een onderdeel
van het cooperatisme wat deze mensen graag zien om de vrijheid in te perken
en de gebondenheid te verhogen. Wij moeten blijven bij de vrijheid en de
verantwoordelijkheid en de nadruk blijven leggen op het begrip verantwoordelijkheid. Dank u zeer.
Goed dank u wel. Ter afsluiting u en u dan het laatste woord aan de commissie
en dan ronden we af.
Lammerts van de afdeling Zwolle:
Ik wou graag de resolutie van de afdeling Wassenaar nummer 75 willen ondersteunen. Dat we dat misschien als conclusie zouden kunnen trekken. Ten eerste
vind ik dat de zaak waar we het over hebben er zeer duidelijk in staat en niet
gevangen in een enkel begrip als vrijheid in verantwoordelijkheid of vrijheid in
gebondenheid dan verval je al gauw in een semantische discussie. Wat dat
betreft ik denk dat er over die resolutie wat mij betreft hoeft er niet over
gestemd te worden. Ik vind hem echt wel, ik vind hem fraai.
Het is prettig voor Wassenaar om te horen, ga uw gang.
Lammerts afdeling Zwolle:
Ik wil ook nog éénmaal onderstrepen dat de afdeling Leeuwarden heeft gezegd
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in verband daarmee wat de afdeling Wassenaar heeft gezegd. Ook denk dat als
de heer Vonhoff daar direct op in wil gaan zegt dat vrijheid in gebondenheid
voornamelijk betrekking heeft op sociale rechtvaardigheid dan denk ik dat hij net
de nuance mist. Hij moet zeggen vrijheid in gebondenheid heeft betrekking op
het feit dat mensen zelf verantwoordelijk zijn en dat zij verdraagzaam moeten
zijn. Wat dat betreft is verdraagzaamheid alleen niet voldoende ook de verantwoordelijkheid is hierbij van belang en komt beter in uitdrukking vrijheid in
gebondenheid.
De voorzitter heeft het woord:
Ik heb het gevoel dat we bezig zijn met het heel erg met elkaar eens te
worden. Ik persoonlijk kan mij er goed vinden in wat de heer De Maar daarstraks zei. Ik wil er ook aan herinneren dat als wij het hebben over beperkingen
die soms aan de vrijheid moeten worden opgelegd meestal juist het doel
hebben om te zorgen voor .dat die vrijheid niet de vrijheid van anderen in
gevaar brengt. Dat daarvoor ook die gebondenheid nodig hebt ten behoeve van
de vrijheid van allemaal en niet de gebondenheid omdat het zo leuk is om
mensen banden aan te leggen maar om te zorgen dat ze allemaal de maximale
vrijheid kunt genieten. Ik geloof dat we het daarover dus allemaal wel eens zijn
en wat resolutie 75 betreft daar in mijn exemplaar staat daar akkoord naast
geschreven wanneer de vergadering zou wensen dat wat daar staat als conclusie uit kan volgen dan hoeft wat mij betreft niet anders zeggen dan dat ik dat
kan toejuichen.
Goed mag ik dat dan nu voorleggen. Dus de resoluties 45 tot en met 51. We
hadden afgesproken dat we 75 daarbij zouden betrekken. U kunt daarmee
instemmen met het commentaar van de commissie en het antwoord van de
voorzitter positief antwoord ten aanzien van de resolutie 75 van de afdeling
Wassenaar.
Meneer de Voorzitter, mag ik nog even over 49.

Ja.
Ik ben De Vries uit Rijswijk.
Als ik zie wat het commentaar is, dat is het laatste stukje van het commentaar
waarin de commissie zegt zij handhaaft de stelling dat de mensheid het vermogen bezit om behalve het strikt individuele of groepsbelang ook in wijde
algemeen belang te zien. Nou is naar mijn mening dat een beetje in tegenstelling tot hetgeen de burgemeester zelf schrijft in hoofdstuk 2 par. 8 want daar
geeft hij eigenlijk aan dat wat wij zeggen in onze resolutie dat het niet zo
idealistisch is als u allemaal wel zegt.
Mag ik dat weer eens even weer wat in afwijking is van de orde. Ik herhaal dat
om even met elkaar opbouwen en erin komen maar ik geef gaarne
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De Vries Rijswijk: We zijn toch bezig met de resoluties tot en met 51.
Voorzitter: Ik had nogmaals, het is ook vrijdagmiddag 14.00 uur we moeten er
inkomen, beginnen. We doen het ook volgens de orde zoals u zelf bepaalt. Het
is de bedoeling dat per cluster eerst u het woord voert over alle resoluties in
die cluster. Ligt aan mij dat ik dat niet helder heb gemaakt. Dan antwoord de
commissie, dan krijgt u weer de gelegenheid om het woord te voeren en dan
de commissie en dan er hier en daar nog een interruptie worden toegestaan,
dan gaan we concluderen. Laten we dat nu afspreken dat het is plezierig voor
mijn collega's die hierna voorzitten dan kunnen die tegen mij zeggen wat ging
dat merkwaardig bij jou, maar daar ben ik wel aan gewend, langzamerhand.
Het woord is aan de heer Nord.
De heer Nord: meneer de voorzitter, ik blijf erbij dat er geen enkele tegenstelling bestaat tussen wat wij hier zeggen en aan het einde over ons commentaar,
de capaciteit van mensen om boven het strikte eigen belang boven uit stijgen
en ook in algemeen belang te zien aan de ene kant en wat wij hebben gezegd
in de latere paragrafen die zoals u het stelt wat minder idealistische zouden zijn
gesteld. Onze eerste stelling vinden wij ook niet idealistisch. Wij stellen vast dat
omdat de mens niet alleen maar er is in onze liberale visie een willoos produkt
van het sociaal-economische achtergrond of ideologische achtergrond afstamming, of wat dan ook. Maar een vrij zelfstandig denkend wezen heeft ie ook alle
belang hecht aan het persoonlijke belang of groepsbelang heeft ie ook het
inzicht om op een bepaald moment deel te nemen en verantwoord deel te
nemen aan vaststelling aan het algemeen belang. Onderschrijft men die stelling
niet dan heeft men een ander mensbeeld dan het onze. Dan zou er trouwens
geen basis zijn voor een democratische rechtsorde op liberale basis. Wanneer
men niet in staat is om met de menselijke natuur om mee te praten over wat er
in het algemeen belang moet gebeuren dan moet je ook geen instellingen
oprichten die tot taak meekrijgen om dat algemeen belang vast te stellen. Die
stelling handhaven wij dus volledig en is helemaal niet in strijd met wat wij later
zeggen dat er natuurlijk in onze samenleving, zoals in iedere samenleving, maar
ook in de historische periode altijd zo geweest groepstegenstellingen zijn van
ideologieën. Natuurlijk zijn die er maar omdat wij geloven dat de mens de
capaciteit heeft om op bepaalde momenten ook verantwoord mee te doen aan
het vaststellen van het algemeen belang wanhopen wij niet aan de democratische maatschappij op liberale grondslag waarvoor wij hier bijeenzijn om niet te
worden.
Voorzitter: dank u.
Dat ben ik helemaal met u eens. Het zou prachtig zijn als het ook zo zou
dat ieder mens, ik ben met u eens dat ieder mens dit in zich heeft. Het
prachtig zijn als ieder mens het algemeen belang zou laten gelden boven
eigen belang. Maar ik denk dat dat niet het uitgangspunt is zoals de realiteit
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Dat zeggen wij ook niet. Dat zeggen wij ook niet dat iedereen voortdurend het
eigen belang laat prefeleren boven het eigen belang. We zeggen alleen dat de
mens van nature de mogelijkheid in zich heeft om op een goed moment aan
het algemeen belang te denken. Niet dat ie dat altijd doet helaas.
Voorzitter: mag ik concluderen, mag ik vragen gehoord de discussie ben ik zo
vrij om te concluderen dat er consensus bestaat in de vergadering. Dat niemand
echt een van de resoluties in stemming wenst te brengen. Dat dat ook geldt
voor resolutie 75. Ik zeg dat in herhaling. Dat u instemt met het commentaar
van de commissie. Dan is het geval als zodanig besloten en dan gaat u naar
het jaar 2000 met de heer Gmelig Gemerling.
Dames en heren wij gaan samen inderdaad naar het jaar 2000 en ik hoop dat
we dat op een heel constructieve wijze kunnen doen. We moeten ook een
beetje op de tijd letten want we zijn u bij resolutie 51 en u weet er volgen nog
een kleine 500. Maar we komen er wel door met elkaar. We beginnen met een
piepklein clustertje. Dat is het cluster 52 en 53. Daarin vindt u twee resoluties. Ik
wil u vragen of u zich kunt verenigen met het commentaar en ik wil u vragen of
een uwer daarover het woord wenst te voeren. Aan de orde dus 52 en 53.
Gaat u gang.
Dorsman afdeling Reeuwijk:
In dit hoofdstuk worden de hoofdlijnen aangegeven over de ontwikkelingen naar
2000. De afdeling Reeuwijk vraagt met nadruk in de serie voor het punt milieu.Het punt milieu is iets wat misschien toch ten aanzien van de WO een gebroken lijn heeft laten zien. De WO heeft achtereenvolgens drie voortreffelijke
ministers geleverd voor Milieu. Ten tijde van de kabinetscrisis is even de schijn
ontstaan alsof er enig verschil in inzicht zou zijn tegen de zittende ministers die
zich met milieu bezig hielden in de partij. Het is daarom goed om uit te spreken
dat het milieu een uitermate belangrijke zaak zal zijn op weg naar 2000. Daarom
pleiten wij ervoor deze resoluties aan te nemen als onderstreping van het feit
dat er offers nodig zullen zijn om een goed milieu te kunnen handhaven.
Wil iemand anders in deze vergadering nog het woord voeren over deze cluster.

Ja voorzitter uit Haarlem Bakker:
Met betrekking op de resolutie van Reeuwijk heb ik één kanttekening bij te
maken. De laatste zinsnede die er in vermeld staat kan op meerderlei wijze
worden uitgelegd. Dat kan gedaan worden middels overheidsbemoeienis danwel
anderszins gericht. En verderop bij de hoofdstukgewijze behandeling zijn er
andere resoluties die er zeer principiële opmerkingen over maken. Ik verwijs
alleen naar de resolutie van Haarlem in die zin. Ik mag aannemen dat dat nog
een open vraag in dit kader hier blijft.
Ja gaat u gang.
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Ja dit is natuurlijk een lief onderwerp, milieuvraagstukken en hoge prioriteit. Maar
dan moet je het ook duidelijk waarmaken dat is ook ten opzichte van de
economie willen wij dat nou echt wel. Of willen wij door blijven gaan met het
vergroten van steden, met het vergroten van Schiphol, meer wegen in Nederland. We zijn op het moment met 15 miljoen. De regering wel er 700.000
woningen erbij bouwen. Dat betekent een aantasting van milieu. Als wij dat echt
willen het milieu dan moeten wij een standpunt tegen die aantal wegen, tegen
grotere milieu-zaken echt prioriteit milieu boven economie. Dan moeten de leden
door op de ouderwetse methode. We zeggen het wel. We gaan rustig door met
meer wegen, meer beton, meer enz.
Ik denk dat we dit onderwerp wat u nu aansnijdt geheel strakjes in de milieuparagraaf aan de orde kan komen.
Nou, dan wil ik het hier kort bijlaten en zeg dan gewoon we kunnen dit zo
laten het milieu enz. maar dan moeten we ook zeggen het milieu heeft
opzichte van de economie gelijkwaardige prioriteit of wat mijzelf betreft
hogere. Dat zou ik graag willen niet een vrijblijvende opmerking zoals nu. Ik
dus graag voor milieu-vraagstukken hebben een hogere prioriteit dan
economie. U zult het niet doen.

wel
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Meneer Meijer:
Voorzitter een heel korte opmerking.
Het milieu heeft economische onaangenaamheden maar het milieu betekent ook
een aantal economische kansen zelfs het oplossen van milieu-problematiek
betekent economische kansen. Als Reeuwijk zijn motie ook in die zin heeft
bedoeld zou ik het graag willen steunen.
Ik kijk even rond of er iemand vanuit de vergadering die in deze eerste instantie
nog het woord wenst te voeren. Zo niet dan zou de commissie antwoorden. Ja
mevrouw.
Ik denk dat het heel goed samen te vatten is. De manier waarop wij met elkaar
te denken dat als conclusie is dat wij met z'n allen onderschrijven dat het milieu
een van de belangrijkste vraagstukken is in het geheel. En dat is dan ook
precies wat er in dit hoofdstuk ter sprake moet komen. Want al die detail
uitwerkingen en verdere afweging van milieu komen dadelijk in alle andere
resoluties daar aan de orde. Laten we hier alleen met z'n allen zeggen dat is de
conclusie waar iedereen het mee eens is. Ik denk dat het ontzaglijk belangrijk is
dat het milieu in al zijn facetten centraal stellen in de toekomstontwikkeling tot
het jaar 2000 en dat we het daar nu bij laten.
Wenst iemand anders uit de commissie nog het woord.
Zoniet dan vraag ik aan de zaal of iemand nog in tweede instantie het woord
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wenst te voeren.
Wenst iemand stemming over een van de resoluties. Zoniet dan is dit cluster
afgesloten.
De resoluties 54 tot en met 63.
Ik open de discussie voor de vergadering.
Ik wijs u nog even op ondanks het feit dat wij velen van u kennen u toch iedere
keer u eigen naam wilt noemen en uw afdeling dat is namelijk voor de band en
strakjes voor de notulering uitermate handig.
Gaat u gang.
Bakker, Groningen:
Voorzitter, de afdeling Alblasserwaard die stelt dat het bij marxisme niet zozeer
een kwestie zou zijn van mislukking van theorie maar veeleer een slecht
uitgevoerde praktijk. Nou is het marxistisch experiment op bijzonder grote schaal
uitgevoerd.
Zo'n beetje de helft van de wereldbevolking heeft er onder te lijden gehad. Ten
tijde van die experimenten kon het ook op redelijke populariteit in bepaalde
kringen in het Westen rekenen. Rusland was populair ten tijde van Stalin, China
ten tijde van de grote Culturele Revolutie, Cuba was populair. Na afloop als de
misstanden naar boven kwamen dan heette het steeds dat de theorie niet goed
was toegepast en dan lag het aan onbekwame leiders. Zou het niet zo zijn dat
een theorie die in de praktijk steeds verkeerd blijkt uit te pakken dat die theorie
verkeerd is. En een systeem waarop steeds systematisch de mensenrechten
geschonden worden daarbij kunnen wij als liberalen een waarde oordeel over
uitspreken. Ook communistische landen hebben officieel de akkoorden van
Helsinki ondertekend en alle mensenrechten verdragen van de Verenigde Naties.
In de praktijk hielden ze zich er niet aan. Dan kun je toch rustig spreken dat het
liberale model toch gewoon beter is. Dan hoef je niet steeds bescheiden te
doen en dan kun je toch gewoon zeggen dat ons systeem het beste is.
Dank u zeer, meneer Bakker.
Andere meneer Bakker.
Dank u dat u mij al kent.
Maar men zou u niet kennen. Dat zou wel heel kwalijk wezen.
Dank u. Even reagerend op afdeling Hilversum nummer 54. De allerlaatste zin
bevreemd mij eigenlijk een beetje. Juist in deze tijd met alle maren die er aan
vast zitten lijkt mij toch de uitgelezen mogelijkheid om zeker geen terughoudendheid te betrachten in de relaties met dit soort landen. Dat is wat anders dan dat
je voorzichtig bent en eens zou optreden. Die waakzaamheid die heb je
natuurlijk altijd wel. Maar juist in deze tijd hebben wij de beste mogelijkheden in
vergelijking met vele jaren daarvoor om in ieder geval iets van onze gedachtenwereld daarnaartoe te kunnen brengen en die daar voedingsbodem kan
krijgen. Dus ik zou die laatste passage zeker niet willen overnemen.
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Ja mevrouw Weijers, Hilversum. We krijgen nu een hele echte discussie tussen
de partijleden onderling. Mag best, daarvoor zitten we hier. Uitstekend ga uw
gang.
Ja, dank u wel voorzitter. Het is natuurlijk zo dat ook in Hilversum een doorbraak in gehele Oost-Europa en in Rusland natuurlijk toegejuicht wordt. Anderzijds is het natuurlijk zo, dat wij allen geconfronteerd zijn met het nog niet zo
lang geleden aantal zaken met name in Letland, Estland, Litouwen. Die ons tot
grote zorg hebben bewogen en de laatste zin van de resolutie van Hilversum is
dan ook niet anders bedoelt dan let toch op uw zaak ondanks het feit dat daar
nu toch blijkt een laten we hopen dat het doorzet, dat daar toch een hele
andere wind gaat waaien. Let toch op dat er geen dingen gebeuren die toch
beslist niet kunnen onderschrijven die dus weer in strijd zijn met ons gevoel
voor vrijheid en rechtsorde. In die zin moet u die zin van deze resolutie lezen.
Dank u voor uw verduidelijking.
Ja gaat uw gang.
Als aanvulling hierop zou ik toch
Uw naam graag.
Piët, afdeling Rijneveld:
Ik denk dat die gerichtheid op de Sovjet Unie, die uit het verleden verklaarbaar
is dat zij een enorme wereldmacht vormden in dat grote gesloten blok. Maar we
kunnen vanuit, dat is toch sterk aan het desintegreren. En ik denk dat dan de
betrekkingen op een soort gelijkwaardige manier moeten worden gevoerd als
tegenover Mali of Pakistan of België. Dus.
Ik stel voor dat we hier toch niet helemaal apart naar gaan kijken. Ook moeten
gaan kijken als we zeggen als we mede verantwoordelijk zijn voor de mensen
op deze wereld dat je niet moet gaan zeggen we moeten op deze wereld geen
betrekkingen, slechte betrekkingen of geen betrekkingen hebben met de Sovjet
Unie.
Eigenlijk bent u al geweest in eerste instantie maar omdat u iets wilt verdedigen
geef ik u daartoe gaarne de gelegenheid.
Ja ik denk dat de heer, ik heb zijn naam helaas niet verstaan,
Piët,
Piët, een hele verkeerde interpretatie van deze resolutie geeft. Want het is
helemaal niet de bedoeling dat wij slechte betrekkingen met de Sovjet Unie
zouden moeten onderhouden. Maar het is natuurlijk wel zo dat we niet, we zijn
allemaal verschrikkelijk blij. Blijdschap kan natuurlijk ook ontaarden in blindheid
en dat moet natuurlijk niet.
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Meneer Meijer:
Ik hoop dat ik toch echt duidelijk geweest ben.
U bent heel duidelijk.
Meneer Meijer:
Meneer de voorzitter: Ik denk dat de motie 55 van Utrecht veel beter verwoord
wat Hilversum ook probeert de verwoorden maar dan alleen ten aanzien van de
Sovjet Unie.
Ik denk dat de afdeling Rijnsveld gelijk heeft met de opmerking dat we nog wel
wat meer buitenland hebben dan alleen de Sovjet Unie. Ik zou dus Hilversum
willen adviseren 54 te laten vallen ten gunste van 55.
Gaat u gang:
Dank u wel, mijn naam is Meijdam, afdeling Enkhuizen:
Ik heb met belangstelling geluisterd naar het betoog van de vertegenwoordiger
van Albrandswaard. En ik moet u zeggen dat het betoog van de vertegenwoordiger van die afdeling mij meer heeft aangesproken dan de resolutie zoals die in
de waslijst van resoluties voorkomt.
Even mijn interruptie:
Die meneer die daar over sprak, sprak over de resolutie van Albrandswaard
maar ik kreeg niet de indruk dat hij de indiener van de motie was.
Derhalve kunt u zich voorstellen dat u zich daar beter in kunt vinden als hij daar
stelling tegen nam.
U heeft groot gelijk, dan heb ik dan verkeerd geïnterpreteerd.
Ik wil dan toch zijnde op deze plaats gaarne onderstrepen en ik zou de afdeling
Albrandswaard willen adviseren om deze resolutie die tenminste voor meerderlei
uitleg vatbaar is en bovendien naar mij dunkt niet strookt met de wijze waarop
wij aankijken tegen het westerse staatsbestel zoals zich dat heeft ontwikkeld in
te trekken ten gunste van, en ik onderstreep hierbij de woorden van de heer
Meijer, motienummer 55 van de afdeling Utrecht.
Akkoord, ik kijk even rond of in deze eerste instantie nog iemand van de
vergadering het woord wenst. Zoniet dan is die instantie gesloten en kijk ik naar
de leden van de commissie.
Kan heel kort zijn. Meneer de voorzitter u begrijpt wel dat wij met veel genoegen
naar dit debatje hebben geluisterd. Vooral naar de eerste interventie waarbij
kritiek werd uitgeoefend op resolutienummer 56. Een kritiek die u ook in ons
commentaar op deze cluster in misschien nog wel scherpe termen terugvindt en
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wij vinden dat het onderwerp belangrijk genoeg is om daar heel erg duidelijk
over te zijn. Wat betreft de teksten 54 en 55. Wij zijn het met beide teksten
gelukkig. Bevestigen wat al in onze nota stond en ook wat in ons commentaar
nu opnieuw staat. Alleen voor wat betreft de laatste zin van resolutie 54 geloof
ik dat als men dat zou willen overnemen dat men het dan zou moeten doen in
de zin zoals door een van de sprekers is gezegd en inmiddels wel door
Hilversum aanvaard. Maar het is waarschijnlijk voldoende als men als conclusie
uit dit debatje zich akkoord verklaard met resolutie 55 die eigenlijk in één zin
een heel complex van zaken op voortreffelijke wijze samenvat.
Ik denk dames en heren dat het voorstel van de heer Nord dat ik dat nog een
keer moet voorleggen. Kan ik concluderen dat u akkoord gaat met de hele
discussie rond deze cluster 54 tot en met 63 wanneer wij als vergadering de
resolutie 55 overneemt. Dat impliceert uiteraard ook dat u goed heeft geluisterd
naar diegenen die met betrekking op 56 opmerkingen hebben gemaakt.
Daar wilde ik het dan bij laten.
Wenst iemand in tweede instantie nog het woord. Zo niet dan is de instantie
gesloten en is dit cluster afgewerkt. Dan ga ik met u, pardon, ja ik ga nu naar
het cluster 64 tot en met 76.
En 75 is daar uitgevallen zoals u inmiddels heeft begrepen.
Wie wenst het woord over resoluties 64 tot en met 76, gelezen het commentaar
van de commissie.
Gaat u gang.
Bakker, Bussum:
Met betrekking tot nummer 73 geloof ik, als je het heel letterlijk leest dan is te
sterk altijd verkeerd maar als je dat te dan even weglaat overdrachtelijk leest
dan staat er overheid moet algemene regels stellen. Nou die verfijning even
kalmpjes aan. Ik denk toch dat de regelgeving in ons land, los van de verfijning
zo diep ingrijpt in het leven van de mensen. Dat de rechtsgelijkheid verfijning
heel vaak nodig maakt. Dus dat een algemene slagzin dit moet in de nota meer
aandacht krijgen. Ik denk dat dat gewoon niet waar is. Dat dat een overtrokken
gedachte is tenzij je het helemaal letterlijk leest. Ja dat heeft zo iets, dat heeft
helemaal geen zin want alles wat te is is verkeerd.
Dank u zeer. Iemand anders nog over dit cluster.
Voorzitter, mijn naam is Moerland, afdeling Leiden:
Ik wou wat opmerken naar aanleiding van resolutie 65, afdeling Bussum. Daarin
wordt gevraagd om vanuit de liberale beginselen aan te geven wat nou op dit
terrein de overheidstaken moeten zijn. Dat komt op een aantal andere punten
ook terug. In andere hoofdstukken heeft Leiden ook hierover een resolutie
ingediend. Misschien is dit nou eens een onderwerp om te overwegen een
themacongres over te organiseren. Wat zijn nou de principiële overheidsvragen
vanuit de liberale visie om vanuit daar eens te gaan kijken als we nou willen
gaan herstructureren ook in bestuurlijke zin ook in defensief concept wat moet
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dan onze houding zijn.
Juist, u hoort aan het instemmend applaus, niet gemompel, applaus dat die
suggestie in ieder geval in goede aarde valt. En we komen er zo van deze kant
nog even op terug.
Meneer Bakker.
Voorzitter 69 daar wordt een stellingname vooraf gesteld in de eerste alinea.
Eerst komt het beleid en dan pas de prijs. Als het zo absoluut wordt gesteld
denk ik dat we dan onze portemonnee kunnen gaan trekken. Dat wil niet
zeggen dat ik het oneens ben met die stelling alleen daarna volgt een soort
interactie om precies de grens te kunnen bepalen waar het uiteindelijk eindigt.
En dat mis ik zo in die betreffende resolutie. Tenzij Wassenaar dat ook zo
bedoeld heeft. Want dan hebben ze het helaas wat moeizaam staan omschrijven.
Wellicht dat iemand uit Wassenaar dat zou kunnen beantwoorden.
Even uw naam en even de microfoon graag open.
Roskam uit Wassenaar:
Dit is een samenstel van een aantal resoluties die wij in Wassenaar gemaakt
hebben maar wij wilde niet zo enorm veel plaats in het boekje innemen dat we
het gekort hebben en ik kan me voorstellen dat het daarom onduidelijk is
geworden. De strekking van het geheel sluit eigenlijk heel erg goed aan op wat
er daarnet gezegd is, waar gevraagd is om themadagen over dit onderwerp. Dat
past precies exact erin. Waar we bij ons in eerste instantie overvielen was dat in
punt 6 gesteld werd dat de mensen best nog wat kunnen betalen op het
moment dat iedereen wat meer geld heeft en dat hoeft het niet allemaal meer
gratis. En daar hebben wij op gereageerd, we hebben gezegd dat moet niet
bepaald worden door of we nu met z'n allen wat rijker of armer zijn. Dat moet
bepaald worden door de visie die we erover hebben. De rest waar deze meneer
even over had is inderdaad zoals ik u zeg bij ons door een econoom geschreven die dus vandaag niet aanwezig is maar dit erg goed kan onderbouwen en
daar heb ik duidelijk minder verstand van.
Dank u zeer. Iemand anders nog over dit cluster in deze instantie.
Van Gent, Rotterdam:
Ik wilde even aandacht vragen voor resolutie nummer 72 die wellicht gedeeltelijk
op hoofdstuk 6 zou kunnen slaan. Maar nu een beetje dreigt onder te gaan in
de toelichting op andere onderdelen. Ik wou deze resolutie dus wel apart in
stemming hebben.
U vraagt stemming over resolutie 72 zodadelijk.

Ja.
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Dan zullen we eerst even over moeten spreken met elkaar.
Dat kunnen we dan in de tweede instantie doen tenzij u nu de gelegenheid wilt,
dat is wel handig dan kan ook de commissie erop reageren om nog even toe
te lichten waarom u deze resolutie heeft ingediend zoals u hem heeft ingediend.
Ik wilde niet al teveel tijd vragen, meneer de voorzitter daarom dat ik er zo
weinig over zeg. Ik denk dat de tekst opzichzelf en de toelichting erop helder
genoeg is. Er komen meer bestuurslagen daar heeft weinig zin om je tegen te
verzetten. Maar we moeten voorkomen dat er teveel bestuurders komen die over
ook steeds meer dingen gaan besturen. Dus laten we een beleid uitzetten dat
kan je dus niet even in een rapport zoals zo vele dingen gaan waardoor de
overheidstaken overgaan naar de kerntaken.
Akkoord. Iemand in deze instantie nog het woord. Zoniet dan is ie gesloten en
dan ga uw gang.
Defort, afdeling Zeist:
Ik betreur het dat deze resolutie apart tot stemming wordt gebracht. Ik heb er
geen doorslaggevende bezwaren tegen maar hij te appodixtisch om nu zo'n
duidelijke uitspraak over te doen. Ik zou de afdeling Rotterdam in overweging
willen geven om er vanaf te zien gewoon zoals andere resoluties in de algemene samenvatting mee te laten nemen. Anders zouden we moeten overwegen om
tegen te stemmen wat we toch eigenlijk zouden betreuren.
Maar misschien komt ie helemaal niet in stemming omdat ie overgenomen
wordt. Dat zou natuurlijk de oplossing zijn. Maar dat zien we straks. Of dat men
niet wil stemmen, we zien dat zo. Laten we eerst wachten tot we de reactie
hebben van de commissie.
Ja.
Mijn naam is Zwart, Oegstgeest:
Ik denk dat stemming inderdaad niet nodig is gezien de aanhef van de resolutie
uit Wassenaar die net nog met verve is verdedigd. En die eerste opmerking is
gemaakt door de afdelingsvertegenwoordiger van Leiden. Ik zie daar een heel
duidelijke band tussen en die zou bijvoorbeeld het onderwerp kunnen vullen van
een themadag.
Akkoord, heeft iedereen nu datgene gezegd wat hij wenste te zeggen in deze
instantie. Zo ja, dan is het woord aan de commissie.
In eerste instantie graag meneer de voorzitter aan de heer Groenveld. Ik wou
zelf graag iets zeggen over resolutie 72 maar de eerste interventies worden
beantwoord door de heer Groenveld.
Meneer Groenveld heeft het woord.
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Ja, eerst even inhaken op resolutie 65. Wij moeten inderdaad helder krijgen wat
de eigenlijke staatstaken zijn in de sociale rechtsstaat zoals wij die voorstaan.
Daar is de commissie natuurlijk niet helemaal onduidelijk over gebleven. De
commissie heeft duidelijk wel onderlijnd dat je in de samenleving zoals die op dit
moment functioneert wellicht wat minder zou moeten doen als overheid aan
overheidsconsumptie en wat meer aan overheidsinvesteringen ten behoeve van
infrastruuctuur e.d. Bovendien is in het rapport heel duidelijk tot uitdrukking
gekomen dat het wellicht zo is in Nederland dat we ons sociaal zekerheidssysteem wat te zeer hebben opgetuigd en dat het misschien op een aantal punten
duidelijker en eenvoudiger en meer op het individu toegesneden kan worden.
Dus wanneer 65 bedoeld is om te zeggen dat wij door moeten gaan te discussiëren en ook op themadagen over de rol van de overheid en over de omvang
van de overheid en staatstaken dan is de commissie het denk ik eens. Er is in
de commentaren ook verwezen naar punt 6 van het hoofdstuk wat nu aan de
orde is en dat punt 6 dat verwoord wanneer er een continue vergroting is van
de welvaart van het nationaal produkt dat er dan momenten in de geschiedenis
kunnen ontstaan waarbij je opnieuw moet gaan bezinnen op de omvang van die
overheidssector. De bedoeling van dat punt 6 is om erop te wijzen dat we vele
zorg voorzieningen hebben gecreëerd in de 50-er en 60-er jaren en dat we
inmiddels 1990-1991 levende te maken hebben met een verdubbeling van het
nationaal inkomen ten opzichte van die periode. Dan moet je op dat moment
afvragen over een aantal zorgtaken die de overheid op zich heeft genomen nog
steeds nodig blijven. En dat is in dit hoofdstuk opgenomen omdat het hier ook
gaat over de periode na 2000. Als uitgaat van een reële economische groei van
2% per jaar dan merkt u in de komende 35 jaar een verdubbeling van het
nationaal inkomen en de commissie is van opvatting dat in het licht van die
ontwikkeling je goed moet kijken naar de omvang van de overheidssector met
name waar het gaat om overheidsconsumptie.
Heer Nord:
Graag een woord over resolutie 72 waarover ook de heer Wilmer iets over zou
willen zeggen. Wat hier staat in de tekst van Rotterdam moet ik u eerlijk
bekennen dat ik daar niets in kan zien waar ik het oneens mee zou zijn. Ik wil
alleen opmerken dat wat hier ter sprake wordt gebracht in nr. 72 in latere
hoofdstukken in veel uitvoeriger vorm nog terugkomt. Zowel als we het hebben
over de ..... en de consequenties daarvan als wanneer we het hebben over
binnenlands bestuur en vraag me dus af of het niet een beetje jammer zou zijn
voordat we die discussie nog gehad hebben alvast het resultaat van deze nog
niet plaats gehad hebbende discussie al te willen bevriezen door als conclusie
te zeggen dat wij accepteren wat hier in staat. Ik zeg, ofschoon ik het persoonlijk helemaal eens ben met wat er staat maar vraag me af of het niet beter zou
zijn om dat op een later moment besluiten wanneer we de discussie ten
principale daarover gehad hebben. De heer Wilmer had nog een ander aspect
geloof ik dan in deze resolutie gezien.
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Heer Wilmer:
Er zit een punt of een verbinding hierin daar wil ik graag op wijzen met resolutie
65. Dat is ook wat de vertegenwoordiger van Leiden aan de orde heeft gesteld.
Dat is namelijk de behoefte om eens te praten over de taken van de staat, de
rol van de staat. Daar is om een uitvloeisel namelijk wat doet dan decentraal
bestuur in dit land en als we over de inhoudelijke zaken hebben daar heeft de
heer Nord het al over gehad, kan beter in een ander hoofdstuk worden behandeld. Maar juist het uitvloeisel van de rol van de staat is een punt daar zit
verbinding mee. Dus het lijkt mij handig dat dit punt nu niet verder aan de orde
komt.
Iemand anders nog van de commissie op dit moment. Zo niet dan kijk ik even
naar de zaal en eerst even naar de heer Van Gent. Kunt u zich vinden in
datgene wat de heer Nord heeft voorgesteld.
Als u dan even wilt aangeven waarover we het dan eens waren. Hoofdstuk 6.
Ik meen, ja er is een hoofdstuk waar we uitvoerig ingaan op de kwesties van
nevenschikkingen van verschillende lagen van bestuur. Blz. 16 - 20 wordt hier
gezegd de nota.
Dat is dus onder hoofdstuk 5 einde deel van hoofdstuk 5 daar komt het aan de
orde. En dan komt het nog eens aan de orde onder hoofdstuk 6. Ik zou dus
eigenlijk willen suggereren dat we dan nadat we die discussies gehad hebben
even terugkomen op uw resolutie 72 en kijken of we het dan nog steeds over
eens zijn dat hier eigenlijk een aardige samenvatting zit van het geheel.
Prima we schuiven door naar 5.
Akkoord. Dat is een conclusie en tweede conclusie zou zijn voordat ik u in
tweede instantie het woord geef dat met name rond de motie 65 in themacongres althans in een themacongres zou kunnen worden geïncorporeerd. Ja in juni
ja nemen we dat mee. Akkoord.
In de tweede instantie wil iemand daar nog het woord voeren over dit cluster.
Zo niet dan is ook dit cluster afgehandeld en gaan we naar de resoluties 77 tot
en met 92. Wie wenst daar over het woord te voeren.
Rijnders in Andel:
In het voorwoord daar zegt u dat het eigenlijk niet in de bedoeling lag op de
interne WO-cultuur in te gaan. Niettemin in deze resoluties komen we bij een
aantal zaken eigenlijk bij de kern van de hele politiek terug. De voorzitter heeft
bij zijn inleiding gezegd dat het weliswaar de bedoeling niet was op die interne
cultuur niet in te gaan maar dat toch meende dat we daar in deze dagen niet
omheen zouden kunnen. Nou weet ik niet of u daar niet op in wil gaan of op in
wil gaan. Ik bedoel het volgende. In uw voorwoord gaat u op een aantal
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resoluties is op het grootste gedeelte daarvan niet in het enige is dat het niet
de bedoeling is dat iemand zondermeer de opdrachten van anderen heeft uit te
voeren. Er zijn een aantal resoluties die zeggen dat bepaalde dingen gedeeltelijk
tot een verouderd standpunt behoren zie onder andere resolutie 88 van Haarlem. Ikzelf kom uit Andel wij hebben resolutie 90 ingediend en we moeten
constateren dat er in de Nederlandse politiek, dat is niet bepaald iets van de
WO, maar ook andere partijen, fout is. Er is geen contact tussen de burger die
wij hier vertegenwoordigen en de kamerleden. En ik meen dat daar zeer
duidelijk iets aan gedaan moet worden en niet dat men daar langs praat of niets
over vermeldt. Ik heb het idee dat contact van de kamerleden met de burger
verbeterd kan worden. Er zou een voorbeeld aangedragen kunnen worden
bijvoorbeeld uit Amerika waarbij ik niet wil zeggen dat ik het met alle dingen van
Amerika eens ben. Maar daar gaan de afgevaardigden bijna wekelijks terug naar
hun afdelingen en lichten daar de mensen voor. In Nederland zijn er vele
partijbijeenkomsten en die worden gekenmerkt door een kamerlid die voor de
pauze een verhaal over het een of ander houdt en na de pauze als er tijd voor
is kun je vragen stellen. We hebben ook bij de WO een kamerlid en dat is de
heer Blauw die zegt ik zal in 8 of 10 minuten mezelf voorstellen en komt u maar
met vragen. Dan komt de zaal naar voren en we hebben in het noorden een
aantal keren de heer Blauw gehad en dat zijn reuze geslaagde avonden en ik
heb het idee dat de heer Blauw precies weet wat er hier en daar te doen is. Ik
weet dus niet of u hier op in wilt gaan maar voor de toekomst, de komende 10
jaar moet de interesse van de burger voor de politiek gewekt worden. We
hebben in Drenthe een jaar of twee geleden voorgesteld dat het Europese
parlement, de Europese politiek dat die niet leeft. We hebben voorgesteld als
nou eens 10 keer per jaar dus elke maand behalve de zomer iemand van het
Europese parlement een uiteenzetting geeft de televisie gedurende 10 minuten.
Dat was een prachtig voorstel, u was het er allemaal mee eens. Ik weet niet of
u er wat van gemerkt hebt, wij niet. Waar ik dus naar toe wil is dat we zeer
centraal moeten stellen dat er een grote terugkoppeling is van de Tweede
Kamer, van de vertegenwoordigers naar de kiezer en de kiezer terug.
Dank u wel.
Meneer Meijer:
Dank u wel. Een puntje van techniek als u mij dat toestaat de moties 80, 85, 87
en 90 gaan niet over politieke inhoud maar over partij organisatie en de manier
waarop je met elkaar omgaat binnen de partij. Misschien kan het uw instemming
vinden om die moties te verwijzen naar de discussies die wij vermoedelijk over
twee weken maar dan in Amsterdam hebben naar aanleiding van het verenigingsplan en wat dies meer zij. Dan voorzitter een andere vraag. Het wat
kabbelend karakter van deze vergadering met uw welnemen een beetje doorbreken door expliciet stemming te vragen over motie 78. En wel speciaal over de
laatste zin van die motie die is zo principieel dat ik die wel uitgestemd wil
hebben.
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Ja, wie is de volgende mevrouw.
Mevrouw Hagendoorn, afdeling Wassenaar:
Ik wilde wijzen op resolutie 85 op het eerste deel. Daar ben ik tegen i.v.m. het
feit dat op onafhankelijkheid van de volksvertegenwoordigers niet aangetast mag
worden en daarom wil ik hem in het tweede deel van de inleiding van de
commissie ondersteunen. De regel wat de onafhankelijkheid van de volksvertegenwoordigers betreft menen wij dat deze niet afdoet aan de eis van verantwoording en communicatie.
Meneer Wigman:
Voorzitter, ik heb dit hoofdstuk niet voorbereid vandaar toch een vraag die mij
overvalt waarbij ik graag een toelichting wil hebben. Ik zou graag een toelichting
hebben van de ondercentrale Zutphen en een commentaar van de commissie
Nord. Afhankelijk van die twee dingen stemming vragen over nummer 83. Hij is
zo kort dat ik hem toch even wil voorlezen. Tweede Kamer leden zijn kasstop,
politici, statenleden zijn draaikolk politici. Ik wil er graag een toelichting over.
Ik moet het betoog van de afdeling Wassenaar onderschrijven.lk denk dat het
een hele kwalijke zaak is wanneer we gaan tornen aan de onafhankelijkheid van
onze volksvertegenwoordigers wanneer wij die vanuit de partij in een soort ja
controle zouden opleggen of zij wel volgens de letter van de wet handelen. Ik
denk dat een van onze elementaire beginselen van ons staatsrecht is om
onafhankelijk te kunnen opereren als volksvertegenwoordiger en dat laat
natuurlijk onverlet dat binnen ledenvergaderingen maar vooral ook en ik denk
dan dat we daarin wel eens tekort zijn geschoten in het verleden naar de
bevolking toe verantwoording dient te worden afgelegd over het gevoerde
beleid. Dat is wat anders dan een controle vanuit een bevolking, een partij of
een of andere organisatie op de volksvertegenwoordiger en ik onderstreep dan
ook van harte de stellingname van de commissie in hiervoege. Tevens onderstreep ik de stellingname van de heer Wigman hoewel ik denk dat het zinvol is
dat ie voortaan even zijn hoofdstukken voorbereid.
Gaat u gang.
Meneer de voorzitter mijn naam is Brummelman, afdeling Haaksbergen.
Ik zou het graag met u willen hebben over punt 8 en 9 op blz. 6 van het kleine
boekje. En dan over de resoluties die naar aanleiding daarvan zijn ingediend.
Een van de resoluties is net al aan de orde gekomen nummer 83 van Zutphen
die ons erg aanspreekt. Dit hele probleem bij die punten is verwoord dat heeft
bij ons tot een diepgaande discussie ook geleid in de afdeling Haaksbergen.
Het gaat om de afstand tussen de politieke ambtsdragers en de achterban.
Contacten die verloren zijn gegaan hoe kun je er wat aan doen. Wanneer wij
dan lezen wat het commentaar van uw commissie daarop is dan zie ik dat men
aan de beloning zou willen doen en men heeft het over wat ik veel belangrijker
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vind dan beloning over de betere doorstroming hiervan. En eigenlijk zouden wij
u willen voorstellen om ook eens te denken om te gaan limiteren de tijd dat de
ambtsdragers in functie zijn de totale tijd. Wij dachten dat een periode dat een
aantal van twee perioden eigenlijk een goede afsluiting zou kunnen zijn waarbij
wij dan denken aan vertrapte vervangingen. Denkt u nu niet dat het zo maar uit
de lucht is komen vallen maar persoonlijk heb ik twee perioden het ambt van
wethouder gehad. Ik moet u zeggen dat die kaasstolp eigenlijk ook het moment
waarop je begint met het aanvaarden van dat ambt dat die al boven je hangt.
Gaandeweg zakt die langzamerhand om je heen en na twee perioden dan is die
wel op de onderste schaal beland en dan wanneer u dan zegt er zal een ander
voor in de plaats moeten komen dan krijgt u een veel betere doorstroming. U
weet dat het niet zo populair is om mensen die van de politiek hun beroep
hebben gemaakt. Maar ik verwijs dan ook even naar de woorden van de heer
Nord die net heeft gezegd ja het is ook wel nodig om af en toe de heilige
koeien van stal te halen en die eens te gaan testen of die nog wel hun werk
goed doen. En in dit licht zouden wij dit voorstel willen doen om de ambtstermijnen te gaan limiteren. Dank u wel meneer de voorzitter.
Meneer Bakker:
Voorzitter, te beginnen even met die 83. Ik begrijp dat de heer Wigman graag
wil weten wat een draaikolk is. Dat wordt hij binnenkort dan. Ten tweede de
opvatting van de commissie die over de verantwoording en communicatie met
de partij is in iedergeval een die bij hen zorgen heeft gebaard. Zo mag ik dat
terug herkennen. De Rijn cultuur geïsoleerd en al is daarin heel herkenbaar. In
de beantwoording van de resoluties geven zij daar ook in zekere zin al wel
antwoord op van zoek in godsnaam die contacten nou verder op. Maar de wijze
waarop dan valt het stil en voel ik ineens mengvorm waarin dit rapport en straks
de vergadering over 3 weken over ruimte voor het liberalisme. Kun je nagaan
hoe ver ze in elkaar verweven zijn op dit moment. Ik denk dat de resolutie 88
van Haarlem daar in iedergeval een vingerwijzing aan geeft. Er zijn grenzen die
je daar moet stellen. De heer Meijdam die had daarnet al heel duidelijk die
grenzen ook aangegeven. Ze moeten onafhankelijk kunnen opereren. Dat laat
onverlet dat op het moment dat ze gaan opereren dat ze dan wel een bepaalde
zekerheid in de rug hebben meegekregen. Vandaar dat ik die 88 toch zeker
onder de aandacht wil brengen zonder dat daarmee de onafhankelijkheid
geweld wordt aangedaan. Ik zou dat toch in iedergeval even willen benadrukken.
Kunt u het opsparen tot de tweede instantie.
Ik wil als u de gelegenheid geeft graag even willen reageren op de spreker over
de motie van de kaasstolp.
Heel kort dan.
Akkoord. Voorzitter ik denk dat het voor een liberale partij uit den boze dient te
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zijn om beperking in zittingstermijn aan ambtsdragers op te leggen. Het is de
WD geweest, gelukkig de WD geweest, die in recent verleden heeft geformuleerd tegen het niet meer mogen functioneren van commissarissen van een
onderneming boven de 72 jarige leeftijdsgrens. Ik denk zeer terecht. Ik denk dat
wij mensen niet moeten beoordelen op de termijn die zij ergens zitten of de
leeftijd die zij hebben. Ik denk dat wij mensen moeten beoordelen op het kaliber
wat zij hebben en op de mate waarin zij bijdragen aan het resultaat wat we
willen behalen. En ik zou er dan ook sterk voor willen pleiten zeker na de uitleg
die er aan is gegeven om deze resolutie naar de prullenbak te willen verwijzen.
Applaus.
Dan kijk ik nog even rond of er deze instantie. Ja gaat u gang.
Van Gent, Rotterdam: Nummer 77 waar we net een resolutie die niet haaks
stond op het geschift van de commissie gaat deze resolutie toch wel over iets
anders namelijk over het wat al te gemakkelijk en al te populistisch prietpraat
vertonen van de commissie in dit hoofdstuk over deze punten. Het gaat wat al
te gemakkelijk om over de politiek te praten de problemen die daarover zijn en
vervolgens daar een paar terloopse opmerkingen oplossingen over te geven. Zo
is ook uit de overige resoluties en discussie tot nu toe kan blijken is er meer
aan de hand en is er meer over te zeggen, duidelijk meer over te zeggen dan
in een paar algemene opmerkingen over de politiek. Dat is dan het niveau dat
men dan in het algemeen over de politiek heeft. En daar komen we natuurlijk
niet mee verder als politieke partij, als liberale partij. Wij vinden dus een duidelijk
gemis in het rapport, weinig analyse om vervolgens maar een paar punten uit te
lichten. Ik denk dat het wellicht ook verstandig is om daar op een of andere
manier speciale manier aandacht voor te gaan vragen. Wellicht in de vorm van
themacongres en dan hoop ik ook dat we er wat creatiever over zouden
kunnen praten dan wat ik totnutoe heb gezien en gehoord uit de Tweede Kamer
behandeling waar het rapport behandeld wordt niet de indruk heb gehad dat
van WD zijde de grootst mogelijke creativiteit is toegepast. Dank u wel.
Dank u zeer. Is er overigens een vertegenwoordiger van de ondercentrale
Zutphen. Die kan dan even over die kaasstolp wat zeggen. Want daar hebben
een aantal van uw over gesproken. Maar die is er dus niet. Ik schrijf het wel op
gewoon.
Goed dan sluiten we de discussie in deze instantie voor de vergadering en dan
gaat de commissie op een aantal van uw opmerkingen uiteraard nu in.
De heer Vonhoff.
Dank u wel meer de voorzitter. Er zijn bij dit hoofdstuk een groot aantal
belangwekkende opmerkingen gemaakt. Ik wilde mijzelf in het antwoord beperken tot een paar opmerkingen die gemaakt zijn over het begrip Rijn-cultuur, over
de verhouding tussen de partij-organisatie en de afgevaardigde en ook over de
termijn. Nu is het met het laatste erg gemakkelijk. Ik kan mij graag vinden bij
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een van de laatste interventies die gepleegd is namelijk over het feit dit soort
termijnen stellen echt volstrekt uit den boze is. Ons hele systeem bestaat er in
dat wij door verkiezingen die wij hebben een toetsing geven voor diegenen die
kandidaat gesteld zullen worden. Dat is het moment waarop een politiek
bestuurder voor het voetlicht treedt. Hij heeft geen ambtelijke status, hij kan niet
het recht ontlenen aan zijn optreden om herkozen te worden daar licht de
beoordeling. Maar beoordeling die dan een herverkiezing na tweemaal 4 jaar of
welke andere termijnen je ook zou kunnen bedenken onmogelijk maakt is met
dat systeem fundamenteel in strijd. Wij zouden ook ons zelf in de parlementaire
geschiedenis redelijk tekort hebben gedaan moet ik zeggen. Omdat een groot
aantal van onze coryfeeën gedurende veel langere tijd in de Kamer hebben
gezeten. Kijk bijvoorbeeld naar ons erelid Geertsema dat hier is. Ik moet er niet
aan denken dat ie al naar 8 jaar had moeten ophoepelen.
Applaus.
Maar dat dus daargelaten. Een punt wat echter speelt dat is waar wij aandacht
voor hebben gevraagd is het probleem van de Rijn-cultuur. In feite is dat ook
met verschillende betreurenswaardige manieren in ons politieke systeem geïntroduceerd. Ik denk in een onheilige competitie door D'66 en de PvdA. Daar is
men min of meer tot de opvatting gekomen dat een kamerlid geen andere
contacten moest hebben omdat het een fulltime functie was en daar heeft men
ook allerlei systemen voor bedacht om wat dat betreft zoveel mogelijk af te
sluiten van maatschappelijke werkelijkheden. Ik denk dat dat tot 2 betreurenswaardige ontwikkelingen heeft geleid. Namelijk tot grote mate van geneigdheid om naar incidenten te kijken en in de tweede plaats om daardoor de
afstand te vergroten van de politiek tot de maatschappelijke omgeving. Ik denk
dat wij dat signalerend tegelijkertijd dan ook zien dat er rondom die kamerleden
zich gelukkig ook weer buiten de WD in de eerste plaats de neiging ontstaat
en dat niet alleen bij kamerleden maar ook in andere gevallen om ze dan min of
meer te gaan zien als zetbazen en vertegenwoordigers van partij-organisaties.
En al weer met grote klem zeg ik wij moeten daar tegen op komen. Vandaar
dat ik ernstig bezwaar had tegen de eerste zinsnede uit resolutie 88 van
Haarlem. Die zegt de laatste alinea van 2 punt 9 uit het rapport dat ademt een
verouderd standpunt over de kwestie lasten ruggespraak. Nou moeten we goed
zien ruggespraak dat is het krijgen van informatie is zeer onmogelijk hier is het
meer de resolutie van Haarlem die verouderde termen hanteert dan de commissie maar goed ik wil op dat soort woorden geen zout leggen maar een aanzien
van de last is het standpunt van de commissie buitengewoon modern en
moeten we ook met alle kracht vasthouden. Want op het moment dat wij
inderdaad onze volksvertegenwoordigers waar dan ook met lasten gaan belasten
dan zijn we inderdaad bezig de bijl te leggen bij de wortel van heel ons
democratische systeem en daarom zou het om misverstanden te verwijten denk
ik aan bevelenswaardig zijn als Haarlem in iedergeval die passage zou willen
schrappen uit zijn resolutie daar wordt die direct een stuk minder erg van.
Dan nog een opmerking die ik wilde maken naar aanleiding van Andel. Ik moet
zeggen elk kamerlid spreekt op de manier zoals z'n eigen is. Ik vind dat wij niet
de gedachten moeten hebben dat het op het ogenblik tussen kiezers en
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gekozenen zoveel slechter gaat als in vroeger tijden. Wat dat betreft zijn de
klachten die geuit worden doen altijd denken aan een papegaaien-circuit.
Iemand roept dat het slecht is en anderen roepen daar achteraan dat het slecht
is. Ik denk als ik kijk naar het aantal contacten van volksvertegenwoordigers
intensiteit waarmee wordt gediscussieerd, de wijze waarop contacten worden
onderhouden in het algemeen met allerlei maatschappelijke instanties dat er niet
gesproken kan worden van wat dat betreft van een falen van onze kamerfracties
en ik zou aan die stelling zou ik dan ook geen voet willen geven. We hebben
een probleem en ik denk dat dat een heel ander soortig probleem is. We
hebben een probleem juist ook weer door de organisatie van verkiezingscampagnes door partij-organisaties en de invloed van de media dat zich een te
grote concentratie vaak plaatsvindt op de persoon van de lijstaanvoerder. Die
moet je sterk brengen, die wordt uitgenodigd voor tv-debatten en die moet je
daarop op een gegeven moment op richten. Het is een belangrijke opgave van
een partij-organisatie om nu juist te zorgen dan men met inachtneming van die
politieke stellingname en hier spreekt de oud-secretaris voorlichting voorzitter van
deze vereniging maar dat het absoluut noodzakelijk is om te zorgen dat naast
de persoon van de lijstaanvoerder en de politiekaanvoerder dat men er voor
zorgt dat men een breed spectrum van kandidaten inderdaad weet aan te
bieden en over het voetlicht brengt. Dat is echt zeer essentieel en ik denk dat
dat eigenlijk het enige middel is om te zorgen dat je daardoor ook duidelijk
maakt dat je leeft in een organisatie die er op uit is om brede contacten naar
de kiezers toe te leggen. Mijn commentaar.
De heer Korthals Altes.
Ik wilde ook nog eens duidelijk onderstrepen meneer Vonhoff heeft dat al
gedaan. Dat wij onszelf niet voor strakke schema's beperkingen moeten opleggen m.b.t. de vrijheid die wij zelf als partij hebben om kandidaten te stellen voor
de Tweede Kamer. Het zou heel onverstandig zijn om een redigide systeem te
verzinnen dat je maar een aantal ambtstermijnen kamerlid zou mogen zijn
daarmee beperken we onze mogelijkheden veel en veel te veel. Ik zou daar
tegen willen waarschuwen dat is iets anders dan leeftijdsgrenzen in het bedrijfsleven t.a.v. bijvoorbeeld commissarissen. Wij hebben gelukkig ook v.w.b. de
kandidaatstelling geen .. .. stelsel. Het zijn democratische beslissingen die we met
z'n allen nemen en waar we ons zelf dus geen beperkingen hoeven op te
leggen. Ik zou toch ook nog eens vanuit een ervaring die ik nu ruim een jaar
heb gehad erop willen wijzen dat kamerleden zeer veel maatschappelijke
contacten onderhouden. Dat het dus bepaald een misvatting is om te denken
dat zij alleen maar gefixeerd zijn op datgene wat zich op het Binnenhof zelf
afspeelt. U zelf als actieve partijleden u ziet de kamerleden op spreekbeurten
waar ze dus contact hebben met de geïnteresseerde leden van de partij met
kiezers. Maar daarnaast is het zo dat op het Binnenhof tal van mensen van
buiten komen. Tal van brieven van buiten komen. Dat het bepaald misvatting is
te denken dat men alleen maar in het Haagse circuit bezig zou zijn. Een van de
belangrijkste redenen waarom u op de tv kamerleden niet in die grote zittingzaal
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aanwezig ziet is dat ze bezig zijn met andere dingen o.a. met die maatschappelijke contacten. Ik vind toch dat we dat ons echt wel eens mogen realiseren en
ik zou daarbij nog een vraag aan de heer Van Gent willen stellen die van
mening was dat de discussie van WO-zijde over het rapport van de commissie
Deetman dat die beneden de maat was. Nu is het zo dat ik zelf die discussie
van a tot z heb meegemaakt als lid van die commissie Deetman en ik moet de
heer Van Gent dus echt in overweging geven om aan de heer Wiebinga te
vragen of die z'n bijdragen nog eens aan hem zou willen uitreiken want ik kan
als getuigen van het debat verklaren dat de WD Tweede Kamer-fractie bij
monde van de heer Wiebinga uitstekend naar voren is gekomen in dat kamerdebat en dat daar heel wat meer over het voetlicht is gegaan dan er uiteindelijk in
de verslaggeving naar buiten is gekomen. Daar heeft de discussie zich inderdaad voornamelijk beperkt tot wat dan heet de staatkundige vernieuwingen in de
vorm van al dan niet gekozen minister-president of een referendum maar er
waren ook nog zo'n 99 andere punten die uitvoerig in de Tweede Kamer zij
besproken en waar de liberalen hun standpunt hebben ingenomen.
De heer Steinz.
Ja voorzitter als ik de tekst van de resoluties lees en ook de geluiden opvang
die vandaag in de zaal naar voren komen dan zijn er toch heel veel verschillende meningen over hoe het zou moeten zijn in de verhouding kiezer gekozene
en hoe het zou moeten zijn in de verhouding gekozene binnen de partij. Ik kan
mij toch voorstellen wij hebben jaren geleden de commissie Dreiber gehad die
een eigen WO-standpunt heeft geformuleerd over hoe wij dat nou zien. Inmiddels zijn heel wat jaren verstreken, inmiddels is de partij die daar altijd zoveel
over zegt en de kastanjes uit het vuur zou halen 0'66 tot grote omvang
gestegen. Ik kan mij toch voorstellen dat het goed zou zijn om eens te overwegen als hoofdbestuur dat er een commissie of op welke wijze dan ook bezig
gaat zijn met dit onderwerp om daar eens een eigen WO-geluid over te uiten.
Dan denk ik met nadruk dus zowel in de algemeenheid verhouding kiezer
gekozene als aan de verhouding gekozene t.o.v. de partij. U hebt daar vele
opmerkingen over gemaakt. Ook buiten deze vergaderingen op spreekbeurten
die ik heb mogen houden. Het is een onderwerp wat zijdelings en ik begrijp in
mindere mate aan de orde komt tijdens de themadag van 1 juni a.s. Ik voel zo
dat het wellicht raadzaam zou zijn dat wij er als partij daarop op die wijze
aandacht geven die ik net heb genoemd en die ook enigszins door de vertegenwoordiger van de kamercentrale Rotterdam net naar voren is gebracht.
Applaus.
Ik kijk even of er nog iemand lid van de comm1ss1e in deze instantie iets wil
zeggen. Zoniet dan is de vergadering weer aanbod.
Piët, afdeling Rijneveld. In reactie op de woorden van de heren Korthals Altes en
Vonhoff denk ik dan toch dat beeld ontstaat van nou het is allemaal prachtig en
eigenlijk hoeft er niets verandert te worden. Dat beeld ontstaat dan bij mij. Maar
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het gaat hier over communicatie tussen kiezers en gekozene. De gekozene
hebben blijkbaar het beeld dat zij goede communicatie hebben maar de kiezers
hebben dat blijkbaar toch minder. En ik denk dat dat relevant is. Het kan zijn
dat er ik ben er van overtuigt dat kamerleden keihard werken, veel contacten
leggen maar blijkbaar toch heeft de kiezer niet het idee of steeds minder het
idee dat hij goed vertegenwoordigd wordt. Ik denk dat hier een probleem ligt
dat de partij daar aandacht aan moet besteden.
Heer Bakker.
Voorzitter ik refereer in eerste instantie even aan datgene wat de heer Steinz
heeft gezegd. Ik ga er van uit dat hij dat namens de commissie heeft gedaan.
Dat betekent eigenlijk dat hij een ondersteuning geeft voor de stemming over
resolutie 78. Juist die laatste passage was juist om gevraagd. Dus ik mag
aannemen dat het advies positief is van de zijde van de commissie en dat daar
een apart themacongres maar dan uitgebreid van toepassing zal zijn. Dat doet
me genoegen. Ten tweede de reactie op de heer Vonhoff. Ik ben het voor een
heel belangrijk deel echt met hem eens over datgene wat ie over de resolutie
van Haarlem heeft gezegd. Ik heb er dan ook geen enkel probleem mee om
juist die ene bewuste passage er meteen uit te halen voor hem want daar is in
iedergeval het derde goed bevestigd en daar ging het mij vooral om. Juist die
derde passage is beslist de begrenzing waar we het nou net over hebben. Maar
ik denk dat we dan in iedergeval een duidelijke vingerwijzing ook voor dat
themacongres hebben meegegeven.
Akkoord.
Meneer Van Gent.
Meneer de voorzitter de beantwoording van de zijde van de comm1ss1e ik wil
geen drie-strijd veroorzaken in de commissie maar ik vond dat de beantwoording van de commissie steeds beter werd. Met name de laatste bijdrage van de
heer Steinz. De eerste bijdrage van de heer Vonhoff, tegen mijn gewoonte in
was ik het weinig met hem eens vanmiddag en zeker waar hij begon op de
toon van het papegaaien-circuit. Want dan verwijs ik toch even terug naar het
rapport van de commissie die evenzeer over het papegaaien-circuit gaat. Want
er staan een aantal passages in die hij eigenlijk zo negatief beoordeelt. Onze
resolutie 77 gaat juist over het feit om in algemene zin te praten over de politiek
en de problemen van de kiezer over de politiek dat we daar toch een betere
analyse verbinden tot concretere punten moeten kunnen komen. En daar dan
waarschijnlijk dan ook en daarom onderschrijf ik het punt van de heer Steinz
wellicht in de vorm van een thema-congres de aandacht op moeten vestigen.
We hebben in het verleden daar over het nodige gehad natuurlijk. Rapporten,
kiezers, gekozene, etc. maar het zou best kunnen dat daar weer eens een
actualisering noodzakelijk is en toch naar buiten toe van de WO en ook t.o.v.
0'66 want we zijn wel de enige liberale partij van Nederland want ik zie het nog
steeds staan maar een aantal andere mensen denken daar toch wellicht anders
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over. Dus misschien is het wel verstandig dat we ons daar wat meer mee
profileren omdat we daar toch ook duidelijke opvattingen over hebben. Dat is
het antwoord aan de heer Kortes Altes. Natuurlijk heb ik het niet van a tot z
gevolgd de bijdrage van de WD over het debat over het rapport. Ik heb me
daarbij moeten baseren op de tv en op een aantal overigens vrij goede krantaberichten maar ik zal de heer Wiebinga op zijn aanraden zeker vragen om zijn
bijdrage eens te laten zien. Dank u wel.
Gaat u gang.
Meijdam, afdeling Huizen.
Voorzitter ik wil nog graag even reageren op de reacties vanuit de commissie. Ik
moet zeggen ik zou het toejuichen wanneer we als partij gaan praten over de
verhouding kiezer gekozene. Ik denk dat de opkomst bij recente verkiezingen
nadrukkelijk heeft aangetoond dat er kennelijk reden is voor kiezers om zich in
iedergeval niet meer uit te spreken over de lijn van de politiek of over de lijn die
gevoerd moet gaan worden en ook het niet stemmen is het uitbrengen van een
heel duidelijk signaal. Ik wil dat ondersteunen. Voorzitter ik ben het niet met de
commissie eens daar waar zij zegt dat wij als partij een discussie aan zouden
moeten gaan over de verhouding tussen gekozenen en de partij. Ik denk dat wij
als democratische partij als onszelf respecterende partij prima in staat zijn om
diegene waarvan wij vinden dat ze op een bepaald moment iets doen wat ons
niet aanstaat ter verantwoording te roepen en aan te spreken op hun verantwoordelijkheid in de normale kaders die daar voor zijn.
Ik begrijp niet dat we de commissie hierop aanspreken. De commissie heeft dit
in precies dezelfde woorden als u uitgesproken. Ik heb mij nog bij u aangesloten met enig enthousiasme. Ik begrijp dat u betreurt dat ik dat heb gedaan.
Generlei dele maar de laatste spreker heeft ook nadrukkelijk aan de orde
gesteld dat aan de orde moet komen de verhouding tussen afgevaardigde en
de partij. Ik wil mij daarvan distancieren en zeggen dat ik aan dergelijk discussie
op dit moment geen behoefte heb.
Dank u zeer.
Meneer Vrijland.
Ik geloof inderdaad dat de WD de enige liberale partij in Nederland is maar of
het de enige democratische partij is dat geloof ik niet. Meneer Vonhoff heeft net
de opmerking gemaakt last en ruggespraak. Die ruggespraak vindt hij goed, ik
ook, ik zou pleiten voor een referendum. In de praktijk is dat duidelijk aan de
orde geweest. Ik kan mij nog herinneren de heer Geertsema tegen mevrouw wie
was dat ook weer, Tweede Kamerlid, Annelie van de Cappeijn van de Cappelo.
Dat was grandioos. Ik zou er voor pleiten mijn enthousiasme voor de WD toen
ik dat aanhoorde is dat gestegen. U zegt nee geen last maar er is natuurlijk wel
een last. Het partijprogramma is een last. De verkiezingsprogramma is een last.
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Een duidelijk last anders is het verkiezingsbedrog, kiezersbedrog dat is een last.
En bovendien al deze afgevaardigden wie zijn dat. Dat zijn mensen die hebben
van thuis of van hun afdeling meegekregen. Jij krijgt dit onderwerp mee, daar
wordt over gestemd in de afdeling en jij moet dat verdedigen. Zo is het toch.
Dat is toch ook last. En als we dat niet doen. Moeilijk hoor, moeilijk onderwerp.
Samenvattend u zegt een heel slecht contact vind ik ook tussen de Tweede
Kamerleden en de achterban. Ik ken er velen van. Ik zou zeggen desondanks is
het slecht. Bij een moeilijke situatie bel ik ze op en dan is het contact grandioos
maar als je ze een briefje schrijft dan krijg je vaak geen antwoord. Waar ik voor
pleit is inderdaad dat het referendum meer aandacht krijgt. Waarom zouden we
het niet doen. Ik snap het wel waarom we het niet zouden doen omdat dat een
beetje verlies is van de macht van de kamerleden maar wat kan het schelen het
gaat toch om dat we ons doel bereiken en dan is een partij met een achterban
van 80.000 daar heb je meer aan dan alleen dat kleine groepje dat hier bij
elkaar zit.
Dank u zeer.
Mevrouw Nijs. Als er gesproken wordt over de relatie kiezer gekozene dan heeft
de heer Vonhoff heel nadrukkelijk gezegd het is toch zo dat de Tweede
Kamerleden bij heel veel maatschappelijke groeperingen te raden gaan en dat
heel veel groepen die kamerleden kunnen vinden. Dat is zo. Maar de vraag is of
dat de juiste weg is om te horen wat er precies in de samenleving leeft want we
weten allemaal en er is ook 1 kamerlid die dergelijke maatschappelijke organisaties vergadertijgers noemt. Dat ook dat een redelijk klein circuit is en het is ook
maar de vraag wie wordt door dat circuit vertegenwoordigd. Als we naar
werkgeversorganisaties kijken dan is misschien een derde of 40% van alle
bedrijven daarbij aangesloten. Als we naar werknemersorganisaties kijken
hetzelfde. Dus gaan wij met die organisaties praten, praten we dan met alle
werkgevers- en werknemersorganisaties of maar slechts een deel. Ik denk dat
laatste en daar zit ook de crux. In de breuk tussen die relatie tussen kiezer en
gekozene de mensen daarachter die vinden die kamerleden niet. Dan heb ik het
niet over de individuen hier want daar praten we niet over die zijn al politiek
geïnteresseerd, die vinden elkaar wel. Maar al die zwevende kiezers al die
andere mensen die voelen zich in de steek gelaten. Ze worden niet gerepresentateerd door al die maatschappelijke groeperingen en zeker niet door allemaal
en ze worden ook niet rechtstreeks benaderd en daar moet dan de nadruk op
gelegd worden. Niet op de contacten met maatschappelijke organisaties.
Meneer Meijer.
Voorzitter, men kan in de zaal wel applaudisseren maar de commissie heeft zeer
terecht opgemerkt democratie is een kwestie van georganiseerd vertrouwen. Het
betoog van mevrouw De Meijs is zeer sympathiek maar het probleem is dat dat
voor kamerleden zou betekenen dat ze 13 miljoen Nederlanders af moeten
reizen en ik zie niet zo goed hoe dat moet. Als iemand zich vertegenwoordigd
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wenst te zien dan moet ie dat net als wij dat doen maar aansluiten bij een club
die hem vertegenwoordigd. Voorzitter dat is een. Uit het betoog van de heer
Vonhoff heb ik toch goed begrepen.
Mag ik misschien daarop reageren.
Kort.
Het is natuurlijk niet zo dat ik verwacht dat elk kamerlid naar elke Nederlander
gaat. Voort wat hoort wat. Het moet ook zo zijn dat Nederlanders naar kamerleden gaan maar ook andersom. Het is al vaker genoemd. Het is hartstikke leuk
als een kamerlid een willekeurige school bezoekt of een willekeurige club
geïnteresseerde burgers. Daar moeten we natuurlijk veel meer naar toe. Dan
komen vanzelf wel die burgers naar de kamerleden toe. Het ging me er alleen
om niet alleen de maatschappelijke organisaties, ook de individuen.
Akkoord.
Meneer Meijer gaat u verder.
Voorzitter, dank u wel.
Even een puntje uit het betoog van de heer Vonhoff. Ik heb hem toch goed
begrepen toen hij zei dat zittende politici bij hun herverkiezing beoordeeld
moeten worden op hun functioneren.
Ja dat is de hele bedoeling van een kandidaatsstellingprocedure.
Mag ik dan vaststellen dat de commissie van mening is dat dat dan ook het
enig criterium zou moeten zijn op basis waarvan zittende kamerleden herkozen
worden.
Misschien is het verstandig als u. Waren dat alle vragen. Akkoord dan krijgt u in
tweede instantie antwoord.
Voorzitter mijn naam is Kruis, afdeling Giezelanden.
Ik wil nog even ingaan op een deel van het betoog van meneer Vonhoff. Dan
met name waar het gaat over resolutie 88 van Haarlem. Ik betreur het trouwens
dat Haarlem de laatste alinea van deze resolutie nu zo makkelijk laat vallen.
U bent de eerste hoor.
De eerste. Ik begreep trouwens ook niet waarom er steeds zoveel problemen
zijn wanneer er gesproken wordt over een bepaalde mate van verantwoording
afleggen door de Tweede Kamer-fractie naar de achterban toe. Want wanneer
met die achterban bedoeld wordt het hele kiezerspubliek en niet alleen de partij
dan is dat niet natuurlijk geen punt want dat kamerlid wordt toch wanneer er
een verkiezing aan de orde is beoordeeld alleen denk ik dat een terugkoppeling
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een verantwoording afleggen tussentijds naar de partij toe, naar de afdelingen,
naar de kamercentrales, naar de leden. Om het duidelijk te zeggen kan voorkomen dat er inmiddels in een bepaalde periode zoveel bokken zijn geschoten dat
ook wanneer wij dan als partij bepaald hebben dat een aantal plaatsen op die
kandidatenlijst anders ingevuld worden we het bij de kiezer inmiddels zo
verprutst hebben dat ook niet meer die nieuwe kandidaten de kans krijgen om
in die kamer plaats te nemen. Het is toch zo meneer de voorzitter dat in onze
partij-structuur zo is omdat men lid is van een partij men zich kan kandideren
voor een plaats op een kandidatenlijst. Ik heb het niet alleen over de Tweede
Kamer. Verstaat u mij duidelijk. Dat men zich kan kandideren voor een plaats op
die lijst. Dat men vanwege het feit dat men lid is van die partij zich op die
kandidatenlijst kan laten verkiezen en zo door het Nederlandse kiezersvolk
verkozen kan worden tot lid van gemeenteraad, tot lid van Provinciale Staten, tot
lid van de Tweede Kamer. Dan kan het toch niet zo zijn dat op het moment dat
men dan verkozen is zo iets als een vrijblijvende zaak wordt wat men dan
daarmee gaat doen. Ik denk dan inderdaad dat wat sprekers voor mij al gezegd
hebben. Dat inderdaad de last is het beginsel programma van de partij en het
verkiezingsprogramma en daar mogen wij toch onze vertegenwoordigers op
aanhouden.
Het is duidelijk.
Dat kan toch geen twijfel geven.
Ik geloof dat het heel duidelijk is. Ik denk dat de heer Vonhoff daar strakjes
zeker nog veel aandacht aan zal besteden.
Gaat u gang.
Brummelman, afdeling Haaksbergen.
Meneer de voorzitter, ik heb toen straks de euvele moed gehad om namens
onze afdeling voor te stellen om grenzen aan politieke ambtsdragers te stellen.
Ik heb niet anders verwacht dan dat men heeft gezegd, dat gaat niet, dat willen
we niet. Voorzover ben ik niet teleurgesteld meneer de voorzitter. Maar een
andere kant dan wil ik eerst alle waardering uitspreken voor alle die zich voor
kortere of zeer langere tijden voor de WD op welke positie zij zich hebben
ingezet. Dat is niet het punt van discussie. Dat is een punt van discussie op het
moment dat we zitten met een schraal aantal leden van de WD. Dat is heel erg
gedaald. Wat is er aan de hand. Is er iets veranderd. Ja dat is er. De maatschappij is aan het veranderen, verandert heel snel. Dingen die vroeger normaal
waren en goed waren zijn het vandaag nietmeer en moeten we herzien. Met die
achtergrond meneer de voorzitter hebben wij dit voorstel gedaan. Want wat
willen wij nu alles met elkaar. Willen wij toe naar beroepspolitici, die zich
langzamerhand tot superspecialisten gaan verheffen. Of willen wij toe naar een
via doorstroming, doorstroming zoals wij daarstraks hebben aangegeven. Zodat
een groter aantal leden zou kunnen deelnemen aan besturen in Nederland en
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zodat de maatschappij onze basis van de partij meer kan meedoen. Dan zult u
zien wat een grote interesse daarvoor zou bestaan. Meneer de voorzitter, ik kan
mij best voorstellen dat dit nu op dit moment niet de tijd noch de plaats is om
hier over een duidelijke uitsluiting te geven, deze middag. Maar toch zou ik
willen voorstellen dat is dan ook een voorstel wat ik graag in stemming gebracht
zou zien. Om op tenminste deze gedachte op te nemen, eventueel hier een
commissie voor in te stellen, die via een bepaalde tijd te geven niet in de lengte
van de tijd dit onderwerp eens te laten bekijken op al zijn facetten. Dat zou ik
graag willen zien. Dank u wel.
Even voor de orde. Wij kunnen daar vanavond zo ik heb begrepen geen besluit
over nemen. We kunnen daar niet over stemmen. We kunnen slechts stemmen
over resoluties die voor liggen.
Maar ik vraag u wel om de vergadering voor te leggen waarom ik dit punt ook
zo belangrijk vind of men zegt hier moet nadere studie naar verricht worden.
Als de vergadering dat belangrijk vindt dan hoor ik dat wel naar aanleiding van
uw interventie.
Ik doe nu graag het voorstel aan de vergadering.
We moeten ons even tot de orde van de vergadering bepalen. We spreken dus
over deze resoluties.
Dan wil ik even een punt van orde. Het is natuurlijk wel mogelijk als wij als
vergadering vinden dat we ergens over moeten gaan discussiëren dat we moties
schrijven en die u uit de hand geven.
Dat is geen enkel probleem. Maar als dat gevraagd wordt vanuit de vergadering
dan is dat geen enkel probleem.
Meneer Dijksland.
Ja voorzitter. Met enige schuchterheid heb ik mijn stolpje opgetild en het valt mij
op dat er veel gesproken wordt, en dat is begrijpelijk in kwantitatieve zin over
de mate waarin de volksvertegenwoordigers dat geldt trouwens niet alleen voor
kamerleden maar ook voor staats- en raadsleden.Contact hebben met groepen
van burgers of individueel en het Europees Parlement niet te vergeten en
individuele burgers. Dat zal best af en toe een probleem zijn. Ik kan u ook met
de hand op het hart verzekeren dat 149 Tweede Kamerleden daar erg veel
aandacht aan besteden, de enige waarover ik twijfel ben ikzelve. Maar ik denk
dat er een ander probleem is en dat is de kwalitatieve kant daarvan. Dan
spreek je met al die burgers al dan niet georganiseerd en die verwachten dan
natuurlijk dat je bij de besluitvorming datgene doet wat ze je verteld hebben.
Dan zit je op een heel ander vraagstuk hoe in onze complexe samenleving met
complexe besluitvormingsprocessen met politieke compromissen. Hoe je dan die
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burger tegemoet moet treden. Ik denk dat een discussie over de duidelijkheid in
de politiek, duidelijkheid van de WD ook zelf wat haar standpunten betreft. Hoe
breng je dat naar buiten toe, wat mij betreft een zinvoller onderwerp is.
Applaus.
Ik vraag nog even aan de vergadering of er nog iemand is die in deze instantie,
u weet dit is de laatste instantie, nog het woord wenst over dit cluster. Zoniet, ja
ga uw gang.
Bax, uit Bussum.
Zou het erg op prijsstellen als voorzitter straks werd meegedeeld of men iets
ziet in die gedachte van de heer Steinz van het congres. Een gedachte die
vanuit Bussum erg gesteund wordt.
Dan is het woord weer aan de commissie. De heer Groenveld.
Ja nog even inhakend op de woorden van de heer Steinz. Die themadag die
komt er, 1 juni is gewijd aan politieke participatie, aan de participatie politici
burgers. Daar spreekt bijvoorbeeld een hooggeleerde uit Leiden, dat prof.
Andeweg die voegt zich niet in dat papegaaien-circuit. Die beweert dat het met
de tevredenheid van de Nederlandse burgers t.a.v. de politiek erg meevalt. Er is
een scorelijst gemaakt over verschillende landen en daar komt mening ik
Nederland uit als tweede dus of het werkelijk zo droevig is gesteld met de
tevredenheid van de burgers voor de politiek dat is zeer de vraag maar dat
komt dus heel nadrukkelijk aan de orde op het themacongres van 1 juni. En de
resoluties die daarover zijn geformuleerd vindt u in WD deze maand.
Dan is het woord aan de heer Vonhoff.
Dank uw wel. Meneer de voorzitter er ligt nog het een en ander. Het is niet zo
dat was een beetje de indruk die bij de heer Piët bestond en bij de heer Van
Gent dat het probleem bij de commissie niet wordt gezien alleen waar wij
hebben tegen willen waarschuwen, dat ook naar aanleiding van het betoog van
de heer Rijnders uit Andel. Dat was dat men erg moet uitkijken dat men niet als
passend aanneemt wat algemeen wordt geaccepteerd. Zelfs moet ik erbij
zeggen een lage opkomst zoals bij de Provinciale Staten verkiezingen en zelfs
het feit dat die Provinciale Staten verkiezingen niet heel sterk werden gevoerd
op basis van provinciale programma's. U begrijpt dat zou mij buitengewoon
moeten smarten en zeker vanuit mijn andere positie. Ik moet alleen daaraan
puttend uit mijn herinnering toevoegen dat ik vroeger bij Provinciale Staten
verkiezingen toen ik daar nog als argeloos burger deelnam mij in het algemeen
door landelijke zaken heb laten leiden alsdoor datgene wat allemaal in de
toenmalige Noord-Hollandse provincie werd bedacht, waar ik toen woonde. Dus
je moet bij dit soort verschijnselen die een heel sterke werking hebben moet je
de moet hebben om ook naar de andere kant van het vraagstuk kijken. Dat is
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niet het ontkennen van het probleem maar dat proberen het probleem juist
helder voor ogen te krijgen. Dat doe je meestal door het hier en daar te
relativeren. Dat heb ik gedaan prof. Andeweg zal u daar op 1 juni ook nog
verder in voorgaan zoals u hebt begrepen.
Verhouding kiezer gekozene is overigens onder elk systeem er een geweest
waarin grote spanningen zijn ontstaan. Ook moet ik u zeggen in andere tijden in
onze eigen parlementaire geschiedenis, ook bij geringere aantallen kiezers en bij
geringere aantallen gekozenen. Het is ook goed dat die spanningssituatie er is,
dat ie zo ervaren wordt. Want in feite ligt daar de basis voor politieke belangstelling. Maar op zichzelf is het riskant juist omdat het gemakkelijk is ten aanzien
daarvan allerlei zwarte theorieën te gaan verkondigen.
Meneer Van Gent heeft bezwaar gemaakt tegen een algemene opmerking in de
politiek. We hebben dat begrip de politiek niet voor niets in ons rapport juist
tussen aanhalingstekens gezet. De politiek wordt namelijk zonder aanhalingstekens naar het oordeel van de commissie veel te vaak als een totaal begrip
gehanteerd. De politiek is er tegen staat er dan in een bericht. Wat wij hebben
willen doen maar daar zijn kennelijk niet volstrekt in geslaagd is nu juist dat
begrip de politiek te relativeren en vandaar die aanhalingstekens. Overigens ons
was bekend dat er bij verschillende gelegenheden themadagen over worden
gehouden en het is daarom ook goed dat wij hier een aantal naar mijn gevoel
toch wel fundamentele zaken hebben aangeraakt maar die verder hebben open
gehouden voor discussie. Probleem daar bij die discussies zit soms in woorden.
Ik heb de indruk dat er een kortsluiting dreigt te ontstaan over het begrip last.
Natuurlijk iemand die op een lijst gekozen wordt of dat nu Raad, de Staten of
de Kamer is, het Europese Parlement. Die wordt geacht om het beginselprogram van de partij te onderschrijven dat ie heeft. Die wordt verondersteld om
inderdaad rekening te houden of uit te gaan zelfs van het verkiezingsprogram
dat is samengesteld. Dat is volkomen waar maar desondanks is dat niet de last
waarover wij plegen te spreken. De last is namelijk een bindende opdracht voor
zijn stemgedrag. Zelfs als een beginselprogram heel duidelijk lijkt of een
verkiezingsprogram nog duidelijker is. Dan is er nog altijd de beoordeling van
de concrete politieke situatie en het open-debat in het lichaam en daar heeft
een volksvertegenwoordiger zijn eigen verantwoordelijke keus te maken. De
enige controle die daar op is, dat is inderdaad de beoordeling bij zijn herkandidering. Natuurlijk dat sluit niet uit de discussie op onze jaarvergaderingen over
het beleid van de Kamerfracties. Dat sluit niet uit dat er kritische vragen over
worden gesteld maar uiteindelijk is er maar een moment van de afrekening en
dat is de kandidaatstelling. De partij moet ook nooit naar mijn gevoel aan het
misverstand
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Bandje 3.
tegenwoordig, de partij vertegenwoordigd een stroming, de partij vertegenwoordigd opvattingen, maar de partij vertegenwoordigd de kiezers niet, dat zijn
alleen diegene die door de kiezers gekozen worden, en wat we nu zien en
gelukkig, ik herhaal dat, weinig in de WD, maar soms toch ook en vandaar dat
wij het hebben uit is dat hier en daar partijen zijn die menen dat zij wel de
pretentie kunnen hebben dat ze de kiezers vertegenwoordigen en die op basis
daarvan menen dat zij stemgedrag kunnen opleggen aan fracties en dat voor
kunnen schrijven en daartegen dat hebben wij aangeduid met het begrip
partitocratie, daartegen nemen wij en hebben wij ook bij voortduring stelling te
nemen en in die zin kan naar mijn vaste overtuiging de verhouding tussen kiezer
en gekozene niet worden aangetast doordat een organisatie ook overigens aan
wijzigingen onderhevig tussen de verkiezingen door, de pretentie heeft om
boven de gekozene ineens een vorm van toezicht te kunnen uitoefenen. De
gekozene zij wat dat betreft een vrij vrouw en vrij man, maar dat betekent dan
ook dat dat bij de kandidaatstelling kan betekenen een afscheid omdat men
zegt wij kunnen ons daar niet in vinden. Mijnheer Brummelkamp komt nog een
terug op de termijnen en zegt is doorstroming dan niet belangrijk. Niet doorstroming is belangrijk als doel in zichzelf naar het oordeel van de commissie, naar
het oordeel van de commissie is kwaliteit van bestuurlijk inbreng belangrijk, daar
komt het op aan, daar vinden wij ons prestige in en dat is op een gegeven
ogenblik de norm in het algemeen, de heer Korthals Altes wees er ook op in
zijn antwoord, moet men zich hoeden voor wat dat betreft het zichzelf klem
zetten door heet aannemen van normen die eenvoudig weg een belemmering
zijn voor het optreden in volksvertegenwoordelijke en bestuurlijke situaties. Een
ander voorbeeld en de partij heeft dat ook terecht afgewezen, wij zien op het
ogenblik dat men, een Burgemeester kan geen lid van de provinciale staten zijn,
of een provinciaal bestuurder kan geen lid van de gemeenteraad zijn. Door die
combinaties zetten wij in ons bestuurlijk systeem waterdichte schotten die de
wetgever niet heeft ingebracht. Ik zeg u dat daardoor de kwaliteit van ons
bestuurlijk systeem ernstig wordt aangetast en daarmee ook datgene wat aan
interesse leeft tussen kiezer en gekozene. Veel erger de waterdichte schotten
gelden wel voor bestuurders maar gelden niet voor ambtenaren. En zo kan met
in een kleurenbijdrage in Vrij Nederland boeiend lezen hoe op het plein tussen
het Stadhuis van Arnhem en het Provinciehuis daar midden op dat plein
provinciale ambtenaren zich veranderden in gemeentebestuurders en gemeenteambtenaren in provinciale bestuurders. Het is natuurlijk een waanzinnige
situatie als wij op basis van doorstrominggedachte en zuiverheidsgedachte dit
soort zaken gaan introduceren en met grote klem zeg ik u dus oordeel u
afgevaardigde scherp, beoordeel ze bij de kandidaatstelling, oordeel ze over wat
ze hebt gedaan, maar geef ze de vrijheid om datgene te doen wat een liberaal
afgevaardigde dan ook moet, namelijk onafhankelijk zijn koers bepalen op basis
van uitgangspunten die wij gemeen hebben. applaus
1

Dan vraag ik de heer Wilem nog te antwoorden.
Ik durf haast niet meer voorzitter, maar even het punt wat niet erg onder de
aandacht is geweest, en dat is het grensvlak wat deze commissie aan kon en
wat niet meer. Want in wezen gaat het om de vraag wie ligt de kaasstolp op. Er
worden vergelijkingen gemaakt, er wordt straks een themacongres aan gewijd,
we hebben met een situatie te maken die nu volstrekt anders is dan 40 jaar
geleden, veel meer geïnstitutionaliseerd, wij hebben het gehad over verantwoordelijkheden van individuele volksvertegenwoordigers van leden van burgers maar
ook van de partijorganisatie en daar ligt namelijk het grensvlak. De vraag blijft
en die kan in dit congres niet worden beantwoord maar die zal een keer aan de
orde moeten zijn, in het verlengde van dit congres, hoe de relatie kiezer en
gekozene ingevuld moet worden, en hierin heeft de partij ondermeer een stem.
Dank u zeer. Dan gaan wij nu over tot afronding van dit blok en daar moet ik
even 2 of 3 dingen bij zeggen. Heerste punt is dat wat de heer Steins gesuggereerd heeft en wat vanuit de zaal nog gevraagd werd of dat nog bevestigd kon
worden en inmiddels ook bevestigd is door de interventie van de heer Groenveld. Twee is er expliciet gevraagd om stemming over de motie nummer 78, dat
is gedaan door de heer Meijer, en verder is er door de heer Brummelkamp
zojuist ook een vraag aan mij gesteld, uiteraard kan de vergadering zich overal
over uit spreken, maar dan zult u die motie of dat voorstel wat u zou willen
indienen op papier moeten zetten hier indienen en dan kan de partij zich op
een later stadium tijdstip over beraden en dan kan dat in stemming gebracht
worden. dat hoeft dus nu niet.
Uiteraard kan er over die motie 78 een stemverklaring worden afgelegd door wie
dat maar wenst.
Voorzitter, ik heb slechts een punt van orde.
Ik heb juist begrepen dat het vragen om een stemming over motie 78 hetzelfde
was als waarover de heer Stein het zojuist had, dus wat dat betreft is de zaak
afgedaan, ik mag er daarbij vanuit gaan dat het schitterend gloedvolle relaas
van de heer Vonhoff daarbij een bijdrage is voor het betreffende thema congres
maar niet een directief.
De heer Meijer is het er ook mee eens, met deze afhandeling, dan is dit blok
thans afgehandeld.
Ik deel u mede dat deze vergadering om half zes wordt geschorst, dus willen
wij nog een blokje doen, dan moeten we een beetje haast maken en ik deel u
ook mede dat vanavond om half acht de heet Bolkestsin u zal toespreken.
Dan is aan de orde, zijn aan de orde de resoluties 93 t/m 96, wie wenst daar
nog het woord over te voeren. niemand, dan is hiertoe besloten, de resoluties
97 t/m 100 niemand, ook daartoe is besloten en dan is het hoofdstuk 2
afgehandeld en ik schors de vergadering tot half acht vanavond.
2

Ik heropen graag deze buitengewone algemene vergadering ter bespreking van
het rapport van de commissie Nord Ongebroken Lijnen. Zoals ik vanmiddag bij
de aanvang van deze buitengewone algemene vergadering al geduid heb is dit
een inderdaad een buitengewone vergadering, in de eerste plaats omdat het
duidelijk is dat wij deze vergadering kunnen houden in een tijdperk dat de WD
teruggekomen is dat de WD weer op de weg omhooggekomen is, dat we met
de Statenverkiezingen een resultaat hebben gehaald als vier jaar geleden. Dat wij
evenveel gedeputeerden hebben als vier jaar geleden, kortom verwachtingen,
prognoses ook voor de verkiezingen zijn niet bewaarheid integendeel, de WD is
duidelijk terug, de WD is op de weg omhoog, en tegen die achtergrond
(applaus) en tegen die achtergrond vind dan vandaag en morgen dames en
heren de discussie plaats over dit rapport van de commissie Nord, een rapport
in Hoofdlijnen, hoofdlijnen die aangeven hoe de WD haar politieke standpunten
bepaald inhoudelijk soms, soms ook in sfeer van wij moeten nog nader studeren voor de problemen die ons in de eerstkomende jaren tegemoet treden.
Vanmiddag al bij de discussie over de eerste hoofdstukken is gebleken dat op
een aantal punten nog verdere discussie nodig zal zijn, themadagen zullen
daarbij een belangrijk rol kunnen spelen, partijcommissies kunnen daarbij een
belangrijke rol spelen en ook de Telderstichting kan met zijn arsenaal van zijn
deskundigheid kan daar een belangrijke rol in spelen. Maar een ding is zeker,
dames en heren, we kijken naar de huidige politieke toestand en dat is dat wij
ons niet zoveel tijd kunnen veroorloven, wij dienen in korte tijd duchtig beslagen
ten ijs te komen en wij dienen in korte tijd een hele duidelijke invulling te geven
aan die hoofdlijnen zoals die in het rapport van de commissie Nord worden
gepresenteerd. De politieke situatie immers doet vermoeden dat het tijdstip van
tweede kamerverkiezingen wel eens dichter bij zou kunnen liggen dan normaal
volgens een wet geregeld is.
Maar ongetwijfeld zal de heer Bolkestsin zodirekt nog uitvoerig over die
politieke situatie ingaan. Voor het overige wil ik mij op dit moment beperken tot
het welkom heten van drie bijzondere gasten. In de eerste plaats de heer
Geertsema ons eerste, ons erelid, (applaus) die ook al vanmiddag aanwezig
was, en ik denk mijnheer Geertsema, dat ik het beste zo kan zeggen dat de
algemene vergadering en daarmee de partij het bijzonder waardeert dat u nog
steeds op die algemene vergaderingen komt en daarmee voor het wel en wee
van de partij de WO blijk geeft. nogmaals daarvoor onze hele grote waardering
(applaus)
En than lady's and gentlemen it is a great oner to me, to welkome here the
profesor ..... vice presedent of the National Libery Party in Roemenia. (applaus)
Professor Botes is in the Netherlands because he has a meating in Delft I have
understude your europion policis an I think that we are great that he has taken
the time and troubles to come here to visit the liberal party. As you know lady's
and gentlemen, de WO has surtain undertakens in de direction of liberal parties
in eastern europe one of the liberal partys we was the Roemanian liberal party.
Weil the outcoma of the elections was nat as we shout have wise, but never the
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less i hope that the liberals in Roemenian will take a ferm stand in their country
and that we we'll be able te give de neccesary support te them. (applaus)
En dan in de laatste plaats, maar zoals dat in het engels heet 'nat in the least'
wil ik graag welkom heten de heer van de Beten vice voorzitter van het CDA.
Weliswaar is er geen coalitie meer maar juist daarom waarderen wij het bijzonder dat u toch de moeite hebt genomen om hier namens het CDA vanavond
aanwezig te zijn. (applaus)
En dan dames en heren geeft ik dan nu graag het woord aan de heer Bolkestein.
Applaus.
Mijnheer de voorzitter, dames en heren, het gaat weer goed met de WD, bij de
Statenverkiezingen van 6 maart hebben wij voor het eerst sinds 1982 weer
electorale winst geboekt. Ook in ons land gaan meer stemmen op voor het
liberalisme. De WD is duidelijk weer op de weg omhoog (applaus).
Het terrein dat wij veroverd hebben is veel groter dan de winst van 2 zetels zou
doen vermoeden. Na de teleurstellende kamerverkiezingen van 1989, is de WD
in de peilingen dieper weggezakt. Tot vlak voor de Statenverkiezingen dreigden
wij minder dan 20 zetels te krijgen. Dat het niet zo ver is gekomen hebben wij
te danken aan twee factoren, ten eerste ons partijkader dat zich ondanks alles
onvermoeibaar bleef inzetten voor de WD. Onze partij heeft ook in moeilijke
tijden bewezen een gemotiveerd partijkader te hebben en wij kunnen daar
allemaal trots op zijn. (applaus)
De tweede factor die ons heeft teruggebracht in de electorale race is dat de
WD fractie tijdens het debat over de tussenbalans een duidelijk belaidsalternatief
op tafel heeft gelegd. Het kabinet liet het financieringstekort lopen, wij brachten
dat tekort terug. Het kabinet kwam met forse en onheuse lastenverzwaringen, wij
maakten die ongedaan, het kabinet schoof de problemen voor zich uit, als een
sneeuwschuiver die op een rotonde de afrit niet kan vinden. De WD maakte wel
duidelijke keuzes. Ons belaidsalternatief bevatte veel pijnlijke maatregelen, toch
werd onze duidelijkheid door de kiezer beloond. De WD zal die duidelijkheid
blijven geven. Sommigen hebben opgemerkt dat de WD electoraal meer van de
oppositierol had moeten profiteren. Ik ben er eerlijk gezegd niet rouwig om dat
wij niet onmiddellijk na dertig zetels zijn doorgestoten. Ik heb liever een bescheiden winst die blijft dat een vluchtige monsteroverwinning die ons vals vertrouwen
geeft. Wij hebben immers nog veel werk te doen. Onze partij moet nog hechter
en effectiever functioneren. Wij moeten meer tijd besteden aan inhoudelijke
discussie, daar applaus) daar zijn wij in het verleden misschien wat te gemakzuchtig in geweest. Wij hebben onze concrete politieke voorstellen soms te
weinig in samenhang met het liberale gedachtegoed gepresenteerd. Liberalen
zijn praktisch ingestelde mensen. Zij verkopen soms gemakkelijker een produkt
dan een idee. De WD heeft daarmee nog onvoldoende geprofiteerd van de
zegetocht van het liberalisme in de wereld. Vandaag en morgen zijn wij bijeen
om die inhoudelijke discussie opnieuw op te starten. De commissie hoofdlijnen
heeft daarvoor in haar helder rapport Ongebroken Lijnen de bouwstenen
aangedragen. En ik wil hierbij Hans Nord en de zijnen voor die prestatie
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nogmaals van harte danken (applaus).
Als goed liberaal rapport is Ongebroken Lijnen overspoeld met honderden
resoluties, er is dus genoeg stof voor discussie, u hoeft voor mij dan ook geen
filosofisch verhaal te vrezen over oorsprong, heden en toekomst van het
liberalisme. Toch zou ik hier een enkel thema willen aansnijden waar wij als
liberalen in de jaren die voor ons liggen een antwoord op zullen moeten vinden.
Het eerste thema dat ik zou willen aansnijden is dat van de individualisering. Het
liberale streven naar individualisering betekent dat rechten en plichten in de
maatschappij zoveel mogelijk worden toegesneden op de individuele mens. In
de praktijk betekent dat bijvoorbeeld, dat het inkomen van twee werkende
partners niet gezamenlijk wordt belast, maar dat zij elk onafhankelijk een
belasting betalen. (applaus). In de sociale zekerheid betekent individualisering
bijvoorbeeld dat de WW uitkering slechts afhankelijk is van het eigen arbeidsverleden en niet van het partner inkomen. Liberalen hechten aan individualisering
van de rechten en plichten omdat dit de emancipatie van de individuele mens
bevordert. Het liberalisme is een emancipatie ideologie en de WD is dan ook
een emancipatie partij. De individuele belastingheffing van twee verdieners
bevordert de arbeids participatie van beide partners. In dat geval is het fiscaal
niet voordeliger om thuis te blijven zitten. Anders dan bijvoorbeeld bij het
splitsings stelsel werpt dat systeem geen barrière op voor de emancipatie van
de vrouw. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat niet alleen vanuit Christen
Democratische maar ook vanuit socialistische kringen keer op keer stemming
wordt gemaakt tegen de twee verdieners. Men schijnt daar te vergeten, dat waar
twee inkomens worden verdiend, ook twee keer een arbeidsprestatie wordt
geleverd, en dat daar (applaus) ook twee keer een arbeids prestatie wordt
geleverd en dat daar extra onkosten mee gepaard gaan. Als liberalen zullen wij
ons hard blijven maken voor een belasting stelsel dat niet discrimineert tussen
de verschillende types huishoudens.De Christen Democratische hoofdstroming
staat nogal huiverig ten opzichte van de individualisering. Daar is het kostwinnings denken vaak nog sterken dan de emancipatie gedachte. Bovendien
worden in die kring individualisering en egoïsme nogal eens met elkaar verward.
Dat is onjuist. Individualisering betekent namelijk niet alleen verzelfstandiging van
de rechten, maar ook van plichten en verantwoordelijkheden. Zo moet een
geïndividualiseerde studiebeurs gekoppeld zijn aan de studieprestaties van de
student. En een werkloosheids uitkering moet gekoppeld zijn aan strenge
verplichtingen tot het zoeken van werk. Die mening hingen wij aan toen CD en
Socialisten toegefelijkheid nog verwarden met sociaal beleid. Als individuele
rechten niet gepaard gaan met plichten jegens de maatschappij dan raakt het
systeem ontwricht en dan mijnheer de voorzitter, dan verliest de behoeftige het
van de geslepene. Dames en heren het is ook een misvatting dat de geëmancipeerde mens anderen niet nodig zou hebben. Liberale zijn warme voorstanders
van gezins en andere maatschappelijke verbanden. Die moeten echter gebaseerd zijn op een vrije keuze. De overheid heeft daar in beginsel niet mee te
bemoeien (applaus)
Het is waar dat individualisering de noodzaak tot solidariteit binnen familie of
bredere verbanden kan verminderen. Dat is echter niet eigen aan de individuali-
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sering op zich zelf maar aan de verzorgingsstaat in het algemeen. Door de
economische groei en de uitbouw van de verzorgingsstaat is de noodzaak tot
solidariteit tussen mensen vaak minder geworden. Dat leidt bij velen tot eenzaamheid. De winst aan economische vrijheid bij velen, leidt bij sommigen tot
anonimiteit en vervreemding. De snel groeiendsta sector binnen de gezondheidszorg is die van de psychiatrie. De Riags kunnen de exploderende vraag naar
geestelijke bijstand niet aan. Wij kunnen onze ogen niet sluiten voor de hoge tol
die de anonimisering van de moderne verzorgingsstaat eist. Geen van de
politieke hoofstromingen heeft een pasklaar antwoord op die politiek op de
liberalen. Het is een essentie die sociaal cultureel probleem van de maatschappij
die op zoek is naar nieuwe vormen,. nieuwe normen en dat gebeurt op het
niveau van het gezin, de vriendenkring, de school, de universiteit. De politiek kan
dat proces niet of nauwelijks sturen. Als liberalen zijn wij daar ook huiverig voor.
De politiek kan er wel aan meewerken dat de verhouding tussen staats en
burger wordt veranderd. Wij kunnen het tegenwicht van het proces van ancnimisering bieden door de burger meer en vaker op zijn individuele verantwoordelijkheid aan te spreken. En dat kan door de termijn van zijn aansprakelijkheid te
vergroten en het bereik van de verzorgingsstaat te verkleinen. Met de commissie
Hoofdlijnen ben ik van mening dat wij toe moeten naar een stelsel van sociale
zekerheid, waarin boven minimale uitkeringen zoveel mogelijk worden geprivatiseerd en dat is niet alleen om financiële maar ook om maatschappelijke een
wenselijke zaak.
Dames en heren een tweede hoofdthema voor de jaren 90 en daarna is dat van
de vergrijzing en van de positie van de ouderen in onze samenleving. Nu is
ruim 11% van onze bevolking 65 jaar of ouder. Over een generatie is dat
aandeel gestegen tot een kwart. In mijn eerste toespraak als fractievoorzitter van
de partij heb ik er al op gewezen dat de ouderen een plaats verdienen in het
hart van onze samenleving. De gemiddelde levensverwachting is deze eeuw
enorm toegenomen. De 65 plussers van nu zijn zo vitaal als de 55 plussers van
dertig jaar geleden. Liberalen zijn dan ook voor flexibele pensionering. Ouderen
kunnen nog zo veel aan de maatschappij bijdragen. Wij hebben hun bijdrage
nog hard nodig en zeker in de toekomst. (applaus).
De groeiende groep ouderen in ons land zal haar zelfstandigheid zo lang
mogelijk kunnen bewaren, en een eerste voorwaarde voor zelfredzaamheid is
financiële zelfstandigheid. Bezitsvorming tijdens het economische actieve leven is
de basis voor zelfstandigheid na de pensionering. Bezitsvorming geeft zelfzekerheid en onafhankelijkheid. Het eigen huis, het spaargeld, de lijfrente, het
bedrijfspensioen, naast de AOW zorgen ervoor dat de ouderen volop in de
maatschappij kan blijven staan. Het is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat juist
nu al deze vormen van bezitsvorming dreigen te worden aangetast. Ik hoef de
droeve lijst van maatregelen van de tussenbalans hier niet nog eens op te
sommen. Het kabinet heeft ook nog een wellustig oog laten vallen op de kassen
van de pensioenfondsen, die zijn naar behoren gevuld, terwijl de schatkist leeg
is. Als liberalen zullen wij ons weren tegen elke poging om de pensioenfondsen
te plukken (applaus)
De pensioenvorming van nu is de emancipatie van de ouderen in de toekomst.
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Een derde thema dat ons liberalen in de toekomst bezig zal blijven houden is
een noodzaak tot flexibilisering van de economie. Ondanks de zogenaamde
grote operaties van de jaren 80 wordt onze economie regelmatig in een
verstarrende greep gehouden. Veel van die regels zijn niet alleen onnodig, maar
nijgen ook naar hypocrisie. In ons land moet de sigarenboer om 6 uur zijn
deuren sluiten. In een bepaald type koffie-shops komt de handel in marihuana
dan pas goed op gang.
In Oost-Europa probeert men met pijn en moeite een vrije markt te creëren. In
Nederland moet de benzinepomphouder 's avonds zijn koopwaar in de brandkast stoppen. De Nederlandse boekwinkel mag na zessen zelfs geen bijbel
verkopen, pornografische lectuur is echter in de avond vrijelijk te koop. Kortom
wij leven in een land waar de handel in verboden vruchten vrijer is dan verkoop
in aardappels, applaus
Dit is naar mijn mening ook de tijd om de markt in deugdzame goederen wat
vrijer te maken. Ook hier ligt nog een taak voor het liberalisme. Op de arbeidsmarkt in ons land is nog in de greep van de verstarring en de zeer slechte
verhouding tussen de actieven en niet actieven geeft dat aan. Binnen Europa is
er haast geen land te vinden waar zo weinig wordt gewerkt als Nederland. In de
grote steden zijn er hele woonwijken waar het aantal uitkeringsgerechtigden, dat
van het werkende deel van de bevolking overtreft. Het leven van een uitkering
draagt daar tot norm te worden. Er zijn vele redenen voor deze lage arbeids
participatie. Het feit een uitkeringsgerechtigde er op achteruit kan gaan als hij
een baan aanvaard. Het misbruik van de arbeidsongeschiktheid als afvloeiingsregeling. De koppeling die banen voor laaggeschoolde vernietigd door het
minimum loon omhoog te sturen. Het algemeen verbindend verklaren van CAO's
voor bedrijven die zich dat niet kunnen veroorloven. Het allergrootste probleem
is echter de neiging van de Nederlandse Politiek zich blind te staren op de
inkomensverhoudingen. Wat ons echt lijkt te interesseren is niet zozeer wat wij
zelf krijgen, als wat een ander niet krijgt. Bevriezing of nivellering van de
inkomensverhoudingen haalt de dynamiek uit onze maatschappij.
Het niet behalen van de werkgelegenheidsdoelstelling lijkt op dit ogenblik niets
of nauwelijks tot politieke spanning, maar voor een discussie over 0,1 %
koopkracht trekt het kabinet graag twee weken uit. Waar het natuurlijk werkelijk
om gaat is dat de individuele mens zelf zijn koopkracht aanzienlijk kan verbeteren door het vinden van een baan. Werk boven inkomen heet dat in de jaren
80. Dat is een gezond devies, wat niet een monopolie was van Liberalen. Het is
jammer dat de andere politieke hoofdstromingen er nu nog hooguit lippendienst
aan bewijzen.
Dames en heren, de volgende jaren, de komende jaren zullen in het teken staan
van de Europese eenwording. De integratie van Europese markt is in wezen een
liberaal streven. Wij zijn enthousiaste voorstanders van een vrij verkeer van
goederen personen en diensten. Europa kan als liberaal breekijzer werken in
zaken die zijn vastgelopen op bekrompen binnenlands conservatisme. Ik denk
alleen al aan het mediabeleid. Zonder de Europese Wetgeving zou het mediabestel nog steeds zuchten onder het patriarchaat van de Nederlandse Omroep
bonzen. Het voorbeeld van onze Europese partners heeft het liberale streven
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naar lasten verlichting ook kracht bijgezet zonder de Europese dimensie zou de
Oorts operatie ongetwijfeld naar de prullenbak zijn verwezen als zondig consumentisme. Voor liberalen blijft lastenverlichting daarentegen hoog op de politieke
agenda staan. Toch zijn er ook redenen om de Europese verwachtingen niet
teveel op te schroeven. De Golfoorlog maakte op een pijnlijke manier duidelijk
dat de troika's van Europese bewindslieden wel grote afstanden afleggen, maar
geen recht spoor weten te trekken. (applaus)
Zesenveertig jaar na de tweede wereldoorlog moeten de Amerikanen nog steeds
voor ons de heetste kastanjes uit het vuur halen. (applaus)
Een hechte band tussen Europa en de VS blijft dus in de naaste toekomst
onontbeerlijk. Europese Gemeenschap kent nog een ander probleem, er worden
steeds meer nationale taken en bevoegdheden aan Europa overgedragen en dat
is op zichzelf een goede zaak, maar een probleem is dat de politieke controle
mogelijkheden binnen de Europese Gemeenschap niet mee groeien. De besluitvorming in Brussel is voor de nationale parlementen te ver weg, terwijl de
bevoegdheden van het Europese Parlement zeer beperkt blijven. Er is dus
sprake van een democratisch tekort. Het liberale gezichtsveld mag zich niet
verengen tot de economische voordelen van het Europa na 1992. Zonder
degelijke en democratische instellingen zal het Verenigd Europa verzanden in
een achterkamerpolitiek van de grote lidstaten. Wij wijzen een achterkamerpolitiek nationaal af. Wij doen dat ook in Europa.(applaus)
Voor liberalen is bestrijding van democratische tekorten in Europa daarom een
hoogst urgente zaak. Wat in Oost-Europa geldt, geldt ook bij ons.
Zonder democratie geen gezonde economie. Voorzitter dames en heren, vijf
weken geleden is de Golfoorlog afgelopen, na een korte grondoorlog is Koeweit
bevrijdt, dat was en is een fantastisch resultaat. De VS en de andere landen van
de coalitie verdienen daarvoor grote waardering. Wij zijn nu vijf weken verder.
Deze week is in de veiligheidsraad een resolutie aangenomen waarin de
voorwaarden staan waaraan Irak moet voldoen. Vernietiging van alle chemische
en biologische wapens behoren daartoe en dat is goed. Maar zolang dat niet is
gebeurt kan Sadam Hoessein die wapens gebruiken tegen zijn eigen bevolking
en vooral tegen de Koerden. Het is daarom erg jammer dat de veiligheidsraad
resolutie niets over de Koerden zegt. Wat er nu met hen gebeurt is afschuwelijk
en het is voor velen onbegrijpelijk, het is niet uit te leggen dat diezelfde Sadam
Hoessein die uit Koeweit is verdreven nu ongestraft zijn eigen bevolking kan
terroriseren. Zou het niet beter zijn geweest indien de coalitie vijf weken geleden
nog een stap verder was gegaan en Sadams militaire apparaat totaal had
vernietigd, maar toen stonden mensen als minister Pronk al te roepen dat er
sprake was overkill en nu betalen de Koerden daarvoor een zware prijs.
(applaus).
De veiligheidsraad moet snel in actie komen om de Koerden alsnog te beschermen, de nog aanwezigen militairen zouden door de veiligheidsraad gemachtigd
moeten worden Sadam Hoessein militairen potentieel alsnog te vernietigen, pas
dan is het karwei echt geklaard (applaus)
Nederland moet ook als toekomstig voorzitter van de Europese gemeenschap
de westelijke permanente leden van de veiligheidsraad aansporen snel tot een
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dergelijke resolutie te komen. De veiligheidsraad zou zich daarmee op de grens
van het zogenaamde non-interventie beginsel bevinden. Maar voor mij is het de
vraag of onder de omstandigheden die nu in Irak heersen dit beginsel niet moet
wijken voor het nog belangrijker beginsel dat grove en grootschalige schending
van mensenrechten die aan genoside grenzen onmogelijk moeten worden
gemaakt. De veiligheidsraad zou ook moeten vastleggen dat de economische
boycot tegen Irak pas kan ophouden wanneer aan deze verschrikkelijke toestanden een einde is gemaakt.
Mijnheer de voorzitter, dames en heren, in de tweede kamer is enkele weken
geleden uitvoerig gedebatteerd over bestuurlijke vernieuwing, daarbij ging het
vooral over mogelijke institutionele veranderingen zulke hervormingen kunnen
belangrijk zijn, maar ik denk dat de sleutel voor werkelijke bestuurlijke vernieuwing niet ligt in de instellingen. Het gaat immers om de inhoud van het beleid
en niet om de vorm. De politiek heeft geen institutionele hervorming nodig om te
kiezen voor minder stroperigheid en meer doortastendheid. De politiek zou
bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een regeerstijl die zich minder afhankelijk
opstelt van corporatistische besluitvorming. Te vaak worden hete hangijzers naar
de sociale partners doorgeschoven. Te vaak worden de besluiteloosheid en de
benepenheid van de politiek daarmee gemaskeerd. Het corporatistische model
behoorde misschien thuis in de jaren 50 toen het grootste deel van de
werknemers lid was van een vakbeweging. Tegenwoordig is het grootste deel
van de werknemers niet meer georganiseerd. Zij zijn voor een belangenbehartiging vooral aangewezen op de politiek. En de politiek moet haar primaat dan
ook nemen.Het gaat ons liberalen vooral om de inhoud van het beleid. En dat is
de reden waarom wij hier dit weekend bijeen zijn. Pas in het later stadium komt
voor ons de vraag of en met wie wij onze ideeën tot een regeringsbeleid
kunnen maken, dat kan pas over een drie jaar zijn of over zes maanden. Als
het zover is staat een vraag centraal. Met welke partij of partijen kan de WD
zoveel mogelijk van haar beleidsvoornemens verwerkelijken die vraag kan nu
nog niet worden beantwoord. CDA en PvdA zijn beide verantwoordelijk voor het
vooruitschuifbeleid van dit kabinet. De PvdA durft niet echt met de erfenis van
de oppositie periode te breken. Vergeleken bij de misère binnen die partij was
ons weekend in Zwolle maar een tamme vertoning (gelach, applaus).
Ik zeg dat oprecht en zonder leedvermaak. Het CDA probeert de schuld van de
financiële ontsporing in de schoen van de PvdA te schuiven, maar heeft intussen
wel voor dat beleid getekend. Het gat van Kok is ook het gat van Lubbers (applaus).
D'66 stelt zich in wezen hetzelfde op als de CDA het steunt het regeringsbeleid,
maar distantieert zich van de gevolgen. D66 mengt een scheutje socialisme met
een druppel liberalisme en is vervolgens verbaasd over het gebrek aan bestuurlijke helderheid. Mijn conclusie dames en heren is, dat de andere partijen tussen
nu en de volgende kabinetsperiode nog veel helderheid moeten verschaffen over
de richting die zij echt in willen gaan. De WD heeft in het debat om de
tussenbalans die helderheid op een aantal punten gegeven. Wij willen verder
gaan met ombuigen, met sanering van de sociale zekerheid en met lastenverlichting. Wij willen de zelfstandigheid en de emancipatie van de individuele
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burger bevorderen. In de komende maanden en jaren zullen wij de duidelijkheid
van onze denkbeelden moeten verbreden en verstevigen. Wij zijn de enige
liberale partij van Nederland en dat moeten wij voortdurend uitdragen (applaus)
Als liberale partij hebben wij een unieke rol in de Nederlandse politiek, daarom
komt men ook altijd bij ons terug als de zaken weer op orde moeten gebracht
en daarom zijn wij het sterkst als wij vasthouden aan onze eigen identiteit en
ons eigen standpunten, als wij dat doen dan ben ik er zeker van dat wij ook bij
de volgende verkiezingen weer kunnen zeggen. Er gaan steeds meer stemmen
op voor het liberalisme (applaus)
Geweldig, het kon niet beter.
Uit het applaus mijnheer Bolkestein, en de wijze waarop u dat werd gegeven,
blijkt wel heel duidelijk dat de algemene vergadering hier in Amersfoort uw
toespraak bijzonder op prijs heeft gesteld en ik kan zonder meer zeggen ook
kijkende naar de gezichten tijdens uw toespraak, erg inspirerend heeft gevonden. U heeft de positie van de WO zowel als het gaat om een aantal punten
hoofdlijnen van een duidelijk politiek gewicht, als wanneer het gaat om de
praktische politiek heel duidelijk neergezet en dat verdient niet alleen ons aller
waardering maar ook ons aller instemming, nogmaals daarvoor mijn hele
hartelijke dank, namens de algemene vergadering (applaus).
Dames en heren, aan het begin van de vergadering, bij de aanvang van de
middagzitting, werd door de heer Wigman een motie ingediend, met betrekking
tot het probleem van de Koerden. Na enige discussie in uw midden is er toen
besloten dat er nog even naar de inhoud van die motie zou worden gekeken,
en ik heb begrepen dat inmiddels daarna gekeken is en dat de heer Wigman
en wat gewijzigde motie zou willen voorstellen.
Mijnheer Wigman.
Dank u voorzitter.
Voorzitter het is zeer verheugend te constateren, dat de fractievoorzitter net zeer
helder over deze problematiek, waarover we vanmorgen begonnen zijn, een
uiteenzetting heeft gegeven. Ik denk dat die uiteenzetting naadloos aansluit bij
datgene wat vanmorgen al geconstateerd is en bij de tekst die na overleg bij
defensiespecialisten van de fractie geleid heeft tot de tekst die ik u nu zal
voorlezen, daarna bij u zal geven,m neerleggen, de tekst luidt als volgt: De
vergadering hier verenigd spreekt haar afschuw uit over de volkerenmoord op
de Koerden in Irak, is van mening, dat alles in het werk moet worden gesteld
om met alle mogelijke middelen, even tussendoor, de heer Bolkestsin heeft net
al aangegeven welke middelen dat desnoods zouden kunnen zijn, hier zo snel
mogelijk een eind aan te maken. De vergadering ziet het Koerdische vraagstuk,
als onderdeel van de totale midden-oosten problematiek, waarvoor een vreedzame structurele oplossing dient te worden gezocht en roept de twee kamer
fractie op zo snel mogelijk voorstellen ter zake in te dienen waarin dit is
verwoord, de regering wordt gevraagd deze standpunten in de VS en andere
naar voren te brengen en gaat over tot de orde van de dag. (applaus)
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Dank u wel mijnheer Wigman, ik zal dames en heren de motie nog een keer
voorlezen, niet dat de heer Wigman niet duidelijk gesproken heeft, maar
gesproken tekst vervluchtigen altijd wat sneller en het lijkt mij wel noodzakelijk
dat deze tekst wat minder snel dat lot ondergaat.
Spreekt haar afschuw uit over de volkerenmoord op de Koerden in Irak, is van
mening dat alles in het werk moet worden gesteld om met alle mogelijke
middelen hier zo snel mogelijk een einde aan te maken. Ziet het Koerdische
vraagstuk als onderdeel van de totale midden-oosten problematiek, waarvoor
een vreedzame structurele oplossing dient te worden gezocht en roept de
tweede kamerfractie op zo snel mogelijk voorstellen ter zake in te dienen waarin
dit is verwoord en de regering wordt gevraagd deze standpunten in

Voorzitter ik ben zeer verheugd met die tekst van deze motie, hij sluit aan op de
interventie die ik namens de liberale internationale als voorzitter van de mensenrechten liberale nationale heb kunnen maken in Genève 19 februari jongstleden,
waarbij verzocht heb aan Verenigde Naties om de Koerdische kwestie op de
agenda te plaatsen van de totale midden-oosten conferentie en ik moet zeggen
dat is een ondersteuning, ook niet alleen van het beleid van de WD fractie
maar in feite ook van de liberale internationale waar wij toch een wezenlijk
onderdeel van uitmaken. Ik juich hem volledig toe.
Dan u wel meneer ...
Ik neem aan dames en heren dat na dit commentaar van de zijde van de
tweede kamerfractie ik u kan voorstellen deze motie bij acclamatie aan te
nemen. Ja (applaus)
dank u zeer, het is juist op momenten als deze of liever gezegd op momenten
dat je die berichten over de Koerden krijgt en ook over de TV opnamen dat je
beseft hoe belangrijk het is om in een vrije samenleving te kunnen leven, om in
een vrije samenleving niet onderdrukt te worden, niet aan pressie bloot gesteld
te zijn, maar in die vrije samenleving gewoon ieder naar eigen overtuiging en
naar eigen aard kunnen leven en dat is iets dames en heren waar wij in onze
democratie misschien wel eens te weinig overdenken en misschien ook nog wat
verwend door zijn, want ook wij als liberalen zullen ons goed moeten beseffen
dat dat altijd waard is om voor die democratie, waar dan ook en op welke wijze
dan ook te blijven vechten.
(applaus)
Dan dames en heren, vond ik op mijn plaats, een motie ingediend door de heer
Balmerman, van de afdeling Haaksbergen van de WD en dat gaat over
kandidaatstelling, maar ik weet eerlijk gezegd niet wat ik met die motie moet
doen, misschien kan ik de heer Balmerman vragen om dat toe te lichten.
Mijnheer de voorzitter, ik weet niet of ik onduidelijk heb geschreven, maar de
naam is Brummelman, ik neem aan dat u geen twee moties heeft,
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Mijnheer Brummelman neemt u mij niet kwalijk, u heeft duidelijk geschreven, mijn
gezicht was niet goed
Ja het is mijnheer de voorzitter, vervolg op de discussie, die we dan vanmiddag
hier hebben gehad over de doorstromen in de partij van kandidaten en wij
hebben dan ook in overweging te geven om in studie te nemen of het verstandig zou zijn gezien de hele politieke ontwikkeling, veranderen van het hele
maatschappelijk gebeuren, teruggang van het ledenaantal, om er iets aan te
gaan doen, om een limiet te stellen aan het aantal termijnen, dat men als
politieke ambtsdrager zou kunnen vervullen. Daar is in eerste instantie zeer
negatief op gereageerd, o.a. door de heer Vonhoff, ik heb ook toegezegd,
mogen zeggen vanmiddag, had niet anders verwacht, maar anderzijds ook de
woorden van de heer Nerd nog eens een keer aangehaald, ook gezegd heilige
koeien moet je af en toe van stal durven halen en die nog eens goed gaan
nazien en hebben gezegd haal deze heilige koe nu ook eens van stal. We
hebben ook gezegd dat noch vandaag de tijd, de plaats om daarover een
gedegen oordeel te vormen, maar u gewoon gevraagd om een voorstel dat een
commissie binnen de WD zou worden gevormd die deze kwestie gaat bestuderen en met het resultaat van die studie naar de leden terugkomt. Ik denk dat dit
duidelijk is mijnheer de voorzitter.
Dat is, mijnheer Brummelman, volstrekt duidelijk, datgene wat u nu zegt, ook als
ik dat combineer met de andere kandidaatstellingsprocedures die binnen de
partij worden doorgevoerd, denk ik dat daar een zekere aanhechting is. Ik zou u
echter willen voorstellen, ter voorkoming van enige misverstanden en weer
uitlopende discussies, dat u en ik nog even naar de tekst van de motie kijken,
omdat ik denk dat datgene wat u nu zegt niet helemaal zo in de motie staat.
Dan kan hij later, hetzij vanavond, hetzij morgen opnieuw aan de orde worden
gesteld. Dank u zeer.
Goed dames en heren dan gaat u nu weer verder met de discussie over de
nota van de Ongebroken Hoofdlijnen en u zult het genoegen hebben het eerste
gedeelte van de avond verder voorgezeten te worden door de heer Knip.
Als ook het stembureau dames en heren zijn plaats heeft ingenomen, kunnen wij
verder gaan met de discussie over het rapport Ongebroken Lijnen. Wil ook de
heer de Maar zijn plaats innemen op het stembureau.
Het is misschien goed dames en heren om even een te wijzen dat de orde van
de vergadering vanmiddag zijn eigen lijnen ongebroken heeft voortgezet en dan
met dien verstande dat wij vanmiddag heel effectief hebben gediscussieerd in
twee termijnen discussierende per cluster. De orde van de vergadering is dan, ik
zeg het nog even omdat er een aantal mensen ongetwijfeld hier zijn, die hier
vanmiddag nog niet konden zijn, de orde van de vergadering is zodanig dat de
cluster wordt gediscussieerd. Ik stel eerst aan de orde het cluster met de
nummers van de resolutie betrekking hebben, het commentaar van de commissie op die groep resoluties. Dan is het woord aan de zaal, vervolgens krijgt de
commissie gelegenheid om daarop te reageren, dan is nogmaals het woord aan
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de zaal en tenslotte het woord aan de commissie, waarna we proberen tot een
conclusie te komen, dus per cluster nogmaals, en wilt u dus ook gebruik maken
van de gelegenheid om het woord te nemen, en niet wachten totdat een
resolutie bijvoorbeeld is uitgediscussieerd, want dan bent u te laat. Ik stel aan
de orde de resoluties 101 t/m 124. Wie van u mag ik daarover het woord
geven. Wilt u na het gekregen hebben van het woord wel even uw naam
noemen, dit voor de band en voor het verslag.
Yvonne Hoogendoorn, afdeling Wassenaar.
Voorzitter, uw commissie spreekt in de inleiding over een versterking van de
Europese peilen van de NAVO, dat kan ik van harte ondersteunen echter in
resolutie 102 van kamercentrale Rotterdam, wordt gesproken over een NAVO
met twee peilers, zo expliciet twee peilers, ben ik expliciet tegen, met name ook
om wat in uw inleiding staat, de Sovjet Unie toch nog steeds een militaire
supermacht is, een vierde van de begroting wordt nog steeds aan defensie
besteed. Het Warchaupact is wel ontbonden maar wat is er met het materiaal
gebeurd, zijn de vliegtuigen teruggegaan naar de Sovjet Unie, worden die
gemoderniseerd met die eenvierde begrotingsgelden, daarnaast wil ik er op
wijzen gedurende de Golfoorlog is gebleken dat de Europese Eenheid, verreweg
een eenheid was, België bleef achter, Duitsland bleef achter, Frankrijk speelde
een heel eigen rol, wat valt ons te verwachten in de toekomst als een Europese
onderdeel, een europese peiler van de NAVO op deze manier gaat functioneren.
Ik wil dan wel de resolutie van de defensiecommissie 11 0 wil ik wel ondersteunen, waarin vermeld wordt de europese bijdrage versterken als bijdrage aan de
NATO, maar dus geen twee peilers in de NAVO omdat op dat moment er toch
een verzwakking in de NAVO kan ontwikkeld worden.
Dank u wel, ja
Mijn naam is Korbee, van de kamercentrale Rotterdam.
Dank aan mevrouw uit Wassenaar, die mij zo prachtig inleid. Een kleine toelichting van de kamercentrale Rotterdam is in dit geval op zijn plaats. We hebben
de afgelopen jaren een zeer turbulente periode meegemaakt in Europa, in het
bijzonder in Oost-Europa, dat de nodige gevolgen gehad, het heeft ook geleid
en zal moeten leiden tot bijstellen van enige visies vooral ten aanzien van
buitenlands beleid, als ten aanzien van het defensie beleid. Die visies heeft
kamercentrale Rotterdam getracht weer te geven in de punten 1 en 2 onder de
resolutie 102. Het gaat om punt 1, het feit dat er twee peilers zouden moeten
zijn binnen de NATO,een V.S./Canada, andere peiler Europese peilen, waarom
specifiek Europese peiler, nou hierom, we streven naar een Europese integratie,
we streven naar een federatie van Europese staten, daar zal het en moet het
defensiebeleid ook bij worden betrokken. We zie een toename toch van mindere
bemoeienis van Amerika met de West-Europese defensie, terecht moet WestEuropa dat zelf oppakken, zien op te pakken, de twee peilers. Het punt 2 in de
resolutie ziet op feit, dat wij de oost-europese landen niet mogen vergeten,
president Havel en Walensa hebben dat onlangs nog eens duidelijk laten
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doorschemeren. Het Warschau-pact is weg, het cometon is op sterven na dood,
die landen dreigen tussen wal en schip te raken, het zee ... verdrag biedt in onze
visie een goede dak om hen daar bij het Europese gebeuren te betrekken.
Dank u wel, ik kijk vragend de zaal rond, geen andere sprekers meer in eerst
termijn, mijnheer Nord,
Graag een enkele opmerking. Mijnheer de voorzitter, het idee van de NAVO met
twee peilers is een idee dat al dateert uit de jaren van pres. Kennedy uit de VS,
dus niet iets wat de kamercentrale Rotterdam heeft uitgevonden, ook niet onze
commissie heeft uitgevonden, de gedachte dat op de lange termijn het niet
mogelijk is dat de Amerikanen de kastanjes uit het vuur blijven halen voor een
steeds welvarend wordend Europa is niet nieuw. En de galfoorlog heeft opnieuw
aangetoond, dat dit meer en meer acuut geworden is. Toen er troepen nodig
waren in het gebied van de golf zijn die uit Europa weggehaald. Ik denk niet
dat ze daar weer terug zullen komen. We zullen dus rekening moeten houden
met een situatie waarin de amerikanen weliswaar een traditionele alliantie met
West-Europa zullen willen behouden, maar waarbij de gedachte dat zij voor 80%
voor onze verdediging verantwoordelijk blijven en daar ook de kosten voor willen
dragen, dat die hoelanger hoe meer een illusie zal worden. Daarom is een idee
van versterking van de europese bijdrage aan de gezamenlijke atlantische
verdediging, actueler dan ooit en in die zin wil onze commissie dan ook de
resolutie van de kamercentrale Rotterdam verstaan, met de uitdrukkelijke
aantekening daarbij dat dit voor ons niet betekent dat de wegen van europa en
naard-amerika zich zouden moeten scheiden op het gebied van de defensie,
zoals wij in onze nota zeer uitdrukkelijk betogen blijft de Sovjet Unie of zelfs
Rusland zonder de rest van de Sovjet Unie. Een militaire supermacht en zouden
we er zeer onverstandig aan doen, om het strategische evenwicht wat nodig is
en waarvoor ook de amerikaanse dimensie in de europese verdediging nodig is
op te geven. In die zin maken wij dus geen bezwaar tegen de tekst van de kc
Rotterdam onder uitdrukkelijke aantekening dat dit bedoeld is als versterking van
de NAVO en niet als een einde van de NAVO. Voor wat betreft resolutie 110
van de defensie commissie, die kunnen wij zonder meer onderschrijven.
Dank u wel mijnheer Nord, het woord is weer aan de zal, kunt u zich verenigen
met deze mondelijke toelichting, kamercentrale Rotterdam nog niet, gaat u gang
Ik dank de heer Nord voor zijn goede toelichting op deze resolutie, dat is de
juiste strekking.
Dames en heren wenst iemand een stemming over de resoluties t/m 124, zo
niet dan gaan wij over naar de resoluties 125 t/m 144. Dat is met name
betrekking op de dienstplicht. Wie van u mag ik daarover in de gelegenheid
stellen.
E. uit Alkemade
14

Ik wil graag reageren op resolutie 127 van de afdeling Eindhoven, waarin
gesteld wordt, het is voor liberalen dan ook moeilijk te accepteren dat alleen het
mannelijke deel van de bevolking gedurende een bepaalde periode in hun leven
geacht wordt maatschappelijk belang, in de vorm van dienstplicht te dienen.
Mijnheer de voorzitter, ik vraag mij af, is het voor liberalen ook moeilijk te
accepteren, dat alleen het vrouwelijke deel van de bevolking gedurende een
bepaalde periode in hun leven geacht wordt het maatschappelijk belang te
dienen in de vorm van een of meer zwangerschappen c.q. baren van kinderen.
En mijnheer de voorzitter, ik wil daar nog aan toe voegen waar de dienstplicht
in de loop der jaren in tijd is teruggebracht, neemt deze plicht van vrouwen in
iedere zwangerschap in tijd toe. U kent namelijk allemaal wel de tafel van negen
denk ik. Dus voorzitter mijn punt is dat waar wij allemaal roepen waar meer
vrouwen op de arbeidsmarkt moeten verschijnen en veel vrouwen de handicap
hebben dat ze een breuk in hun carrière of loopbaan oplopen en herintreedster
worden omdat ze dus kinderen krijgen, ik denk deze breuk vertweevoudigd
wordt als ze ook nog eerst in dienst zouden moeten, een militaire of sociale
dienst zouden moeten vervullen. Ik wil dan ook vragen deze motie af te keuren,
dank u.
Dank u wel, gaat u gang, wil u wel even uw naam zeggen heel duidelijk
Mevrouw Buseman, Den Haag.
Mevrouw Buseman een momentje, die meneer achter u was eerst, maar u heeft
de knop niet goed vast denk ik, maar
De heer Kerper van de afdeling Eindhoven.
Ik moet zeggen dat ik resolutie 127 van onze afdeling nog niet zo geintepreteerd had als mevrouw zojuist voor mij deed, wat wij in ieder geval hebben
willen constateren is dat er een bepaalde mate van ongelijkheid is met betrekking tot de dienstplicht. Dat geldt zowel met betrekking tot het mannelijke deel
van de bevolking ten opzichte van het vrouwelijk deel van de bevolking, maar
dat zien we ook terug binnen het mannelijk deel van de bevolking zelf. Het is
maar een beperkt percentage mannelijke naderlanders wat daadwerkelijk
opgeroepen wordt voor dienstplicht. Wij hebben dat probleem geconstateerd,
ook binnen de afdelingen waren de meningen omtrent het oplossen van dit
vraagstuk veelzijdig en dat is de reden dat wij in onze resolutie eigenlijk
aanbevelen om hier in ieder geval in de toekomst nader bij stil te staan. Een
mening die ook door andere resoluties 125, 126, 128, ondersteund wordt en
ook door de commissie overgenomen is. hartelijk dank.
Dank u wel, het feit dat de helft van de eenmaal gebaarde kinderen, dan ook
weer dienstplichtig zijn dat helpt niet echt begrijp ik,
Mevrouw Buselman, kamercentrale Den Haag.
Graag mijnheer de voorzitter, ik wil het niet speciaal hebben over dienstplicht
voor mannen en vrouwen, maar ik heb wel gemerkt uit de resoluties over dit
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onderwerp van de dienstplicht, dat er verschillende meningen overzijn en dat is
ook in de loop van de jaren wel duidelijk geweest, dat dat binnen de WO het
geval is, in defensiecommissie waar ik lid van ben daar is dat ook duidelijk
gebleken. Ik ben dan ook heel blij dat de commissie Nord in zijn inleiding
schrijft, de commissie meent dat verder onderzoek en discussie binnen de partij
nodig is. Ik zou dat graag onderstrepen dat alle voors en tegens van dienstplicht naar voren komen, u ziet het probleem van de resolutie 127 van de afd.
Eindhoven, en ik zou eigenlijk willen voorstellen dat een dergelijke studie dan
niet plaats vindt via een themadag, maar dat er een onderzoek verricht wordt
onder auspiciën van de defensiecommissie waarbij iedereen die belangstelling
heeft zich natuurlijk kan aansluiten. De defensiecommissie is al enige jaren bezig
met dit onderwerp. Wij hebben een gesprek met de IOVD gehad hierover, we
hebben intern diverse nota's geproduceerd. Het hoofdbestuur heeft ons ook
gevraagd of we daar iets aan willen doen, dus ik zou dat graag willen voortzetten en als defensiecommissie dus hiermee verder gaan om dit onderzoek te
verrichten.
Dames en heren, de heer de Maar van het stembureau moet vertrekken, het
hoofdbestuur wil voorstellen om de heer de Kup uit Westerschouwen zijn plaats
te doen innemen, maar dan moet de vergadering dat wel goedvinden. De
vergadering vind dat goed, als dan de heer de Kup naar het podium wilt komen
Mijn naam is Erwin Bouwman, kamercentrale Amsterdam
Voorzitter, voordat ik inhoudelijk op dit probleem in wil gaan en dan met name
over dienstplichtige leger, zou ik ook aan de afdeling Voorschoten en wellicht
ook aan de commissie willen vragen om een argumentatie voor de stellingname
dat het dienstplichtige leger op deze manier gehandhaafd zou moeten worden.
De Kamercentrale Amsterdam pleit voor een beroepsleger en met als argumentatie en dat is eigenlijk de kern van de zaak, dat de huidige dienstplicht conform
van een loterij is waar slechts een of de drie jongeren, jongens in dienst zou
moeten. En op zich dat systeem bestaat al ruim 400 jaar, in 1898 heb ik
begrepen is onder het liberale kabinet Pierson is de huidige dienstplicht in deze
vorm tot stand gekomen, misschien dat in het liberale kabinet van 1998 de
dienstplicht wederom afgeschaft kan worden.
Dank u wel
De Graaf, defensiecommissie.
Ik zou het pleidooi van mevrouw Buseman willen ondersteunen voor de commissie en om een commissie in te stellen om het punt van de dienstplicht nader te
bekijken. Het is zo dat u waarschijnlijk bekend zal zijn dat in de defensienota
ook aangekondigd wordt dat er een commissie komt om het probleem van de
dienstplicht te bekijken. Ik zou er sterk voor pleiten om niet te wachten op de
uitkomst van die commissie, maar als WO toch een eigen zienswijze daarop te
ontwikkelen, omdat je a niet weet hoe de staatscommissie zal worden samengesteld qua bezetting en b of aan de staatscommissie niet het huidige model van
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de krijgsmacht zoals het nu is neergelegd in de defensienota wordt meegegeven, wat in feite betekent, wat eenvoudig door de vulling de noodzakelijke vulling
voor de oorlogssterkte dienstplicht niet afgeschaft kan worden.
Dank u wel mijnheer de Graaf, de heer Meijer.
Voorzitter, ik denk dat er uit de discussie een aardig compromis te vinden is,
niet ion de laatste plaats dat ik met een zijdelings oog even naar de tweede
kamer fractie heb gekeken, dat zou misschien kunnen leiden tot het voorstel om
de hele zaak naar een thema congres te verwijzen, waarbij wellicht motie 125
van de ondercentrale België een aardige richting voor dat congres zou kunnen
aangeven.
Mijnheer Meijer dank u wel, ja u daar achter
Bakker, Groningen.
Voorzitter, dienstplicht was ten tijde van de koude oorlog goed te verdedigen,
immers je had een groot leger nodig en het is veel te duur om een erg groot
beroepsleger te hebben. Maar nu, nu de koude oorlog is afgelopen, het
Warschau pact is opgeheven, de Russische legers zich terugtrekken tot het
oosten van Polen is het niet meer goed vol te houden. Al wordt geroepen dat
nu een klein leger nodig is, nou in dat geval valt de huidige onrechtvaardigheid,
dat maar een heel klein gedeelte van de jeugd in dienst hoeft niet meer vol te
houden, er is ook geen enkele reden om naar een andere oplossing te gaan als
door Bilthoven wordt gesuggereerd, namelijk dat uitbreiden van de dienstplicht,
de maatschappelijke dienstplicht. Als we in Nederland constateren dat een
bepaald aantal dingen niet gedaan worden omdat we daar geen geld voor over
hebben , dan kan het niet zo zijn dat het dan wel kan doen door een gedeelte
van de bevolking gratis te laten doen. Op die manier kun je alle dingen laten
doen, als we voor dingen geld over hebben, moet je daar mensen betaald werk
voor laten verrichten, dus uitbreiding tot maatschappelijke dienstplicht is niet
nodig, militaire dienstplicht kan worden afgeschaft en als afsluitende opmerking
zou ik willen zeggen, ik proef een beetje de tendens op dit congres, dat alle
interessante beslissingen worden uitgeschoven naar thema-congressen of aan de
Telderstichting worden opgedragen. Als dat zo is dan vraag ik me eigenlijk af
wat we hier nou doen. Dan kunnen we voortaan alleen oninteressante beslissingen nemen.
Dank u wel,
Mijn naam is Onno van Veer van de afdeling Bladel en omgeving.
Met veel genoegen heb ik gelezen bij defensie de veiligheidsparagraaf moet ik
zeggen geloof ik en ik moet zeggen die gaat dieper dan de voorgaande. Hier
wordt namelijk ook een oorzaak aangewezen, een oorzaak van agressie,
namelijk de rijk arm verhouding. Je kunt natuurlijk wel bij gevallen van agressie
wat tinnen soldaatjes het veld in sturen, en het liefst onderhand soldaten
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dienstplichten, wat comm1ss1e Ongebroken Lijnen wil, maar ik dacht voorzitter,
vandaag aan de dag toch wel zo was, dat zowel maatschappelijk als militair
strategisch dienstplicht niet goed te handhaven is. Maatschappelijk maar een op
de drie op het ogenblik die doet daadwerkelijk dienst, je zou die vraag kunnen
stellen, is het moreel verantwoord om jaarlijks enkele tienduizenden jonge
mensen dienstplicht te laten vervullen als het niet echt nodig is, je zou je ook de
vraag kunnen stellen, is het voor defensie nodig om een dienstplichtig leger
naast een beroepsleger laten we zeggen in stand houden, onze afdeling dacht
van niet en dan als laatste voorzitter zou je kunnen zeggen, de kosten die
worden heel vaak breed uitgemeten. De minister van defensie heeft al op vragen
van mevrouw Heemskerk geantwoord dat dienstplicht 1,6 miljard kost, welnu
voorzitter het is zo ik denk dat de factor maatschappelijke derving, maatschappelijk inkomen helemaal hier is meegenomen, omdat hier ontzettend veel
factoren een rol spelen zoals strategie, economie e.d. wil ik eigenlijk wat de
kosten betreft gebruik maken van een metafoor als u mijnheer de voorzitter de
defensie vergelijkt met een garagebedrijf waarvan zes mensen beroepspersoneel
zijn, echte beroepsmonteurs en vier leerlingen die iedere keer als ze 12 maanden aan het vak hebben geroken vervangen worden door vier nieuwe monteurs.
Ik denk voorzitter, dat op een dergelijke manier dit bedrijf al gauw in de rode
cijfers zal komen. Dat was voor nog onze afdeling pleiten voor een geforceerde
afschaffing van dienstplicht.
De heer Zwart.
Voorzitter de WD is een liberale partij, dat dragen we heel nadrukkelijk uit en ik
denk dat als er een kenmerk is waar je liberalen in alle tijden in alle landen aan
kunt herkennen dan is het dat ze vinden dat de overheid zo terughoudend
mogelijk moet zijn met het opleggen van lasten aan burgers. Dat geldt natuurlijk
direkt in het oog lopend voor financiële lasten in de vorm van belasting, maar ik
denk dat dat zeker ook geldt voor lasten in het vorm van verplichte arbeid. Er
zijn historisch goede redenen geweest om de dienstplicht in te voeren, maar er
zijn op dit moment, en een aantal sprekers hebben dit al geconstateerd en de
nota Hoofdlijnen signaleert dat zelf ook op dit moment ingrijpende veranderingen
aan de orde, zowel in de veiligheidssituatie in de wereld maar ook als het gaat
om militaire technologie, ik denk dat ook in dat opzicht, de eisen die worden
gesteld aan mensen binnen de krijgsmacht ook steeds hoger komen te liggen.
Als je die twee dingen met elkaar combineert, dan kan het niet zo zijn dat je
zegt, de dienstplicht moet blijven, en ik denk dat voor liberalen de bewijslast
altijd zal blijven liggen bij degene die zegt, de overheid moet een verplichting
blijven opleggen, ik denk dat het daarom goed zou zijn als deze vergadering
toch als richtinggevende uitspraak nam een uitspraak in de richting van geen of
minder dienstplicht en bijvoorbeeld België zou daarvoor een mogelijkheid zijn,
maar er zijn meer uitspraken in die richting. Het nu geheel open laten lijkt mij nu
wel een erg vrijblijvende conclusie.
Voorzitter, Moerland, afdeling Leiden.
Er wordt dus regelmatig geconstateerd dat er een bepaalde onevenredigheid zit
18

in de vervulling van de dienstplicht. Voor sommige mensen is dat een aanleiding
te moeten concluderen dat we dus naar een beroepsleger toemoeten, voor
andere mensen een soort sociale dienstplicht voor veel meer mensen in te
voeren. Ik denk dat we niet meer mogen concluderen dan de argumentatie
toelaat, namelijk concluderen dat heel veel afdelingen constateren dat een
bepaalde onevenredigheid is in de vervulling die dienstplicht. Ik denk dat we
daarom ook de het voorstel van de afdeling Den Haag kunnen ondersteunen
om een commissie in te stellen om dat te onderzoeken. En niet bij voorbaat al
vergaande beslissingen nemen.
Simonis afdeling Amsterdam.
Er gesproken van rechtvaardigheid, toepassen al of niet van de dienstplicht. Er
is gesproken over efficiency, wat mij als oud militair bijzonder ter harte gaat is
dat bij de huidige stand van de technologie bijna niet meer doenlijk is om
dienstplichtigen in 12 tot 15 maanden op te leiden tot een goed militair die met
de moderne bewapening om kan gaan. En ik zou er dan voor willen pleiten om
de dienstplicht af te schaffen omdat het mij immoreel lijkt iemand de strijd in te
sturen die niet naar behoren is opgeleid voor de taak die hem daar wacht.
De heer van der Klus.
Ja voorzitter, ik zou graag willen ondersteunen, de suggestie van de heer Meijer
van zojuist, die dus vraagt toch op korte termijn dieper op het probleem in te
gaan en dan met als basis de resolutie 125 van de afdeling Brussel en als ik
het goed begrepen heb dan refereert Brussel aan het Amerikaanse systeem van
een beroepsleger met daarnaast vrijwilligers en dan zijn we gelijk af van die
onvrijheid die we toch zekere burgers opdringen nu en waar wij toch als liberale
partij problemen mee moeten hebben.
Mijnheer van der Klus dank u wel, ik kijk vragen rond naar de zaal, geen
sprekers meer, dan is het woord aan de heer Korthals Altes
Voorzitter, we hebben hier inderdaad met een heel moeilijk vraagstuk te maken
en we hebben ook niet voor niets als commissie gezegd dat hier sprake was
van een vraagstuk dat ook binnen de commissie enigszins tot uiteenlopende
meningen aanleiding heeft gegeven. Ik zou eigenlijk voor een ding in elk geval
willen waarschuwen. Stel dat wij tot de conclusie zouden komen dat dienstplicht
voor militairen niet gemist zou kunnen worden, dat we dan vervolgens de lijn
zouden gaan doortrekken en zeggen, dan moet er maar een maatschappelijke
dienstplicht komen, want hoe we zaak ook wenden of keren, dienstplicht, of je
daar nu noodgedwongen tegen of voorstander van bent, dienstplicht is inderdaad een inbreuk op de persoonlijke vrijheid en die zul je dus alleen in die
gevallen moeten aanvaarden wanneer dat volstrekt noodzakelijk is. Welnu
gedurende lange jaren heeft de overtuiging bestaand dat het voor een behoorlijk
leger in ons land noodzakelijk was een beroep te doen op dienstplicht van
mannen en zolang dat het geval is, dat is op dit ogenblik een kwestie die in
discussie is, zolang dat zo is moeten wij dat als liberalen noodgedwongen
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aanvaarden en dat kan nooit reden zijn om te zeggen nu gaan we die nood
gaan we nu maar uitbreiden en in een soort drang naar gelijkheid gaan we dan
maatschappelijke dienstplicht invoeren. Ik zou in elk geval willen zeggen daar
moeten wij nooit naar toe. Als wij ertoe zouden besluiten om studie te doen
plaatsvinden dan moet dat een technische studie zijn en de vraag of het op dit
ogenblik nog langer verantwoord is om een beroep te doen op dienstplichtigen
voor een verdediging of dat inderdaad de technologische eisen die gesteld
worden aan onze verdediging zo hoog zijn dat je eigenlijk gedwongen bent om
uitsluitend een beroep te doen op diegenen die dat als beroep gekozen hebben
of die als vrijwilliger voor een langer verband dan voor een dienstplichtig
verband gekozen hebben. Daar gaat de keuze naar toe tussen het kan nooit
een keuze zijn, omwille van gelijkheid moeten we verplichting maar over zoveel
mogelijk mensen omslaan. Zoals gezegd er is gedurende lange tijd een goede
reden geweest om voor een dienstplichtig leger te staan, dat heeft ook te
maken met de kwaliteit van een krijgsmacht en met de acceptatie van de krijgsmacht, dat zijn ook punten waar wij goed rekening mee moeten houden en we
moeten dat niet verwarren met het streven naar gelijkheid en dan zonder enig
noodzaak doortrekken naar een maatschappelijke dienstplicht. Daar zou ik voor
willen waarschuwen, en dan moeten we de discussie dus toespitsen op de
vraag is het in deze tijd nog mogelijk en wenselijk om een dienstplicht leger te
hebben of zijn wij aangewezen om een leger van vrijwilligers.
Mijnheer Altes dank u wel, er waren veel sprekers uit de zaal en er zullen ook
verschillende sprekers zijn vanuit de commissie, maar mag ik vragen met
interrupties op dirakte reacties even te wachten, tot de commissie haar eerste
termijn ook achter de rug heeft.
Dan is het woord aan de heer Wilmer.
Het is een vraagstuk van rechtvaardigheid van de burger ten opzichte van de
behoefte van de krijgsmacht. Nu was de defensienota wel voorspeld en aangekondigd ten tijde van het functioneren of het opstarten van de ideeën van de
commissie Hoofdlijnen, maar de uitkomsten waren nog volstrekt niet bekend al
had d e commissie daar een zeker donkerbruin vermoeden van. Maar waar in
wezen de zaak om draait is, wat is de minimale defensieinspanning die naderland, en naderland niet als zodanig in bondgenootschap te verrichten heeft, en
daar heeft enig minister van defensie zich nog niet echt ooit over uitgelaten en
dat is natuurlijk een punt waar we nog wat discussie over mogen voeren en
waar de liberalen zeker de nodige initiatieven moeten ontplooien. Het is volstrekt
terecht dat aangevoerd wordt dat 28% van de jongens, dan heb ik het alleen
nog maar over de mannelijke helft van de bevolking, werkelijk onder de wapenen wordt geroepen en dus 71% niet, om allerlei redenen daar dus weten
onderuit te komen dus het is ook de commissie volstrekt duidelijk dat daar een
element van onrechtvaardigheid aan de orde is. Maar daar staat tegenover dat
je niet zomaar kunt zeggen van schakel nu maar over op een beroepsleger
want dan heb je dat punt van onrechtvaardigheid tenminste uit de wereld
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geholpen. Er speelt natuurlijk ook nog een punt van het maatschappelijk
draagvlak, want juist een instrument als een krijgsmacht wat op een betrekkelijk
onwezenlijke taak moet voorbereiden dat wat iedereen hoopt dat het nooit nodig
is totdat in de Golf blijkt dat het wel nodig is. Daar zal toch in ieder geval
teruggevallen moeten kunnen worden op een zodanig breed draagvlak in de
samenleving dat men niet alleen goedvindt dat een krijgsmacht optreedt maar
dat men ook daadwerkelijk beseft wat een krijgsmacht dan is. Ten tweede is het
punt dat en dat is natuurlijk ook een consequentie van de positie van een
krijgsmacht, voor een taak waarvan iedereen ooit hoopt dat die nooit nodig is,
dat men daarvoor mensen weet te vinden die bereid zijn, maar ook geschikt zijn
om inderdaad in die krijgsmacht te kunnen functioneren. Er naar Amerika
verwezen, en dat kan ook naar Engeland worden verwezen, dat is per slot van
rekening ook een land met een beroepsleger, en wat dat betreft stemmen de
berichten uit beide landen niet onverdeeld gelukkig. Dan hoef ik verder niet toe
te spitsen dat men dan in de eerste plaats kan terugvallen of in ieder geval te
maken krijgt met mensen die misschien toch niet de eerste keuze van defensie
zijn geweest. Ik wijs er overigens op dat we een aantal vrijwilligerselementen
hebben, enerzijds in de sfeer van de dienstplicht en dan denk ik bijvoorbeeld
aan de mariniers en commando's, dat zijn over het algemeen buitengewoon
goed getrainde en gemotiveerde eenheden, maar we hebben ook een onderdeel, dat ook uit vrijwilligers bestaat en dat uit reservisten is gerecruteerd, die
een keus hebben en helaas stemmen de ervaringen niet geheel tot tevredenheid, en als er nou juist een onderdeel is, want dan heb ik het over de nationale reserve, dat voortdurend onderwerp is van verwaarlozing, vergetelheid,
bezuiniging, in ieder geval onachtzaamheid dan is het juist dat onderdeel en
het is niet helemaal ondenkbaar dat een krijgsmacht die toch niet heel de
populariteit van de bevolking in zijn breedheid krijgt, dat dat in zijn totaliteit
hetzelfde lot zou kunnen ondergaan, vandaar dat de commissie dit alles
overweegt, en tot het standpunt is gekomen om niet zomaar de switch te
maken en het voorstel te doen, van hiep hoera uit rechtvaardigheids overwegingen stappen wij nu dus over op, of bevelen wij aan een beroepsleger.
Het is in feite al gezegd, het is een vraagstuk met nogal wat onbekende, het is
zeker niet zo, dat wij zeggen wij hangen het dienstplichtige leger aan en
plaatsen het beroepsleger buiten discussie, zeker niet, enige punt wat ik dan
namens de commissie onder uw aandacht breng is, als u de dienstplicht ter
discussie stelt, dan geef ik u een aantal overwegingen mee, waarin u in een
later moment alsnog geconfronteerd zal worden.
Meneer Wilmer dank u wel, mevrouw de Bruin.
Ik denk dus, ik wil even reageren, inhoudelijk is er al veel gezegd, wat ik zou
willen zeggen dat de opmerking die gemaakt is dat we in deze zaal ons niet er
van af moeten maken, elke opdracht naar de commissie te verwijzen, dat de
discussie die hier plaats vindt juist mijns inziens het maakt dat die commissie
een zinvolle opdracht krijgt. Anders krijg je weer iemand op een stoel die een
ander iemand op een andere stoel een opdracht geeft. Je krijgt nu een beleven
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zoals het bij de WD in verschillende geledingen leeft, krijg je aan ideeën mee,
de waardebepalingen die er leven, daar kan allemaal rekening mee worden
gehouden, wat ons allen ontbreekt, ons allen, ik vermoed dat de militairen en de
defensiecommissie daar beter in zijn, maar er zit gewoon een stuk technische
kennis wat ons ontbreekt en daarom zullen we daar toch ook moeten doorverwijzen op een bepaald moment, wat wij hier wel als goedwillende leken kunnen
doen is zeggen hoe wij denken over de positie van de mensen in de samenleving en ook iets of we het leger zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid,
of als een taak die je uit wilt besteden. Ik denk dus dat, er worden bijvoorbeeld
van de heer Wilmer, ja dat je hebt dan toch het feit dat je er met zijn allen voor
staat, je voorkomt dat je misschien een selectie in het leger krijgt van mensen
die misschien moeilijk een andere baan komen, of die het erg leuk vinden om
heel stoer een machtswellustig rond te lopen. Ik denk dat helemaal tegen de
Nederlandse instelling in gaat. Kijk, nou zijn we weer afhankelijk van de technische ontwikkelingen, als die technische ontwikkelingen en de taken van het leger
er toe gaan leiden dat je echt een stel vaklieden moet hebben, dan krijg je ook
kwalitatief hoge mensen" want dan is het een interessant beroep en dan is het
gewoon een baan waar je mensen voor werft, die een bepaalde taak, die je met
z'n allen op je neemt uitbesteedt. Dan krijg je misschien toch een andere visie.
Ik heb mij laten vertellen, dat ondanks alles de militairen op het ogenblik toch
nog een stuk infanterie nodig is waar je op de een of andere manier aan moet
zien te komen. En dat dat toch nog een probleem is van hoe kom je daar dan
aan en hoe maak je dus als nederlander je niet hoeft te schamen voor je leger,
dat je daar toch behoorlijke mensen in krijgt, en dergelijke en dat je ook
meeleeft met de taken die ze hebben te doen. Een andere technische ontwikkeling is natuurlijk ook van toepassing, als je ziet de hele ontwikkeling op de
dienstplicht voor vrouwen, het is natuurlijk heel oneerlijk dat je als vrouw bent
dat je twee jaar eerder afgestudeerd bent en dat mannen tijd kwijt zijn en uit dat
oogpunt zeg je nou het is natuurlijk heel eerlijk dat je niet omdat je toevallig als
man geboren bent dan een handicap krijgt, omdat je zoveel tijd kwijt bent in
dienst. Maar aan de andere kant, het argument werd al genoemd, vrouwen zijn
meerdere tijd kwijt aan het baren van kinderen. Ik denk dus dat de moderne
ontwikkeling van nu van het ouderschapsverlof weer veel goed kan maken. Als
die mannen nou daar gebruik van maken, dan is dat probleem opgelost en
kunnen we daar dus weer verder over praten.
We gaan even voorbij over de zorgen van het baren van de heer Vonhoff.
De heer Groenveld.
Ja een paar opmerkingen. We hebben over deze kwestie in de commissie lang
gepraat, de stelling zoals die is verwoord onder punt 7 van dit hoofdstuk, is
uiteindelijk het resultaat geweest van die discussies, dat neemt niet weg dat ik
ook van mening ben dat op dit punt wel wat studie noodzakelijk is en ik geef
een aantal overwegingen. Veiligheid, externe veiligheid is een overheidsproduct
en overheidsproducten worden gefabriceerd door ambtenaren. Ambtenaren die
reeruteert op de arbeidsmarkt, die op basis van vrijwilligheid en tegen een
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bepaald loon hun diensten ter beschikking stellen. Dat soort meganismen vormt
een juiste allocatie van productiefactoren zoals dat technisch heet, over allerlei
aanwenningsmogelijkheden. In die zin is het in welvaarts theoretisch opzicht niet
doelmatig om een ieder die de leeftijd heeft gepasseerd van 18 jaar en van man
sex is, maar te gebruiken als een dienstplichtige in een defensie apparaat, dus
in die zin is er wat voor te zeggen om over te gaan tot een beroepsleger. Het
probleem is wel dat het zo kan zijn dat bij een zeg maar commercieel maken
van het beroepsleger, dat je niet kunt beschikken over voldoende mannelijke
krachten. Dat moet worden bestudeerd, daar kan ik geen enkele uitspraak over
doen. Wat ik wel wil zeggen is dat dienstplicht in feite niets anders is dan
belastingbetaler in natura, namelijk in de vorm van verplichte arbeid, en dat in
beginsel niet erg liberaal is om dat zo te doen. Voor een beroepsleger pleit ook
het feit dat wij gedurende decennia een technologische vooruitgang hebben
meegemaakt van dien aard, en dat is ook al gezegd, dat jonge dienstplichtigen
gedurende hun diensttijd niet voldoende tijd krijgen om voldoende opgeleid te
worden om verantwoordelijk het product te kunnen afleveren waar we bij deze
overheidsdienaren naar hebben gevraagd. Er is een vergelijking gemaakt met
Engeland en de VS, ik bouw even op dit moment in het blindelings roepen, de
Golfcrisis en de voortreffelijke prestatie die de Engelsen en Amerikaanse
militairen hebben geleverd en dan wil ik daar ook nog en dat klinkt een beetje
demagogisch wellicht bijzeggen, dat het Iraakse leger een leger is van dienstplichtigen.
Dames en heren, het aantal sprekers vanuit de commissie benadert zo langzamerhand het aantal uit de zaak. Zijn er nog leden van de commissie die het
woord wensen te voeren. Niet. Ik kijk naar de zaal.
De heer Meijer.
Voorzitter, de discussie begint nu toch wel een aantal uitermate merkwaardige
wendingen te nemen, moet ik zeggen. Ik heb alle mogelijke argumenten mede
van achter de tafel horen komen die alles maar niets met een leger van doen
hebben. Het zijn op zich hele aardige discussies, maar gegeven het feit dat ik
constateer dat de commissie zelf op zijn minst ook verdeeld is, alwaar het alleen
maar over de motieven waarom men tot een bepaalde conclusie is gekomen.
Gegeven het feit dat we met een vrij ingewikkelde problematiek te maken
hebben waar nog een paar zaken aanzitten, bijvoorbeeld strategische, wat ik
helemaal niet achter de tafel vandaan heb horen komen. Dat was nou net de
reden waarom ik mijn voorstel deed, laten we nou alstublieft niet hier in vijf
minuten proberen uit te komen, maar dit is nou typisch zo'n onderwerp wat je
naar een thema-congres moet verwijzen.
Mevrouw van Scherpenberg.
Mijnheer de voorzitter ik had eigenlijk iets dergelijks willen zeggen, ik vind het
erg interessant dat er hier mensen van de commissie uitgebreide uiteenzettingen
doen, maar ik dacht dat we hier vanavond waren om het standpunt van de
algemene vergadering te horen en ik denk dat al dan een commissie benoemd
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zou moeten worden, omdat het zo moeilijk is om eruit te komen, dat die drie
mensen van de commissie dan bij die defensiecommissie zouden moeten.
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bandje 4.
Dank u wel mevrouw Bruggeman.
Voorzitter, ik wil eerst zeggen dat het uitstekend is dat er nader onderzoek naar
wordt gedaan. Ik ondersteun wat gezegd wordt, dat kan je niet even beslissen.
Het is goed dat er alvast een voorzetje wordt gegeven door deze discussie. Een
themadag lijkt mij een beetje erg ruim bemeten, aangezien wij in de partij
natuurlijk toch niet oeverloos themadagen kunnen organiseren. Dus een studie
ja, een themadag nee. En dan wil ik zeggen dat ik van achter de tafel toch wel
een ontzettend zinnige opmerking heb gehoord van de heer Korthals Altes. En
die vind ik naar mijn idee ook terug in de resolutie van de Defensie Commissie,
die ik dan ook van harte zou willen ondersteunen. Dat is 133. Het laatste stukje
dat de keuze voor wat je zult kiezen, gedeeltelijke dienstplicht, dienstplicht is
afhankelijk van de structuur van de toekomstige krijgsmacht. Uitgaand dus van
hoe wij onze toekomstige krijgsmacht zien en dan pas die beslissing nemen.
Hoe smakelijk het misschien ook is om uit te gaan van de dienar of de nietdiener. En ik wil dat dus van harte graag onderstrepen. En ik hoop dat we dus
met de gedachte van 133 een eventueel onderzoek of rapport daarover zullen
kunnen verwachten.
Dank u wel mevrouw Burgerman.
Meneer uit Groningen, dacht ik. Ger Bakker Voorzitter ik heb hier ... Bakker uit
Groningen, ja Volgens mij komt meneer Bakker uit Noord-Holland. Ja zeker.
Meneer Bakker gaat u gang.
Geen familie overigens.
Ik heb nu een groot aantal argumenten vanachter de tafel tegen de dienstplicht
gehoord en het belangrijkste argument voor de dienstplicht was zo,n beetje dat
we als leken misschien niet misschien een argument over het hoofd zouden
hebben gezien. Nou voorzitter ik vind dat dienstplicht iets is wat je alleen maar
moet hebben als het maatschappelijk zeer breed gedragen wordt. En als de
noodzaak van een dienstplicht alleen maar kan worden uitgelegd door deskundigen moet je hem onmiddellijk afschaffen. Ik denk ook dat het enige serieuze
argument wat ik gehoord heb is dat we misschien niet voldoende mensen
zouden kunnen krijgen als we een beroepsleger zouden hebben. Ik wil u een
parallel voorbeeld geven. De overheid heeft al jaren een gebrek aan goede
accountants. En wat is daar de reden van, die mensen worden niet goed
betaald. Als ik nou de voorstanders van de dienstplicht moet geloven kunnen
we dat tekort aan accountants oplossen door de accountants verplicht in dienst
te zetten bij de overheid maar daar vinden we het natuurlijker om hun beloning
maar te verhogen.
Dank aan meneer Bakker.
Ja gaat u gang.
Piet uit Rijnsveld
Ik vind dat we deze discussie in ieder geval niet moeten afsluiten zonder dat we
enkele resoluties als conclusie mee hebben genomen. Daarvoor is de discussie
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vind ik te waardevol. Dat neemt niet weg dat er uiteraard een rapport kan
volgen, maar ik stel dan voor of resolutie 125 of resolutie 133 of beide dan als
conclusie te trekken. Die laten ook voldoende mogelijkheden open voor de
toekomst.
Dan u wel, de heer Bakker uit Noord-Holland.
Haarlem om precies te zijn, voorzitter. Ik verbaas me langzaam maar zeker of
deze wat gelaten discussie. Gelaten omdat men zit te wegen van ja moeten we
nou wel of moeten we nou niet. Met telkens eigenlijk een beetje de achtergrondgevoel. Ik weet eigenlijk niet wat de complicaties zijn als ik nou zo ga kiezen.
We kennen niet alles; de effecten binnen de krijgsmacht maar ook de effecten
daarbuiten. Vandaar dus dat als er al een beslissing vanavond zou vallen, dan
zal dat een beslissing zijn op grond van argumenten waarvan je niet alle consequenties uiteindelijk weet. Dat is een onhandige keuze. Erg onhandig. Bovendien
het is ook in een later stadium voor een algemene vergadering blijft het lastig
om op grond daarvan een duidelijke keus te maken. Vandaar dat de suggestie
die al eerder hier boven water is gekomen om 125 van België dan doe je ieder
geval een uitspraak op grond van de huidige situatie want je kunt niet anders je
moet in ieder geval verder.maar laat de andere optie niet ongebruikt maar vraag
in godsnaam aan deskundigen op dit terrein en die hebben we toch, ik meen
mij te herinneren dat wij een partijcommissie defensie hebben, dat die in ieder
geval de gevolgen, de complicaties, de effecten die te maken hebben met een
beroepsleger ens op een rij zetten zodanig op een rij zetten dat een leek dat
ook nog eens een beetje begrijpt en dat terug brengt in een algemene vergadering of voor mij part een themacongres het zal me een zorg zijn, maar dan
weet ik in ieder geval waar ik over praat. Maar nu is het alleen op grond van
een paar algemene stellingnames waarvan ik zeg moet ik daarop kiezen? Geef
mij dan beide opties, die 125 in ieder geval bieden maar zet een partij commissie aan de gang doe eens een keer wat dat betreft ook nuttig werk.
Dank u wel. U hier vooraan.
Delvol, Ruud van de afdeling Zeist, voorzitter van de geschilpunten uit de
commissie vond ik dat verrewegst het interessantste dat ik nu indirect zal
aangeven door te zeggen dat het betoog van de heer Korthals Altes op dat
punt mij verrewegst het meest heeft aangesproken en wanneer nu gezegd wordt
door andere sprekers, dat de vergadering vanavond de beslissing moet nemen
dan wel iets moeten verwijzen naar een commissie dan denk ik dat we misschien de uitspraak zouden kunnen doen en dan kan via aanneming van
resoluties en dienovereenkomstig denkt ik ook te zullen stemmen als het zover
komt maar dat we de uitspraak kunnen doen dat uitgezocht moet worden of wij
toekomen met een beroepsleger danwel toekomen met een beroepsleger met
vrijwilligers danwel of de dienstplicht nodig is met oog op vervulling van de
taken eb om de krijgsmacht en om geen andere reden. Ik dacht dat we dan
enigszins het midden hielden van een uitvlucht zoeken door alles naar commissie toe te zuigen enerzijds en een andere dag en beslissing te nemen hier nu
vanavond anderzijds. Ik zou dit de vergadering in overweging willen geven.
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Dank u wel, dan zal ik een mevrouw rechts,
lnge van Ammers, afdeling Leeuwarden. Ik had hier niet direct nog de behoefte
om hieraan iets toe te voegen maar nadat ik iemand uit de zaal hoorde zeggen:
ik wil graag weten wat de vergadering ervan vindt want daarvoor zitten we hier
tenslotte wil toch nogmaals nummer resolutienummer 130 toelichten van de
afdeling Leeuwarden dat we er mede gezien de gewijzigde internationale
verhoudingen en rekening houdend met de mogelijke ingrijpende consequenties
voor onze maatschappij zijn wij van mening dat die onderwerp meer aandacht
en tijd waard is dan we er nu aan zouden kunnen geven. Ik stel dan ook voor
om met de name de zin bij punt 7 betreffende de handhaving van systeem van
een etc, beroepskader en dienstplichtigen te schrappen en dat op een ander
tijdstip onder de aandacht van de leden te brengen. Dank u wel.
Dank u wel, de heer de Graaf.
Meneer de voorzitter, ik kan de heer Bakker geruststellen de partijcommissie, de
WO partijcommissie Defensie heeft al enig voorwerk gericht op het gebied van
het vraagstuk van de dienstplicht en wij hebben gekeken naar de vulling van de
krijgsmacht in twee modellen, het model waarbij de dienstplicht wordt gehandhaafd en het model waarbij de dienstplicht afschaft. Dat is denk ik een eerste
stap die je moet doen om te kijken naar de omvang van je krijgsmacht, dan
vervolgens zou je moeten gaan kijken, daar is de partijcommissie nog niet
volledig aan toe gekomen, naar een stukje taakspecialisatie, naar een stukje
dreiging en dat soort zaken en wij zijn als defensiecommissie zondermeer bereid
om het platform te bieden voor een verregaande discussie binnen de partij over
dit onderwerp, want meneer de voorzitter, het is natuurlijk zo dat het punt van
individuele vrijheid uitermate belangrijk is, maar een goed liberaal punt is ook
vrijheid en wij moeten wel zorgen dat wij door een geloofwaardige afschrikking ,
geloofwaardige defensie die vrijheid kunnen blijven garanderen.
En als daar op een bepaald moment de dienstplicht een noodzakelijk kwaad
voor is dan moeten we niet schuwen die dienstplicht te handhaven. Dank u wel.
Dank u wel. U.
Erwin Bouwma, kamercentrale Amsterdam.
De heer Bakker die pleit voor een onderzoek, ook de commissie die pleit voor
een nader onderzoek. Ik moet u eerlijk zeggen , ik heb eigenlijk niet zoveel
behoefte aan nog een onderzoek om twee redenen. Op de eerste plaats heb ik
voor deze avond inhoudelijk voorbereid op de discussie, dus ik weet ongeveer
wat de argumenten zijn en voor mij kan ik in ieder geval al een goede afweging
maken. In de tweede plaats loopt die discussie natuurlijk al wat langer en dan
zal ik misschien de lijn op mogen pakken bij de commissie Mommersteeg die in
1977 met het rapport uitkwam onderzoekt verricht naar afschaffing van de
dienstplicht beroepsleger en de conclusie van dat onderzoek was eigenlijk een
verdeelde mening net als de commissie Noord het merendeel was eigenlijk
voor afschaffing van het beroepsleger maar daar waren toch een aantal
argumenten met name financiële argumenten om toch nog maar het dienstplich-
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tige leger te handhaven. Het advies van de commissie Mommersteeg bestond
eigenlijk uit 3 dingen om deze discussie wéér op de politieke agenda te
plaatsen in te geval dat er weer sprake zou zijn van personeelsreductie. De
laatste defensienota gaat daarop in en er is sprake van personeelsreductie. Op
de tweede plaats ging dat advies is om dat ook weer op de politieke agenda te
plaatsen indien er in een stringenterer internationale taakverdeling dan wel een
specialisatie zou plaatsvinden. Ook dat vindt je heden ten dage terug en wat dat
betreft is de commissie ook daarop ingegaan op de veranderende samenleving
in Europa en in de wereld. Voor mij eigenlijk geen reden om een besluit verder
uit te stellen en zal toch een dringende oproep willen doen aan de vergadering
om ieder geval vanavond een richting aan te geven en wat mij betreft zou dat
dan een richting zijn om het dienstplichtigenleger af te schaffen en richting een
beroepsleger. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Zwart.
Ik zal niet de argumenten uit de eerste nog eens gaan herhalen. Wat denk ik
wel belangrijk is dat deze vergadering niet geheel vrijblijvend wordt en alle
moeilijke onderwerpen maar doorschuift naar commissies, want wij moeten hier
geen replica worden van het huidige kabinet. We moten op hoofdlijnen ook
beslissingen durven nemen. Ik begrijp donders goed, dat het hier niet de plaats
is om exact te beslissen wel dienstplicht, geen dienstplicht of hoeveel dienstplicht. Ik denk wel dat het hier de plaats om als algemeen in een vergadering te
zeggen wij denken dat er nu een ogenblik is gekomen om te onderzoeken of
dienstplicht nog nodig is en of het mogelijk is die dienstplicht os drastisch te
reduceren of zelfs helemaal af te schaffen.lk begrijp dat de defensiecommissie
met het onderzoek bezig is ik denk dat dat goed is, ik denk dat het resultaat
van zo'n onderzoek ook weer door de partij bediscussieerd moet kunnen
worden in een vergadering waar gewoon leden aanwezig kunnen zijn. Of dat
een themacongres moet zijn of een gewoon congres dat vindt ik een kwestie
van techniek wat wel belangrijk is het is niet alleen maar een vraag die kan
worden overgelaten aan deskundigen. Het raakt teveel mensen direct en het
lijkt mij voor liberalen een zaak die van te veel principieel belang is. Daarom kan
ik mij voorstellen dat een combinatie van 125 en 133 en een afronding van de
discussie ergens in een vergadering van afgevaardigden dat dat een goede
oplossing is.
Dank u wel. Geen sprekers meer uit de zaal dan is het woord aan de heer
Vonhoff.
De heer van der Klis, heel kort even, dus ik hoop dat we dus als we snel er
over gaan praten dat, en dat heb ik van achter de tafel gehoord, van de heer
Groeneveld, en dat is natuurlijk heel belangrijk want we moeten steeds back to
the basics,dat in beginsel is dienstplicht niet liberaal en ik hoop dat dat de rode
lijn zal zijn door de hele discussie heen.
Als, dames en heren , het woord wil, wilt u dan bij een microfoon gaan staan
want ik niet zo op een vingertje reageren dus gaat u gang.
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Dank u wel voorzitter, een korte reactie op hetgeen de heer Wilbur zei over de
krijgsmacht van de Verenigde Staten en Engeland. Met name Engeland dat met
wat minder goede elementen zou bestaan, jammer dat John Underwood de
enige angelsman die lid is van de WD en voorzitter van Hengelo hier niet
aanwezig is hij zou u kunnen zeggen, meneer de voorzitter, dat de engelse
krijgsmacht op dit moment goed gemotiveerd is, deskundig is en in hoog bij de
bevolking. Ik dank u wel.
Dank u wel.
de heer Vonhoff.
Meneer de voorzitter, als een van de we1n1ge commissieleden die nog niet
gesproken heeft een paar opmerkingen. Ik dacht in de eerste plaats dat zoals
de commissie ook heeft aangegeven het verstandig is dat deze zaak bekeken
wordt in de defensiecommissie enigermate aangevuld lijkt mij het juiste middel
om dat te gebruiken. Ik denk overigens dat de leden, want daar zal het op neer
komen, dat de leden dan niet op themadagen of congressen daarmee bezig
zouden moeten zijn, hoe emotienarend dat onderwerp misschien ook is. Maar ik
denk dat de studieuitkomst van de defensiecommissie e wel in de procedure
voor het totstand brengen van het verkiezingsprogramma een rol kan spelen.Dan geeft dat precies het gewicht in het verkiezingsprogramma's worden zo dat
behoort door ledenvergaderingen vastgesteld. Dat over de procedure een
opmerking nog ik sprak al over een emotienarend onderwerp. Ik begrijp dat
men wat dat betreft veel oog heeft voor ongelijkheden in verplichtingen. Ik denk
dat men zoals dat ook door mevrouw Bruggeman werd aangegeven, te eenzijdig regeert door deze zaak te beschouwen vanuit de diener of de niet diener. Ik
denk dat daar een breder aantal onderwerpen namelijk vrijheid en veiligheid aan
de orde zijn en voor het overige, ik betwijfel of de heer Groeneveld volstrekt
waar kan maken dat de dienstplicht die hij belastingbetalingen natura noemt zo
zondermeer als een niet liberaal uitgangspunt kan worden geschetst. Het is wel
prettig om zo een eind aan een discussie te trachten te maken, het maakt de
zaken overzichtelijk, maar mist naar mijn gevoel feitelijke historische grondslag
en dat is jammer voor een betoog dat gehouden wordt.
Maar de heer Groeneveld duidde wel op een heel extreme vorm van progressieve belasting.
De Heer Nart.
Voorzitter, u hebt al uit onze nota gezien en ook uit het commentaar op deze
groep van resoluties en misschien nog meer uit de salvo's van reacties die
vanachter deze tafel door de leden van deze commissie op u zijn afgevuurd, dat
er binnen onze commissie geen unanimiteit heerst ten aanzien van dit probleem.
Precies even weinig unanimiteit als in deze algemene vergadering van vanavond.
En daarom vond ik het prettig dat we deze discussie hebben gehad en niet
direct al aan het begin, iedereen wist dat het daar uiteindelijk natuurlijk toch op
uit zou lopen, dat we aan onze defensiecommissie zouden vragen om de zaken
nog eens een keer op een rijtje te zetten voor een nieuw debat hier, maar dat
we dat niet al direct aan het begin hebben besloten. Want wanneer wij hier
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zonder discussie zaken gaan verwijzen dan hebben we deze vergadering ook
niet nodig.
Dat kan ook per brief gebeuren. De bedoeling is om eerst een
debat te hebben en als conclusie van dat debat te vragen, die gevallen waar
dat nodig is, en dat is hier heel duidelijk wel nodig aan diegene die dit punt bij
uitstek deskundig zijn, in dit geval aan de defensiecommissie, om zich daarover
te buigen en veel meer in detail dan wij dit hebben kunnen doen een besluitvorming voor te bereiden.. Wij hebben in onze commissie bij de zeer levendige
discussies, die we daarover hebben gehad, vastgesteld dat we het er wel
allemaal over eens waren dat de vraag van handhaving van het Napoleontische
systeem, als ik dat in alle beleefdheid mag zeggen, of beroepsleger niet alleen
maar een technisch probleem is er zitten ook principiële kanten aan. Het is dus
ook een politiek probleem. Het is niet alleen een kwestie van techniek daarover
we het eens, vanaf dat moment waren we het misschien iets minder eens. Ik
zou u het volgende willen suggereren dat de algemene vergadering aan de
defensiecommissie vraagt om de besluitvorming van dit punt van onze partij
verder en meer in detail voor te bereiden, zich daarbij baserende met name op
de resolutie 125, 133 en 130. Die alle drie in verschillende bewoordingen tot de
conclusie komen dat een nader debat in de partij gewenst is waarbij dus niet
bijvoorbaat al een standpunt wordt ingenomen waardoor we de defensiecommissie ook niet meer nodig zouden hebben, maar waarbij alwel conclusies
worden getrokken uit de discussie die we vanavond hebben gehad die we u in
deze drie resoluties goed terug vindt. Dat zou de suggestie zou die ik aan de
algemene vergadering als conclusie uit die interessante debat zou willen doen.
Meneer Nort, dank u wel.
Uit uw applaus en ook uit de inhoud van wat de diverse sprekers uit de zaal
naar voren hebben gebracht, denk ik de vergadering tendeert na het volgen van
deze laatste suggestie die als voorwaardelijk de heer Nort,
Nee, nee voorzitter, het komt mij heel verstandig voor de moties 125 , 130 en
133 in stemming brengen omdat daarmee de richting goed aangegeven.
Goed, dan brengen we die in stemming.
U zei, als u nog even precies wilt aangeven, meneer Meier, 125, 133 en wat
was de derde wat u zei? 130.
125, 133, en meneer Nort heeft daar 130 aan toe gevoegd heb ik begrepen.
Die brengen we dan apart uiteraard in stemming. U hebt de stembriefjes klaar,
mag ik aannemen.
De motie 125 van de ondercentrale België komt nu in stemming allereerst de
gele stembriefjes van degene die voor zijn.
Geel-Voor.
Dank u wel
Wilt u daar iets sneller mee zijn, mevrouw Bruggeman.
Nogmaals voor graag.
Voor de motie 125, dank u wel
Geel- tegen.
Blauw- Voor.
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Blauw- tegen
Wit- voor
Wit-tegen.
Dan is de motie aangenomen met grote meerderheid.
Motie 133. voor geel.
Geel-tegen. Blauw -voor, Blauw- tegen, Wit- voor, Wit- tegen.
Eveneens met zeer grote meerderheid aangenomen.
Motie 130.
Geel- voor, Geel- tegen, Blauw- voor, Blauw- tegen, Wit- voor, Wit- tegen.
En net niet met algemene stemmen, maar wel met de grootst mogelijke meerderheid aangenomen.
Dames en heren, dan sluiten wij deze cluster af,
voorzitter, nog eventjes even om de boel duidelijk te krijgen, ik dacht dat het nu
wel heel erg duidelijk was, meneer Wigmans.
Dit punt wel, voorzitter, maar ik hoop dat u met mij eens bent dat dit dan een
van die punten is die straks in vrijheid en democratie wordt gepubliceerd als
een van de besluiten van deze vergadering.
Ja. dat worden ze allemaal, denk ik.
U bent het daarmee eens, neem ik aan.
Zeer.
Fijn, dank u.
Dames en heren, wij komen aan het onderwerp Ontwikkelingssamenwerking, dat
is de cluster resoluties 145 t/m 156 en wie van u daar in de zaal mag ik
daarover het woord geven?
Ik zie daar tenminste een spreker, als u uw naam even wilt noemen, u bent nog
niet aan het woord geweest, gaat u gang.
Meneer de voorzitter, mijn naam is Ettema van de afdeling Zwolle,
momentje meneer Ettema, dames en heren, mag ik wat orde in de zaal, want
anders kan niet goed worden gediscussieerd.
Dank u wel. de heer Ettema heeft het woord.
Dit onderwerp, dat is een meervoudig onderwerp. Onze gedachten in Zwolle
was, dat in alle streken en landen in de wereld waar deze zaken aan de orde
zijn armoede economische onderontwikkeling overbevolking ja, of een te grote
bevolkingsaanwas, dat dat strijdig is, of dat daar liberalisme niet tot ontwikkeling
kan komen. Men mogen gerust stellen dat de liberalen vooral na de oorlog erg
veel moeite hebben gedaan om het liberalisme beter ingang te doen vinden in
diverse landen van Zuid-Europa, dat is ook deels geslaagd. We hebben er
liberalen zeer terecht en met succes voor ingezet. Ik geloof dat wij dat ook
behoren te doen voor vele andere landen in de wereld. en dat wij toch ook de
consequentie eraan zullen moeten verbinden dat het ook economische offers
van onze kant vraagt maar wij vinden liberalisme op zich een gedachtegoed
waar wij met hart en ziel achter horen te staan en waar we ook offers voor over
hebben. Dat is de gedachte van Zwolle. Dank u.
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Meneer Ettema, dank u wel . De heer Zwart.
Ja voorzitter, heel kort. U signaleert in uw voorwoord dat ook de liberalen afkeer
van protectionisme in de resoluties naar voren komt maar wat in de resolutie
156 met name ook wordt gezegd en ik zou van u willen weten of u dat ook
onderschrijft dat ik ook mede onder de invloed van de 11 progressieve overheersingil in het debat over de derde wereld in het verleden erg eenzijdig de
nadruk is gelegd op het geven van hulp en veel te weinig op het geven van
eerlijke marktvoorwaarden waar mensen en met name ook bedrijven in de derde
wereld de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen. We hebben over het algemeen in de relaties met de derde wereld veel te sterk gezegd, laten we er maar
geld naar toe brengen en dat betekent in de praktijk vaak, geld brengen naar
overheden ter plaatse en in feite daar het socialisme importeren, want als die
overheid het geld heeft, dan wordt dat noodgedwongen ook socialistisch beleid,
we hebben te weinig kansen gegeven aan de private sector in de derde wereld.
Dat is wat wij met name meer benadrukt zouden willen zien. Wij denken dat
liberalen met zo'n inbreng in het debat ook een veel duidelijker eigen kenmerk
kunnen hebben en dat lijkt me een niet onbelangrijk doel van deze discussies
vandaag.
Meneer Zwart, dank u wel. Andere sprekers vanuit de zaal?
Geen. mevrouw v. d. Stoel.
Dank u wel, voorzitter.
Als ik het goed verstaan heb in het tumult was de eerste spreker de heer
Hettema uit Zwolle, kan het betoog van de heer Hettema van harte ondersteunen want de heer Ettema uit Zwolle wijst erop dat de situatie in ontwikkelingslanden een heel ernstige situatie is en van onze kant zeker ook van liberalen
vraagt om ondersteuning. Daarbij stap ik dan over naar opmerkingen van de
heer Zwart met betrekking op resolutie 156. Ja de commissie ondersteunt de
resolutie 156 en gedachten die daar worden geponeerd. Ik ga de analyse van
de heer Zwart nier overdoen, maar hij heeft gelijk dat in het verleden teveel de
gedachten is geweest als we daar maar geld brengen, dan komt het wel goed
in ontwikkelingslanden en de commissie wijst ook in haar rapport op hoe
belangrijk het is om ook in ontwikkelingslanden het liberalisme een kans te
bieden en mensen de verantwoordelijkheid te geven die ze behoren te hebben
en in goed overleg met hen tot projecten te komen en in goed overleg ervoor
te zorgen dat als wij daar vertrekken de projecten niet hun waarden verliezen
maar voortgezet kunnen worden ten behoeve van de mensen zodat ze zelf hun
eigen leven, zoals liberalen dat willen, vorm kunnen geven. Concluderend,
voorzitter, er is overeenstemming tussen wat door beiden sprekers naar voren is
gebracht en de commissie.
Mevrouw v.d. Stoel, dank u wel, dames en heren er staan enkele mensen in
groepjes bij elkaar te praten, ik zou hen willen verzoeken dat gezellige gesprek
op de gang voor te zetten, want ik krijg een seintje net dat men daar last van
heeft in de zaaLOok de heer v.d. Klis en zijn groep ik wil nog even doorgaan
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met namen noemen, maar ze horen het niet. Ongelooflijk vast een liberaal
onderwerp.
Dames en heren, het woord is weer aan u. Wie van u mag ik in de gelegenheid
stellen.
Ik zou,
Meneer Peert, ja, ga uw gang,
De motie van de heer Zwart staat voorop wat mij betreft het verbeteren van
markt verhoudingen . Ik denk in de hulp wat betreft landen die echt een enorme
achterstand situaties hebben dat ik de resolutie van de afdeling Rotterdam 147
onder de aandacht zou willen brengen. Daar vindt ik een zeer waardevol
element in terug over meer eigen verantwoordelijkheid van de betreffende
ontwikkelingslanden bij het besteden van de ontwikkelingsgelden.
Dank u wel, ik zie nog steeds groepen in de zaal staan. Meneer Dijk , wilt u
zich verwijderen met uw groep.
Juist.
Mevrouw v.d. Stoel.
Mevrouw v.d. Stoel heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter, ja motie of resolutie 147, daar plaatst de commissie toch
enige kanttekeningen bij. Allereerst maar onderdeel B op bladzijde 28. De
formulering van dat onderdeel is wel heel erg sterk en aan de andere kant is de
situatie complexer dan hier wordt voorgespiegeld. Als het gaat om het onderdeel
C van dezelfde resolutie van Rotterdam dan is dat wat ons betreft akkoord,
maar kom ik dan vervolgens bij punt 2 van de resolutie, zit daar toch een punt
in waar ik u graag op wil wijzen. Voor een deel is het proces aan de gang om
in samenwerking met de Europese landen ontwikkelingssamenwerking te plegen
ook vanuit de zijde van particuliere organisaties die zich met ontwikkelingssamenwerking bezig houden is dat een zich voorzichtig ontwikkelende trend, maar
de kanttekening die ik hierbij wil maken is dat wij in Nederland gewend zijn om
veel kritischer te kijken naar de besteding van ontwikkelingsgelden, maar ook de
mensenrechten criteria wat nauwkeuriger toe te passen dan in andere Europese
landen het geval is. Het lijkt mij juist goede punten van het Nederlands beleid
door de jaren heen behalve dan de al eerder genoemde liberalen uitgangspunten dat je zorgvuldig kijkt waar het geld aan besteed gaat worden, dat de
mensen ook hun eigen verantwoordelijkheid erbij kunnen dragen en dat wij ook
wel degelijk in de gaten houden wat ervan de mensenrechten situatie in dat land
of die regio terecht komt. Dus op dat punt is er van de zijde van de commissie
wel bezwaar tegen de tekst zoals verwoord door Rotterdam.
Mevrouw v.d. Stoel, dank u wel. Ja. de discussie moet nu toch af worden
gerond, maar u mag zo dadelijk mocht u nog behoefte hebben om uw
een interruptie inderdaad.
Nu interruptie.
Een interruptie, dank u wel, voorzitter, heel kort het laatste punt kunnen wij dat
betreft met mevrouw v.d. Stoel eens zijn het gaat om vooral uiteraard om betere
afstemming vooral tussen de europese landen dat niet een fransman een put

9

graaft in malie waar een nederlander dat 20 meter verderop ook doet.
Voor wat betreft punt B, het is wellicht wat stelling geformuleerd, het was ons
om aan te geven dat er nog wel het een en ander kan gebeuren op dat
gebied.
Dank u wel, mag ik daaruit concluderen uit deze laatste woorden dat de zaal
ermee kan instemmen om het commentaar van de commissie te volgen. zou dat
dus beteken dat er geen resoluties in stemming behoeven te worden gebracht
als dat zo is dan is daartoe besloten en is dit hoofdstuk afgerond, dames en
heren, en mag ik de vergadering overgeven aan de heer Ressenaar.
Aan de orde is hoofdstuk 4 de Europese Gemeenschap, met name de resoluties 157 t/m 195, die in een cluster zijn samengevat.
Het is misschien een beetje groot maar we moeten toch maar ens proberen of
we dat gezamenlijk kunnen behandelen gezien de samenhang die er ook tussen
de onderwerpen bestaat. Mag ik het woord geven aan de zaal?
Kunt u even uw naam en afdeling aangeven?
Lamberts, afdeling Zwolle. We hebben in Zwolle met verbazing kennis genomen
van het schrijven in ongebroken lijnen dat de commissie Nart van mening is dat
het integreren van landen in Europa leidt tot het verkleinen van de bureaucratie
in Europa. We hebben dan ook gemeend een resolutie in te moeten dienen
waarin staat dat volgens ons deze integratie juist leidt tot een vergroting van de
bureaucratie. Voor zover ik de discussie kan begrijpen meent de commissie Nart
het als alle landen in Europa verenigd raken dat de taken die nu door alle
landen afzonderlijk worden gedaan dan door Europa in zijn geheel kan worden
gedaan. Naar mijn mening zal het zo zijn dat als Europa zich ergens mee
bemoeit dat alle landen zich daar ook nog een keer mee zullen gaan bemoeien
en ook nog groter omdat het internationaal moet, wat dan leidt tot een vergroting van de bureaucratie en dat lijkt ons geen goede weg.
Dank u wel
Mijn naam is Fridolien Neefjes, ik spreek namens kamercentrale Den Helder,
Ja. u heeft het woord.
Ons was opgevallen dat in Ongebroken Lijnen er niet was gesproken over het
centraliseren van vergaderplaatsen en wij weten dat dat toch een heel hekelpunt
en ik denk ook dat de liberalen daar het erg mee eens zijn vandaar dat ik u
zou willen verzoeken om ieder geval die mening over te nemen die dan staat in
resolutie 181, daarnaast is er gesproken door de afdeling Leeuwarden van wij
willen nou weleens dat de WD haar mening uitspreekt over een Europese munt
ik denk dat die resolutie overbodig is omdat dat eigenlijk al in het verkiezingsprogramma van de tweede kamer staat van 1989-1993. En de derde
opmerking en mijn laatste dat is over het democratisch gehalte van de EEG dat
komt regelmatig terug. Ik wil hiervoor uw aandacht vestigen op resolutie 166 die
wij dan van harte aanbevelen en waarvan wij graag willen weten hoe de
commissie daar over denkt. Ik dank u.
Dank u wel.
Aan de linkerzijde.
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Korbee, kamercentrale Rotterdam. Ik wilde onder de aandacht vestigen de
resolutie 166 van onze kamercentrale waarin we toch een versterking hebben
gepoogd neer te leggen van hetgeen de commissie heeft verwoord. De commissie spreekt over een Europees federatie van Staten wij willen toch nog vooral
benadrukken dat de heer Bolkestsin heeft dat ook in zijn speech gezegd het
democratisch tekort een belangrijk probleem is wat snel en goed moet worden
aangevat. We hebben dat in punt 3 van onze resolutie getracht weer te geven
waarbij we zeggen het Europese parlement als hoogste orgaan binnen de EEG
Europese commissie als regering, die door het parlement wordt benoemt en
ontslagen. Voorts, en dat in lijn met eerdere discussies die we vanavond hebben
gevoerd het 2 pijlen beleid van de NATO kan voor wat betreft de Europese pijl,
pijlen worden neergelegd in de binnen de EEG.
Dank u wel meneer Korbee.
U heeft het woord.
Mak,afdeling Zaanstad, op het gevaar af voorzitter een calimero effect te gaan
forceren vraag ik u aandacht voor de inhoud van motie van amendement 191
meer in de zin van wat dacht u daarvan het is narnel k zo dat afdeling Zaanstad vandaar dat calimero effect ook een beetje bang is dat bij de toekomstige
ontwikkelingen na 1992 dat de duitse kool te midden van de franse haan een
rol zal gaan spelen waar Nederland, België, Luxemburg enz. enz. geen enkele
rol van enig betekenis zouden spelen als er niet wordt ingevoerd een bepaald
orgaan met een one vote one country systeem, niet geheel ongelijk aan dat wat
in de Verenigde Staten mogelijk is. En wij denken dan aan een soort orgaan
ook dat is wellicht wat lachwekkend en wat calimeroachtig maar nou gaan als
onze eerste kamer, waar met name de wettelijke toetsing van voorstellen een
zeer b zondere speelt met andere woorden, wij willen erg graag het oordeel van
de commissie Nort hebben om onze angst weg te halen, dat een land als
Nederland zich ook niet te veel moet verbeelden maar ook, bepaald niet te
weinig dat die op grond van zijn inwoner aantal onvoldoende aan trek zou
komen wanneer er inderdaad wezenlijke Europese vraagstukken aan de orde
zijn.
Dank u wel meneer Mak.
De heer Bakker.
Voorzitter, ik vraag aandacht voor resolutie 172 en ik lees in het antwoord van
de commissie dat zij alleen datgene wat slechts in Europees verband adequaat
kan worden geregeld dient naar het Europese niveau te worden overgeheveld.
Dat is een hele duidelijke maar dat betekent tegelijkertijd dat juist slechts
datgene wat adequaat daar geregeld kan worden daar naartoe gaat maar de
rest blijft op nationaal niveau. En als je dan de rest van de passage op pagina
30, de laatste 3 regels en de eerste 4 ,de laatste 3 regels van de eerste kolom
en de eerste 4 van de tweede kolom, dan wordt het wat onduidelijker, althans ik
vind daar niet in de hartgrondige bevestiging van wat wij in resolutie 172
schrijven namelijk dat wij zelf ons eigen begratingsbeleid erop na kunnen
houden binnen de restricties van de monetaire unie. Ik hoor dat graag hartgron11

dig bevestigd door de commissie. Ik ben er traast van overtuigd dat de commissie dat ook vast wil doen.
Een heel duidelijk punt, meneer Bakker.
Voorzitter, voor alle duidelijkheid, via u als u dat goedvindt, een vraag aan
meneer Bakker.
Als hij bedoelt met
Kunt u nog even u eigen naam noemen.
Meier.
Als Bakker in zijn motie bedoeld dat decentraal is op het niveau van de
nationale regering kan ik daarmee instemmen ik mag niet hopen dat die lager
dan dat bedoeld.
Akkoord voorzitter. Dank u wel.
Mag ik aannemen dat alle resoluties hiermee zijn verwoord in de zaal dan geef
ik, denk ik, in eerste instantie het woord aan de heer Verbeek.
Voorzitter, dank u wel, ik denk dat de rode draad uit de resoluties die zijn ingediend na aanleiding van het rapport van de commissie is dat de WO voorstander is van een federatieve structuur voor Europa. En dan spitst het zich via de
resoluties toe op een drietal onderwerpen waar een tiental afdelingen cq.
kamercentrales resoluties over hebben ingediend. Het eerste onderwerp is
democratisch deficit, uiteenvallend in meer bevoegdheden voor het Europese
parlement anderzijds versterking van de rol van de Europese commissie.
Tweede element is een institutioneel aspect, Zaanstad heeft daaraan gerefereerd
o.a. maar niet alleen de mogelijke creatie van een Europese senaat en de rol
van de raad van ministers daarbij. Andere onderwerpen uit de resolutie zij de
toetreding van nieuwe leden en de zetel problematiek is ook al genoemd. Als ik
in deze volgorde de resoluties en de inbreng in deze vergadering mag afwerken
dan denk ik dat een communis opinio binnen de WO is dat de rol van het
Europese parlement met andere woorden haar bevoegdheden, taken aanzienlijk
moet uitgebreid. Als ik het goed heb begrepen dan zijn bij de intergouvernementele conferenties in Rome daartoe onder andere van Duitse, Nederlandse
zijde voorstellen gedaan ik vermag niet te voorspellen hoe die voorstellen door
de andere partners in EEG verband zullen worden bejegend. Ik denk wat Nederland betreft heel duidelijk is dat wij zullen blijven vasthouden aan een vergroting
van de bevoegdheden van het Europese parlement, zonder vergroting van die
bevoegdheden, denk ik, dat Nederland aarzelende zal zijn met het overdragen
van stukjes soevereiniteit. Communis opinio 2 binnen de WO als ik de resoluties
goed volg is een versterkte rol van de Europese commissie expliciet wordt in
een aantal resoluties uitgesproken dat de Europese commissie zich vroeg of laat
moet ontwikkelen tot een Europese regering die verantwoording verschuldigd is
aan een Europees parlement dat dan op haar beurt natuurlijk over volledige
bevoegdheden moet beschikken zoals bijvoorbeeld de Nederlandse tweede
kamer beschikt. In reactie op wat de afgevaardigde de heer Mak van Zaanstad
zei, hij noemde dat bescheiden het calimero effect, ik bestrijd hem dat, ik denk
dat hij met zijn interventie een heel wezenlijk probleem heeft aangereikt, maar ik
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het niet beantwoorden zonder daarbij te betrekken de resolutie van de ondercentrale België. België, de duin en bollenstreek Noordwijkerhout, die pleiten op
de een of andere manier, dat er een tweekamer systeem komt, waarbinnen een
Europese senaat, die zou moeten worden samengesteld uit de raad van
ministers. Zaanstad verwoordt het wat anders, die zegt, er moet een federatief
orgaan komen op basis van gelijkheid. En als je dat dan leest, dan denk je
onmiddellijk aan de situatie in de Verenigde Staten, waar de senaat op basis
van gelijkwaardigheid door de verschillende staten wordt samengesteld, iedere
staat heeft 2 senatoren, en het huis van afgevaardigden op basis van proportionaliteit. De resolutie van de ondercentrale België, dat is nummer 163, die
zegt heel nadrukkelijk, en ik hoop dat er een vertegenwoordiger van België hier
aanwezig is, die zegt we moeten kiezen voor Europese regio's. Dat zou kunnen
betekenen als men denkt aan een Europese senaat, dat men zegt iedere regio
moet op basis van gelijkheid vertegenwoordigd zijn. Maar dat zou kunnen
betekenen dat via een omweg de grote landen toch ook in zo'n senaat de
meerderheid zouden krijgen en dat zou pleiten voor een gelijkwaardigheid per
staat zo men al een Europese senaat zou willen, maar daar ga ik op basis van
de resoluties even van uit. De rol van de raad van ministers, als een Europese
senaat lijkt mij iets meer omstreden. Als we ervan uit gaan dat ieder land offers
moet brengen aan zijn soevereiniteit dan is de vraag of de raad van ministers
nog functioneel kunnen ageren in een eventuele toekomstige Europese senaat.
Probleem kan zijn dat niet iedere minister in zijn eigen land in het parlement
gekozen is dan zou je de situatie kunnen krijgen dat benoemde leden in een
orgaan wat eigenlijk gekozen zou moeten zijn kunnen zitting nemen. En ik leg
dat gaarne aan de vergadering voor als een onderwerp van discussie A:
vinden wij in navolging van een aantal centrales en afdelingen die dit hebben
voorgelegd dat er een Europese senaat moet komen en als die er moet komen
vinden we dan dat die op basis van gelijkheid er moet komen en de volgende
vraag is als die er moet komen vinden we dan dat de Europese senaat per
staat moet worden samengesteld en of die dan rechtstreeks gekozen zou
moeten zijn. Daarmee heb ik in ieder geval Zaanstad beantwoordt en ik heb ook
dacht ik impliciet meneer Korbee beantwoordt met betrekking tot het democratisch deficit, blijft over meneer Bakker van Haarlem, ik denk dat heel duidelijk is
wat in de samenvatting voorafgaande aan de resoluties is gezegd dat een
Europees monetaire unie bepaalde beperkingen zal opleggen aan de vrijheden
van landen om zonder acht te slaan op wat er verder gebeurt een eigen
begratingsbeleid vast te stellen, ik denk wel dat er nog een heel ruime marge is
voor een nationaal begratingsbeleid maar er zal op den duur een convergentie
optreden en of Nederland het leuk vindt of niet en of andere Europese landen
althans deel uitmakend van de EG het leuk vinden of niet die convergentie zal
leiden onmiskenbaar tot een zekere beperking van de nationale soevereiniteit op
dat gebied. Mevrouw Neefjes uit Den Helder vroeg naar de vergaderplaats. Ik
denk dat de samenvatting op pagina 30 volkomen helderheid verschaft
Die Straatsburg blijft bevorderen als Europese hoofdstad.
Misschien dat zuiver historisch gezien daar nog erg veel voor te zeggen is,
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maar dat is dan ook de enige reden waarom men Straatsburg de voorkeur zou
moeten geven alle anderen argumenten pleiten tegen Straatsburg.
De vraag van Meneer Lamberts uit Zwolle: U vroeg zich af of de nationale
buroeratie zou worden verminderd als gevolg van de Europese integratie en de
besluitvorming in Brussel. Het is heel moeilijk om in veronderstellendewijs
mensen te overtuigen maar binnen de commissie leeft de overtuiging dat de
verscheidenheid zoals deze zich binnen Europa aandient het voor Brussel
moeilijk maakt om al te gedetailleerde regelgeving at te geven en die zelfde
verscheidenheid zal tot op zekere hoogte een rem betekenen voor de nationale
burocratieen. Voorzitter als ik mijn lijstje goed overzie dan heb ik alle vragen
beantwoord van de sprekers maar ik heb de vergadering ook een aantal vragen
voorgelegd en het zou mij erg goed uit komen als de vergadering zo vriendelijk
zou willen zijn om die vragen over Europese senaten wat iets meer zij te
reageren. Ja ik denk dat u de rollen een beetje hebt omgedraaid het was aan
de zaal om vragen te stellen aan de commissie nu gaat u vragen aan de zaal
stallen en ik weet niet of dit helemaal de bedoeling is van deze exsersitie. maar
ik zou toch in eerste instantie het woord willen geven aan Mevr.Lerieve die ook
op een aantal punten commentaar zou willen geven. Dank u wel voorzitter ik
kan kort zijn naar wat we allemaal gehoord hebben inderdaad resolutie 160
waar gevraagd word naar een invoering van een Europese munt hoe de WD
daar overdenk dat hebben wij in 1979 al voor de eerste maal in het Europees
liberaal Europees verkiezingsprogramma gezet wat verbindend is voor de partij
zo als u weet dus dat is een resolutie die nuttig is maar in feite al uitgevoerd is.
Ik zou iets willen zeggen over resolutie 161 van Hereveen waar gesteld wordt
dat toetreding van de noordelijke Scandinavische landen tot de Europese gemeenschap bevorderd dient te worden onze commissie is het daar mee eens
maar wijst er wel op dat we op dit moment toch enige terughoudendheid in
acht nemen dienen te nemen dus de komende jaren zeg de komende vijf zes
zeven jaar geen enkele nieuwe lid staat zouden moeten toelaten. Hoe verleidelijk
het ook is om ons op de Scandinavische landen te richten voor ons bedrijfsleven en allerlei andere redenen, omdat we met een aantal grote operaties bezig
zijn 92 politieke unie, monetaire unie en het erg belangrijk is dat we eerst
grondig in eigen Europees huis orde op zaken stallen. Een tweede punt is dat
we met name met de Scandinavische landen op dit moment u diepgaand
onderhandeld wordt over de Europese economische ruimte die een soort
voorportaal tot toetreding moet vormen dat dat in de praktijk tot onderhandelingen blijkt dat er nog heel wat problemen op te lossen zijn omdat ook de
Scandinavische landen een groot aantal uitzonderingsbepalingen willen denkt u
aan de visserij en een aantal andere zaken. Het laatste argument het belangrijkste argument in de ogen van de commissie hoofdlijnen is dat bij een supranationale Europa willen omdat het in ons belang als middel groot land is we zeggen
altijd dat we een klein land zijn we zijn geen klein land we zijn een middel groot
land, maar dat het in het belang van een middel groot land is als ook de echt
grootte zich aan Europese spelregels ingebed in een supranationale organisatie
gaan houden we willen dus geen inter gosvementeel Europa. U weet dat
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Mitterant en Koll bijvoorbeeld wel die kant op denken en en door nu de landen
van Scandinavië die het makkelijkste zijn van alle potentiële landen denkt u aan
Turkije en anderen die willen ook graag toetreden maar zelfs als je de landen
van Scandinavië op dit moment laat toetreden dan versterk je dat intergoevementeele streven en dat willen we niet Groot Brittannië bijvoorbeeld zit op de
lijn dat ze iedereen toe willen laten op het moment om in feite de Europese
gemeenschap machteloos te houden. Wij zeggen eerst onze klus afmaken eerst
verdiepen dan verbreden en dan kunnen de nieuwe landen er op onze voorwaarden bij met zo kort mogelijke overgang termijn. Dus 161 ja maar wel op
termijn. En tenslotte heel kort over de resoluties 187 en 189 die steunen wij van
harte waar er op gewezen wordt dat we niet allen ten aanzien van Midden en
Oost Europa mooie worden moeten praten maar ook echt tot actie moeten
overgaan de Europese gemeenschap is daar hard mee bezig en heeft de handschoen opgepakt en ik denk dat dat allemaal niet uit altruïsme is maar ook uit
welbegrepen eigenbelang en dat we dan ook niet over een jaar als misschien
Oosteuropa ook uit de mode raat uit de mode raakt ons hoofd weer een
andere richting op moeten wenden want het gaat om de solidariteit en het gaat
ook om de stabiliteit op ons eigen continent en daarom ondersteunen we van
harte de moties 187 en 189 dank u wel.
Dan geef ik nu het woord aan de Heer van Ardenne: Dank u wel meneer de
voorzitter, ik wil kort zijn wij hebben als commissie duidelijk gekozen voor
Europese en nationale competentiegebieden en daar onverbrekelijk mee verbonden meer zeggenschap voor het Europese parlement voor die zaken die
overgeheveld zullen worden naar de Europese competentie gebieden. De
bedoeling is natuurlijk dat dat lukt en dan die opmerking wou ik maken zal dat
toch invloed hebben op de Nederlandse begratings politiek er verdwijnen dan
gewoon een aantal beleidsterreinen die verdwijnen naar Europa en worden dan
adequaat gecontroleerd door het Europees parlement aan de andere kant blijft
er een belangrijk eigen terrein over niet zo goed als andere overheden in ons
land eigen terreinen hebben en ik denk dat we niet moeten vervallen in finatieelen verhoudingswetten tussen Europa en de nationale overheden maar zo als
het op ogenblik gaat is het in wezen ook niet goed want nu worden er bijdragen gepleegd uit de nationale begrotingen en de minister van financiën hebben
weleens de neiging om te zeggen er moet maar wat minder naar Europa en dat
terwijl Europa juist eigen taken moet hebben en zelf dient te worden gecontroleerd, die opmerking zou ik willen maken naar aanleiding van de opmerking van
de eigen begratings verantwoordelijkheid een tweede ik denk dat het erg zinvol
zou zijn om eens te zien waar het in op ik zou haast zeggen in de laboratorium
proeven in Europa totstand gebracht is ik denk dan aan de Zwitserse situatie
ook een aantal oorspronkelijk soevereine staatjes toen maar die zich hebben
gevonden waar heel duidelijk in een huis van afgevaardigde het heet daar
anders op one man one vete wordt gestemd en tegelijkertijd directe verkiezingen per kanton personen worden gekozen als noemt u het maar senatoren
leden van de bondsraad heet het daar ook dan ligt er een directe invloed van
de kiezer ook ten opzichte van de senaat ik zeg niet dat dat de oplossing is
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maar ik denk dat dat een betere band geeft dan die raad van ministers die
wellicht toch gezien de situatie in de grote staten erg nationaal gekleurd blijft
dank u.
Dank u zeer meneer van Ardenne, na deze reactie van de kant van de commissie nu in tweede instantie de heer Wijzenbeek:
Ja dank u wel voorzitter ja we werden zo uitgedaagd als zaal en ik dacht we
moesten de discussie maar tussen de commissie en de leden laten maar nu
heg ik toch wel behoeft om te reageren. Laat ik er mee beginnen om te zeggen
dat dat wat de heer van Ardenne zojuist zij wel het allerlaatste is wat we moeten
hebben namelijk het Zwitserse model waar elk van de kantons de gezamenlijkheid kan tegen houden en daar dan nog eens dat referendum achteraan komt
waar in Zwitserland helemaal dus nooit iets van de grond komt ja ze zitten wel
boven de grond maar goed (interruptie Dhr van Ardenne zo slecht loopt het in
Zwitserland nu ook niet gelach) nou ja goed (dhr v. Ardenne nog geen een
procent werkelozen) (Voorzitter: ik begrijp ook dat Dhr Wijzenbeek dat toe geeft)
nee goed financieel gaat het er redelijk maar dankzij allerlei subsidies van allerlei
vreemde diktataren nee laten we die discussie maar niet aangaan maar voorzitter waar gaat het om die ik denk dat de partij zich wel heel duidelijk moet gaan
uitspreken wat willen we nu een supranationale Europa of willen we in zodanig
zeg maar gekonfedereerd of gefedereerd Europa dat elk van de lidstaten nog
een grootte eigen bevoegdheid houd wanneer je die discussie probeert een
beetje onder te sneeuwen door te zeggen van ja elk van de lidstaten moet
toch wel een eigen bevoegdheid houden, maar we zijn in de toekomst voor een
federaal en een echt gemeenschappelijk een Europese unie en ik moet zeggen
ook de tekst van de commissie zelf word dan wel gezegd we streven naar een
federaal Europa maar dan moet je dan toch wel duidelijk bij zeggen hoe
federaal en hoeveel bevoegdheid wil je laten aan elk van de lidstaten de
discussie ook binnen Europa op dit moment concentreert zich daarop de
susiariteit hoeveel bevoegdheden houden de lidstaten nog, en dan heeft de heer
van Ardenne volstrekt gelijk als hij zegt ja maar je moet dan ook een duidelijke
financiële verhouding hebben waarin wanneer een begratings politiek wordt vast
gelegd gemeenschappelijk in Brussel en nu al zijn we zover dat 20% van de
nationale wetgeving afgeleide wetgeving is strikt met een Europese monetaire
unie word je begratingsbeleid in Brussel bepaald nu dan staan daar twee zeg
maar controle instanties naast in de eerste plaats een direct gekozen volksvertegenwoordiging die het Europees parlement reeds is maar waar een zekere
gewogen factor inzit naar grote van de lidstaat en moet je mag je daar naast
een Europese senaat hebben waar in elk van de lidstaten evenzeer en op
gelijke voet vertegenwoordigd is maar nu is dat in de raad van ministers niet
zo er is namelijk een gewogen stemverhouding in de raad van ministers en nu
is het in veel gevallen zo dat elk van de lidstaten een mogelijkheid heeft tot
blokkeren daar willen we nou juist van af want we willen naar dat supranationale
Europa waar gemeenschappelijk een beleid wordt bepaald nou dan moeten we
ook met mekaar afspreken ja ik zie de heer Noord heel moeilijk kijken hij mag
er dadelijk op ingaan maar we moeten ook als WD zegen wat willen we willen
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we allemaal gelijk zijn of willen we dat juist niet en willen we als Nederland zeg
maar 7% van de stemmen hebben en houden en meer ook niet en laten we
dan door de meerderheid 50 + 1 bepalen hoe de toekomst van de gemeenschap gebeurd. En daar zullen we ons toch een keer heel duidelijk over moet
uitspreken mijn eigen oordeel is in ieder geval dat we daar naartoe moeten en
naar een echte Europese unie waarin de meerderheid bepaald en waarin wij dus
niet meer hebben te zeggen dan precies die 7% waar we recht op hebben. Nog
een opmerking voorzitter als u me dat toestaat dat gaat over die die telkens
weer opkruipende resoluties over dat we zoveel Benelux moeten samen doen
kunnen we daar eens een keer mee ophouden (gelach) dat werk van geen kant
echt niet.(geklap)
Wie mag ik nog meer in tweede instantie het word geven?
Voorzitter ik had een o sorry ja mevrouw. Mijn naam is Verlien Neefjes bij de
kamercentrale in Helder Ga mevrouw Neefjes) Ik had een mening gevraagd over
de resolutie 166 en die heb ik niet gehoord hierin wordt iets gezegd over de
versterking van de democratie waarbij de Europese commissie door het Europeesparlement wordt benoemd en ontslagen (daar krijgt u nog een reactie op)
o precies graag. (dat doet de heer Noord zelf)
Meneer Mak: Ja nog even een reactie op de reactie van het bestuur mijn dank
voor het uitvoerige antwoord van de commissie dat is ook een ja nee meneer
Korthals ik ben fout elk mens is een produkt van zijn omgeving elke liberaal is
een produkt van zijn liberale injecties wij worden als perifere liberalen mag ik me
even zo noemen een en andermaal en dag in dag uit voorgehouden dat elke
bestuurslaag moet rusten en berusten op de opvattingen van de gekozenen ik
vind dat een juist uitgangspunt daar hoef je verder niet over te discussiëren als
we nu naar Europees verband gaan ik hoef u niet te vertellen voorzitter dat de
Europees verband en de Europese verkiezingen nou niet direct leven bij ons
volk, hoe je er ook over wil denken het is een constatering van een feit en ik
ben helaas ook een produkt van een historische gegeven namelijk van dat
historische gegeven dat ik stam uit een periode dat er machten in Europa waren
die elkaar in assen vonden een van de assen was de as Rome -Berl n zoals u
zich wellicht nog herinnerd Voorzitter los van de emotie een van de argumenten
om te bepleiten voor een federatief verband waarbij met name het toetsingselament voor wezenlijke vraagstukken en ik begrijp dat dhr van Ardenne ook de
begroting een wezenlijk vraagstuk vind ik ook ik merk het ook in mijn portemonnee
maar er zijn ook nog andere vraagstukken die wezenlijker zijn dan zelfs de
financiële vraagstukken en ik hoop van ganser harte en als u daar behoefte aan
heeft dan zou ik daar gaarne via u de zaal tot stemmen willen laten overhalen
om te om te bepleiten om het federatieve verband niet bijvoorbaat als een
kantlite neglisable van de agenda te laten verdwijnen en dat is mijn opvatting ik
zei meneer Nord wat moeilijk kijken ik gebruik ook wat moeilijke woorden ik
hoop dat het federatief verband als zodanig niet van de tafel wordt geveegd om
de argumenten die ik vanavond van achter de tafel nog niet wezenlijk heb
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mogen vernemen . Dank u zeer meneer Wak
Mijn naam is Koppens en ik kom uit Assen Ik maak ernstig bezwaar op dit punt
wat de eervorige spreker heeft gezegd over het Benelux verband dat we daar
eens een keer vanaf moeten dat daar niet meer over gesproken moet worden
om dat daar niks meer inzit blijkbaar of zo punt wat ik wil aanhalen is dat nu de
microfoon staat aan (als u niet overal verstaan wordt kunt u misschien iets
dichter er bij staan) dat zal ik nu doen, nu ben ik te verstaan overal (ja) oke het
punt is hier dat hier gesproken wordt over de institutionele besluitvorming in
Europa op Europees niveau dus bijvoorbeeld in het parlement er wordt gerefereerd door de heer Verbeek aan een senaat of wat dan ook ik denk dat zijn
institutionele vormen van besluitvormingen ik denk dat daarnaast het ook heel
erg belangrijk is om te erkennen dat dat de besluitvorming ook plaatsvindt
gebaseerd op macht en nu is Duitsland en Frankrijk alle twee dat zijn landen
met flink veel economische macht wat dat betreft worden besluiten ook op die
manier genomen en wat dat betreft vind ik het belangrijk om naar voren te
brengen dat een samenwerkingsverband als de Benelux waar toch ook een
economische macht achter zit dat dat veel beter naar voren moet worden
gehaald en daar mee de belangen van Nederland cq de andere twee landen
naar voren gehaald moet worden. Ik ben ban dat dat te ver naar achter word
gedrongen.
Uw stand punt is duidelijk meneer Koppens
Dhr Mijer: Voorzitter met alle respect voor de heer Wijsenbeek hij heeft een
gloedvol betoog gehouden toch een paar kanttekeningen die mij een beetje in
de richting brengen dat het misschien toch niet zo verstandig zou zijn om de
suggestie van Mak over te nemen natuurlijk is het zo dat wij op termijn naar een
verenigd Europa moeten natuurlijk is het zo dat dat ook consequenties heeft
ook voor de werking van ons land en de werking van invloed die dat land op
andere landen heeft, aan de andere kant wij zijn liberalen en dus ook democraten maar dan wel met goed werkende democratieën als het mag. Met alle
respect de Europese democratie heeft hoe goed bedoeld en met name hoe
goed ondersteund door onze fractie ook nog niet erg laten zien een volwassen
goed gecontroleerde democratie te zijn. En zo lang die democratie dat niet is is
het heel erg onverstandig om je over te geven aan de macht van grootte landen
ik mag er u op dat verband op wijzen en dat is het volgende hoofdstuk waar
wij over komen spreken voorzitter dat wij een delta land zijn dat we bijgevolg
voor een aantal zaken het vuilnisvat van Europa zijn ik mag er op wijzen
hoeveel moeite het kost om de Franse kalimijnen er van te overtuigen dat ze
toch eindelijk eens op moeten houden door ons op te zadelen met hun zout.
Zelfde verhalen gelden voor de rijn voorzitter wij zijn eenvoudigweg nog niet
zover dat we in Europa zomaar zondermeer de macht over kunnen geven
bijgevolg voel ik erg veel voor de suggestie Mak om het gewicht van het land
mee te laten wegen in de Europese democratie op een zodanige wijze dat dat
land een behoorlijke belangen behartiging krijgt. Dank u wel meneer Myer eerst
links vooraan hier.
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Dalvo: Heer Dalvo) Voorzitter eveneens ingaande op de uitnodiging van dhr
Verbeek om met name over resolutie 191 iets te zeggen. Wil ik allereerst
opmerken dat ik eigenlijk wel de neiging heb om dhr Wijzenbeek te volgen maar
als ik even inhoud als het ware en aan een oplossing daarvoor denk dan iets
nauwkeuriger op resolutie 191 inga dan heb ik vragen naar aanleiding van
opmerkingen die hier voor gemaakt zijn. Wat ik niet weet is of in de USA de
getalsmatig relatie van staten daar te vergelijken is met de getalsmatige verhouding van Luxemburg en de bondsrepubliek om de beide extremen te noemen,
ik vermoed dat dat daar anders licht ik weet niet hoe dat in de Zwitserse
kantons is, ik weet eerlijk gezegd ofschoon ik het zou moeten weten ik beken
een lacune of die Zwitserse kantons evenveel afgevaardigde in de bondsraad
afvaardigen ik zie hoofdknikken misschien is dat dan zo ik denk maar dan heb
ik toch het vermoeden dat het bij die kantons metisch anders licht. Ik kan me
heel goed ik de term federatieve structuur die net genoemd is zegt niets want
dat kan van alles zijn en heel vaag zo abtstrakt wil ik dus best onderstrepen dat
die federatieve structuur niet zondermeer moet worden prijs gegeven en ik kan
me heel goed een senaat voorstellen althans in de komende jaren met landen
vertegenwoordiging en dan maar toch met die gewogen samenstelling waar in
een klein land weliswaar meer inbreng heeft Luxemburg bijvoorbeeld dan het
alleen op grond van inwoners aantal zal mogen hebben maar toch niet als het
grootste land ik denk dat dat de verstandigste oplossing zou zijn voorlopig en
vooral omdat we toch moeten denken en dat heb ik noch niet gehoord aan de
vraag van de realiseerbaarheid. We zullen toch met voorstellen moeten komen
die voor de grote landen een beetje redelijk en verstandig overkomen en een
betoog als in resolutie 191 komt dermate als een oratie prodemo over als een
betoog ten eigen behoeve dat het bij de grote landen moeilijk op veel begrip
kan stuiten, en daarmee is het voor mij eigenlijk althans zo als het voorstel daar
licht afgedaan. Dank u zeer meneer Dalvo
U wilt nog het woord Zwart voorzitter (meneer Zwart) Ja met name omdat er
nogal wat afdelingen zijn ik zie zo op mijn lijstje hier Zwolle, Rede, Rozendaal,
Arnhem, Enschede, Albrandswaard die allemaal hebben gewezen op het gevaar
van de buroeratie in Europees verband en die allemaal hebben aangegeven dat
er een taak zou liggen juist voor een liberale partij om zich daar tegen te keren
en dan vind ik eerlijk gezegd dat de commissie zich daar wel erg gemakkelijk
en ook een beetje lichtvoetig van afmaakt als ze dan zegt ja wij denken dat de
verscheidenheid in Europa vanzelf wel een voldoende waarborg tegen de
Europese burokratie zal zijn. Ik denk ten eerste dat een gevolg van de Europese eenwording een gewenst gevolg is het ontstaan van een Europese markt en
daar zal van zelf enige afbreuk doen aan die verscheidenheid een markt heeft
altijd een eenmakende werking dat is niet erg want een markt is daarvan is de
uniformiteit een gevolg van vrije keus van mensen, maar achter zo'n markt aan
dreigt er dan inderdaad vaak een hele grote burokratie te ontstaan en dat
proces heb je zelf in de USA heel nadrukkelijk kunnen zien plaatsvinden en ik
geloof niet dat de verscheidenheid in Europa opzichzelf kan worden beschouwd
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als een waarborg tegen burokratie integendeel ik denk dat het bewaren van de
door ons gewenste verscheidenheid in Europa noodzakelijk maakt dat wij ons
ten principale blijven verzetten tegen het ontstaan van een burokratie en tegen
het opstapelen van taken in Brussel als dat niet strikt noodzakelijk is en die
baredenatie brengt mij ten eerste op noodzaak en dat is niet alleen een kwestie
van een zorgvuldige afbakening zoals de commissie dat zegt maar ook een hele
harde afbakening van datgene wat op Europees niveau moet gebeuren en als ik
dan de heer Wijzenbeek hoor dan denk ik we moeten inderdaad uitkijken dat
we niet op Europees niveau een heel sterk parlement creëren met alle bevoegdheden van dien die vervolgens die burokratie zelf uit de grond gaat stampen. Ik
denk dat het goed is dat het ook mogelijk blijft van uit wat dan nu de lidstaten
zijn toch beperkingen op te leggen aan het uitgroeien van zo'n burokraties
apparaat daar moet als het ware een balance of power ontstaan die organen
moeten elkaar in evenwicht houden en ik denk meneer de voorzitter dat dat niet
vanzelf zal ontstaan ik denk dat we daar als liberale heel hard voor zullen
moeten vechten om die situatie te bereiken en om die situatie vast te houden en
ik zou er ook op willen aandringen dat we dat met zoveel woorden als resultaat
van deze discussie mee naar huis nemen. Dank u zeer meneer Zwart
Mag ik u als een van de laatste mag ik aan nemen het woord geven voor dit
agenda punt Ik vind dat natuurlijk prima meneer de voorzitter. Hosman lid
commissie Europese zaken: Voorzitter ik vind dat de commissie Ongebroken
Lijnen nog iets duidelijker zou moeten zijn over de overdracht van essentiële
bevoegdheden op begratings terrein overdracht van nationaal naar europees
niveau, en waarom zeg ik dat omdat er licht nu een resolutie op tafel van de
afdeling Haarlem die stelt dat in het kader van een economische monetaire unie
het niet wenselijk en evenmin noodzakelijk is dat er belangrijke bevoegdheden
op begratingsbeleid worden overgedragen. Nu hoor ik van de kant van de
commissie dat ja we moeten natuurlijk niet op europees niveau een soort
financiële verhoudingswet krijgen maar het is toch (nu dat is niet de enige
reaktie van de commissie die u heeft gehoord)het is toch wel het lijkt me toch
dat het hier heel duidelijk moet zijn dat ongebreidelde begratings tekort asociaal
beleid is in Europa waarom omdat de monetaire financiering van grote financierings te korten automatisch leid tot rente verhoging in heel Europa en dus
betaald wordt door alle burgers in Europa en dat betekent dus als wij als WO
een Europese munt willen en economische monetaire uni en dat willen wij er
dus strakke regels moeten worden gesteld ten aanzien van de begratings
tekorting en niet ten aanzien van de inrichting van de begroting ga u gang u
mag trouwens zelfs de belastingen verhogen u mag uw begrotingen verhogen
maar de zaak moet aardig in evenwicht zijn en dat lijkt me perfect in lijn liggen
met de lijn die de WO al jaren lang in Nederland uitdraagt. Dank u zeer
applaus
Dan wou ik nu vanaf de kant van de commissie in de eerste instantie het woord
geven aan de heer Noord
Graag nog een korte reaktie. Meneer de voorzitter op enkele opmerkingen die
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gemaakt zijn en die eigenlijk toch als je het tableau zo bekijkt allemaal over het
zelfde probleem gaan. De commissie was erg blij met de serie resoluties op ons
hoofdstuk over de EEG omdat ze toch eigenlijk de algemene lijn ondersteunen
hier daar nog willen versterken die wij eerst in onze nota daarna in het commentaar op de resoluties hadden uitgezet. Er zijn een paar dingen die steeds
weer terug komen en dat blijkt ook uit de discussie en dan neem ik de resoluties 166 en 191 en ook in hun onderling verband want er is een verband
tussen. Om te beginnen wij streven naar een federatief zelfs federaal Europees
systeem en ik begrijp niet goed in alle vriendschap gezegd waarom de heer
Wijzenbeek vind dat we dat veel duidelijker hadden moeten zeggen, niemand
beter dan de heer Wijzenbeek zou moeten weten dat dat de lijn van de
Europese liberale en van de WD al jaren lang is geweest hij was notabene zelf
jaren lang voorzitter van de commissie van de ELD die het Europese verkiezings
programma heeft geschreven waarin dit in kleuren en geuren allemaal uit de
doeken werd gedaan dus ik geloof dat die bij nader inzien dal toegeven dat hij
zelf al voldoende modellen voor Europese federatieve structuren heeft aangedragen en dat onze commissie de onbescheidenheid zou hebben om daaraan nog
weer nieuwe te willen toevoegen. Maar wanneer men het heeft over federatieve
structuren dan moet wel goed weten wat men uiteindelijk nastreeft en de lijn van
onze commissie die ook de lijn altijd is geweest van de ELD is de Europese
gemeenschap is niet de nationale staat Nederland of Frankrijk of Engeland,
maar dan met europese hoofdletters geschreven de Europese staatkundige
structuur is niet eenvoudig een projectie op een groter scherm van de nationale
staat zoals we die door de eeuwen heen zich hebben zien ontwikkelen het is
iets nieuws en je moet daar dus niet streven naar de soevereiniteit van een
orgaan vandaar dat ik dus ook niet de opmerking zou willen onderschrijven dat
het Europese parlement het hoogste orgaan wordt binnen de EEG, je moet
streven naar evenwicht tussen een aantal elementen die essentieel zijn in het
Europa zoals we dat vandaag hebben. In dat Europa zijn er een aantal realiteiten er is een realiteit van een gemeenschap die begint gestalte te krijgen en
die organen moet hebben die hem kunnen vertegenwoordigen commissie, parlement enz. die de instellingen die met die zorg belast worden dienen dus
bevoegdheden te hebben er zijn de nationale staten die zeker in het bewust zijn
van hun burgers nog steeds de meest voor de hand liggende realiteit zijn, zal
ook niemand ontkennen ook die moeten dan als zodanig een rol in dit proces
spelen en dan zijn zijn de burgers die niet allen nationaal maar ook op Europeesnivo zich moeten kunnen manifesteren daar uit vloeien drie organen voort
de Europese commissie moet proberen het gezamenlijke Europese belang te
indentiviseren en te behartigen de raad van ministers die de belangen van de
lid staten als lid staten te behartigen heeft en het Europese parlement dat de
belangen van de Europese burgers in hun Europese dementie te behartigen
heeft die federatieve constructie waar over men praat gaat dan over de vraag in
welke vorm van evenwicht checks and balance zo als de Amerikanen dat
noemen je deze structuur gestalte moet geven. Daarom zou ik afraden uitspraken zo als het parlement of welke andere orgaan dan ook moet het hoogste
orgaan zijn, moeten zoeken naar het juiste evenwicht tussen de organen die de
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verschillende aspecten van onze Europese gemeenschap vertegenwoordigen. En
dat hangt dus samen met nummer 191 daar wordt gezegd dat je naast de
reeds bestaande instanties nog weer een gezelschap zou moeten hebben,
waarin alle lidstaten gelijkelijk vertegenwoordigd zijn, hebben een gezelschap
waarin alle lidstaten als zodanig vertegenwoordigd zijn en dat is de raad van
ministers, daar wordt gewogen gestemd en dat is maar goed ook, want als dat
niet zo zou zijn dan zou ook in het Europese parlement ook een hele andere
stemverhouding gaan heersen. Vergeet u niet dat het Europese Parlement, als
dat een volstrekte weerspiegeling zou zijn van de bevolkingsgrootte in de
verschillende lidstaten, ofwel uit enkele duizenden leden zou moeten bestaan om
ook Luxemburg de gelegenheid te geven om daar enkele mensen in te kiezen
en een bevolking van 300.000 inwoners, ofwel een zoveel kleiner aantal vertegenwoordigers per land dat naderland daar maar een paar leden misschien nog
wel een plaatsje· zou vinden, waarbij het een hele tour zou zijn voor de liberalen
om er nog in te komen. Wanneer u zegt dat de raad van ministers een senaat
moet worden waarbij iedereen evenveel stemrecht heeft dan is het antwoord,
dan maken we natuurlijk ook in het Europese parlement de stemverhoudingen
zo dat ze niet zoals nu ongeveer gewogen zijn, zodat de kleinere relatief meer
stemmen hebben, maar dan maken we het ook daar absoluut, zoals dat in de
V.S. van Amerika het geval is en dan praten we niet meer over kleinere landjes,
die komen er dan maar niet meer in, omdat ze niet voldoende millioenen
burgers vertegenwoordigen. U moet het wel in zijn onderling verband zien,
vandaar dat ik dus blijf bepleiten een structuur waarbij men naar evenwicht en
juiste evenwicht zoekt tussen de verschillende elementen. U hebt als algemene
vergadering van de WO verschillende malen Europese verkiezingsprogramma's
aangenomen waarin dat in vrijveel detail werd voorgeschoteld vandaar dat wij
dat niet in onze nota nog eens opnieuw hebben willen doen, maar ik zou die lijn
willen blijven bepleiten, u vind hem ook in onze nota terug en ook in het
commentaar op de resoluties. Benelux, ja de heer Wijsebeek houdt daar niet zo
van, andere zeggen, wij moeten natuurlijk ook aan machtsvorming doen, tegen
blokvorming van anderen. Ik persoonlijk zou zeggen ik zie niet in waarom we bij
de Benelux zou moeten blijven er zijn nog andere kleine lidstaten binnen de
EEG waar we af en toe hele nuttige aliancies mee kunnen sluiten maar een ding
moeten wel goed weten, dat als men zegt: pas nou op met het overdragen van
bevoegdheden aan organisaties die nog niet goed democratisch zijn doortimmerd, kijk nou eens naar die Franse Kalimijnen, dan moet men wel goed weten,
dat als je die organisaties niet hebt, dat je daardoor helemaal niet meer macht
hebt, het is niet zo dat je zonder Europese gemeenschap meer kans zou
hebben om de Fransen ervan te overtuigen om op te houden met die Kalimijnen, met het smijten van al die rommel in de Rijn, waarbij ik dan nog even
voorbij ga aan het feit dat dat niet onder de Europese verdragen valtmaar dat
is een juridisch detail. Het is dus niet zo dat men zegt, als wij soevereine blijven,
en dus niks overdragen aan dat Europa, dan hebben we veel meer te vertellen,
we zijn dan meer overgeleverd aan de pure machtspolitiek van de anderen
omdat machtspolitiek die niet getemperd wordt door het beginsel van een
rechtsgemeenschap automatisch alle kracht en macht uitlevert aan de sterkste.
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Ook binnen onze eigen rechtsstaat is het zo dat het recht er is om de zwakkere
te beschermende tegen de sterken. dat geldt binnen de E.G. net zo.
Laatste opmerking mijnheer de Voorzitter over die burocratie. Onze filosofie
daarover is deze geweest. Als je op het ogenblik kijkt naar wat je noemt de
Europese burocratie, dat is die club in Brussel, dan stelt dat getalsmatig vrijwel
niets voor, vergeleken bij de miljoenen ambtenaren waarover de nationale staten
beschikken, zijn die ongeveer 12.000 ambtenaren in Brussel, waarvan meer dan
de helft er alleen maar is vanwege die talen, dat zijn dus niet echt beleidsambtenaren, stelt dat niets voor. Wanneer wij op het ogenblik tekeer gaan tegen
burocratisering van de Europese samenleving, dan is het een nationale burocratisering, veel meer dan de Europese en de Europese gemeenschap dreigt te
verworden tot een kartel tussen nationale democratieën die samen uitmaken wat
Europees wel mag en wat Europees niet mag en dat is wat op dit ogenblik het
meest actueel is waar wij als liberale tegen ons tegen moeten keren. Het
ogenblik kan komen in de verre toekomst, dat wij ons ook over de rechtstreeks
Europese buroeratie zorgen moeten gaan maken. Best mogelijk, maar daarover
zal die Europese Gemeenschap zich nog heel wat jaren moeten ontwikkelen
voordat het zover is. Het gevaar van vandaag is zoals ik al zei, het kartel van
nationale burocratien, die dat zaakje heel aardig voor elkaar hebben en waarbij
die ministers niet meer zijn, het klinkt wel wat onbeleefd voorzitter, maar het is
zo, dan woordvoerders van de internationale democratieën die in de ministerraad
hun briefjes voorlezen van wat wel en wat niet mag. En dat is op het ogenblik
het voornaamste gevaar, daartegen en daar zijn wij het ook helemaal mee eens
moeten we als Europese Liberalen ten strijde trekken en proberen de liberaliserings impuls die vanuit de Europese Gemeenschap is te gebruiken als wapen
tegen onze aderverkalkte verstarde nationale burocratie.
De heer van Ardenne, van de kant van de commissie.
Voorzitter, ik heb niet veel toe te voegen naar wat de voorzitter van de commissie zojuist gezegd heeft, ik denk dat hij het allemaal goed verwoord heeft, maar
ik denk wel dat we in ieder geval wel een heel goede discussie hier gehad
hebben. Het is duidelijk dat ook de WD zoekt naar een evenwicht, een evenwicht waarbij de Europese idealen kunnen worden beleefd, wat meer ontplooingskansen geeft en dus past in ons liberale beeld en tegelijkertijd aan de
andere kant de behoefte om toch enigszins voorzichtig te zijn met het overdragen van bevoegdheden omdat er nu een keer toch machten zijn die niet zuiver
worden gecontroleerd. Daar gaat de discussie eigenlijk over. Ik heb wel eens
het gevoel gehad dat het woord federatie door sommigen in deze zaal gelezen
wordt als confederatie en dat is iets anders, maar dat is niet vanavond omdat
uit diepen. Het enige dat ik zou willen zeggen, inderdaad dat Amerika, de
Verenigde Staten van Amerika een zuivere federatie zijn, waarbij het huis van
afgevaardigden inderdaad, bij one men, one vote is samengesteld, zodat
waarschijnlijk uit Delware maar een of twee leden zitten en uit Californië een
heleboel, omdat het verschil in inwonertal van Delaware en Californië is corresponderend met dat van Luxemburg en Duitsland. Aan de andere kant in de
Senaat heeft Delaware ook twee vertegenwoordigers, dat is Raad lsland, dat is
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nog kleiner, ook twee vertegenwoordigers en Californië ook twee die worden
overigens ook direkt gekozen, dat is wat ik opmaakte uit het Zwitserse Beeld.
Zwitserland, af van eventuele veto, maar is via een confederatie tenslotte tot die
federatie gekomen, en in ieder geval de openbare diensten zijn daar een
federale zaak en dat loopt goed en het milieu is ook in een hand. Met andere
woorden, je kan langs die weg wel ergens komen. Maar daar zijn wij denk ik
nog niet aan toe en zoals net de heer Nord nog heeft uitgesproken in het
evenwicht zoals dat in het verdrag van rome ten slotte tot stand gebracht is, is
rekening gehouden met die verschillende gewichten in een vrij afgewogen
balans. Het enige wat absoluut duidelijk is nu, is dat de bevoegdheden van het
Europees Parlement moeten worden vergroot, bij een groeiende invloed. Maar ja
de commissie als Europese Regeringen, op het ogenblik is die commissie nog
nationaal samengesteld, want ieder land benoemd een lid en de grote nog een
lid extra. Als je dat tot een Europese Regering moet maken. Dat dient dan
doorgedacht te worden, dan zou er best geen Nederlander kunnen zitten, of
misschien wel twee Nederlanders of misschien zelfs wel drie. Dat hangt er
eenmaal vanaf, er zitten wat dat betreft, ook in andere federaties, niet uit elke
deelstaat iemand uit de regering.
Met andere woorden ligt dit in het hele vlak en daarom is deze discussie zo
goed, denk ik, om waar nu Europa inderdaad heel dicht bij komt waar duidelijker eisen gesteld zullen worden aan onze sociaal economische politiek, want
terecht is er op gewezen, dat begrotingstekorten op een gegeven ogenblik niet
meer kunnen, dat past dan toch niet meer, en dat betekent dat je toch een stuk
autonomie kwijt bent, vinden wij wel niet erg, maar het betekent wel dat je een
stuk autonomie kwijt bent. Dat in die hele context dat we heel duidelijk ons
moeten bezighouden met die Europese vormgeving in dat krachtenveld met
behoud van de mogelijkheden voor Nederland, want de verantwoordelijkheid
voor de Nederlandse politieke partij en voor Nederlandse volksvertegenwoordigers, ligt om de belangen van zijn burgers te vertegenwoordigen, maar alles
binnen dat raam van Europa dat ten slotte voor ons allen het uitzicht op de
toekomst biedt. Want zonder Europa zullen we inderdaad nergens komen zoals
de heer Nord net toelichtte bijvoorbeeld met milieu problematiek, want dan zijn
we echt overgeleverd. dank u wel
Mevrouw Larieve
Ja ik zou nog kort ook even iets willen zeggen over dat democratische gat of
hoe je dat ook wilt noemen, er zijn nu onderhandelingen tussen de 12 regeringen gaande, over de volgende stappen die gezet moeten worden, want 92 is er
natuurlijk maar een, over politieke unie en monetaire unie enerzijds en anderzijds
ook die bevoegdheden van het Europees Parlement, wat doen we met de
commissie etc. Ik ben zelf van mening dat wij als Nederland je kunt dat
tegenhouden, geen nieuwe bevoegdheden moeten, geen toestemming moeten
geven om nieuwe bevoegdheden naar Europa over te dragen, voordat dat
democratisch gat is opgevuld. U realiseert het zich misschien niet maar er komt
aan de lopende band wetgeving uit Brussel, op dit moment bekijken wij drie
keer zoveel wetgevingen als de Nationale Parlementen met het oog op dat 1992,
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aan de lopende band wetgevingen vanuit Brussel, waar wij te we1n1g over te
zeggen hebben als Europees Parlement en de tweede kamer al helemaal niks
en dat is natuurlijk een volstrekt onhoudbare situatie. Kijkt u naar Oost Europa
waar ze de blik op de democratie richten van ons, wij zijn lichtend voorbeeld, en
in feite is het zelfs zo, dat als, en dan zeg ik het misschien een beetje vreemd,
als de Europese Gemeenschap zou vragen om lid te mogen worden van de
Europese Gemeenschap ze geweigerd zou worden omdat alleen democratieën
worden toegelaten. Dus ik denk dat dat een heel hard punt moet zijn binnen
onze partij, ook voor de toekomst en dat het heel belangrijk is, oke die verkiezingen duren nog een tijd, ze zijn pas in juni 1994, maar dat zoveel mogelijk
mensen gaan stemmen, want dat die legitimiteit en ik wil er wel even op wijzen
dat, er gaan wel weinig mensen naar die Europese stembussen, dat moet
duidelijk verbeterd worden, dat is vorig keer nog net iets meer geweest dan van
Provinciale Staten, dat is allebei heel erg natuurlijk, maar het is essentieel voor
ons, dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen, want de regeringen zeggen nu,
kijk maar, de kiezer is niet geïnteresseerd. Ik denk dat we dat punt dus heel
goed moeten vasthouden als partij, want zo kan het niet langer, want er komt
steeds meer wetgeving en die komt ondemocratisch tot stand.
(applaus)
]
Ja na deze uitvoerige reactie van de kant van de comm1ss1e zou ik toch
eigenlijk tot afronding willen overgaan en ja, we zijn gewend om in twee
instanties te praten, ik neem aan dat u bereid bent zich daarbij neer te leggen,
anders loopt de zaak wel erg uit.
Ik kan begrijpen dat u de discussies wilt afronden, maar dan zou ik graag willen
weten wat de conclusie wordt over de burocratie.
Met name ook het punt van die zinsnede over die wetgevende functie van de
raad van ministers die betere profilering daarvan. Ik ben het volstrekt niet eens
met wat daar staat en ik volg dus mevrouw Larieve in volledig opzicht dat het
zo is dat ondemocratische wijze is waarop de wetgevende functies van de raad
van ministers op dit ogenblik haar functie vervult. En waarom kunnen we dan,
kunnen we dat zomaar overnemen,
Ja, maar daar zijn we het over eens, wat de buroeratie betreft, ja daar is een
reactie op gegeven door de heer Nord die dacht, dat dit volstrekt duidelijk is,
maar ondertussen blijft er staan, een betere profilering van de wetgevende
functies van de raad van ministers
Ja een betere profilering
Ja in dat geval voorzitter wil ik daar nog iets over zeggen. Ik krijg tijdens het
verhaal van de heer Nord, moest ik gewoon denken aan de fabel van Jean de
la Fontaine, waar de kikkers de onderlinge anarchie beu zijn en dan maar een
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ooievaar vragen om hun vorst te worden, met het voorspelbare vervolg dat de
kikkers worden opgegeten. Ik denk dat wij niet van de nationale buroeratie
afkomen door de bal naar Europa te spelen, want dan zal daar een evengrote,
zo niet een nog grotere buroeratie ontstaan en dan krijgen we precies hetgeen
wat in de V.S. ook gebeurt is en dat willen wij juist voorkomen.
Ik ben het direkt een met de heer Nerd, getalsmatig stelt het niet zo veel voor,
maar kwalitatief is er wat aan burocratisch produkt vandaan komt nu al van rede
tot grote hilariteit en anderzijds ergernis. Ik denk dat we niet vroeg genoeg
kunnen beginnen met ons daar tegen te verzetten en ik zou dan toch willen
vragen of de commissie, hetzij de uitspraken van Enschede 178 en Albranswaar
nr. 195 zou willen overnemen en zo niet dan zou ik daar stemming over willen
vragen.
Duidelijk standpunt. U wilt daar nog een punt aan toevoegen.
Ja als u dat goedvindt.
Mag ik dat als laatste interventie opvatten.
Juist omdat het punt van de democratische controle het zo belangrijk is dat er
een hele goede wisselwerking en samenwerking is tussen de tweede kamerfractie aan de ene kant de eerste kamerfractie en de WD fractie in het Europees
Parlement aan de andere kant, hecht ik eraan, vandaar mijn onderscheiden
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bandje 5
eerste galarieve heeft gezegd, en dat ook wij vinden dat wanneer er niet
voldoende democratische controle is op nieuwe bevoegdheden van Europa dat
die nieuwe bevoegdheden niet naar Europa moeten gaan. Wij zullen daar straks
als tweede kamer fractie over moeten beslissen, over moeten stemmen en dat
het fout is wordt wel aangetoond door het feit dat wij daar wel zeggenschap
over hebben en de Europese fractie er geen zeggenschap over heeft en wij
zullen als fractie wanneer dat democratisch gat om het woord nog een keer te
noemen niet voldoende wordt opgelost, met werkelijke democratische controle
niet akkoord gaan met een nieuw verdrag voor bijvoorbeeld een Europese
Politieke Unie en juist om het punt van mevrouw Larieve naar voren werd
gebracht hecht ik eraan met de excuses voor de onbescheidenheid om dat nog
te zeggen.

''

Het zij u graag vergeven, maar ik denk niet dat daar een wezenlijk meningsverschil over bestaat, maar ik zou toch wel graag het woord aan de heer Nord
willen geven om hierop namens de commissie op in te gaan.
Mijnheer de voorzitter, de resoluties 178 en 195 geen enkel bezwaar, volledig
akkoord, ik geloof alleen het grootste gevaar dat op dat ogenblik nog niet daar
ligt, maar op zichzelf met wat daar staat, volstrekt akkoord, die twee en wat
betreft ten slotte, even kijken, teksten waarmee wij het volledig eens zijn, dus
geen enkel bezwaar en wat betreft de profilering van de wetgevende functie van
de raad van ministers, ik geloof dat dat is kennelijk een misverstand. Wat hier
bedoeld is te zeggen dat het een schandaal is de manier waarop die raad van
ministers op het ogenblik functioneert die net doet alsof die zowel wetgevers als
executief werkzaam is en die in het geheid wetten zit te maken, dat is wat hier
staat, komt helemaal in de richt wat mevrouw Larieve daarnet zei, wij eisen hier,
wanneer die raad van ministers krachtens het verdrag optreedt als wetgevende
orgaan en dat doet ie geregeld, dat staat in het verdrag, dan zal hij zich ook
als een wetgevende orgaan, dus als een parlement moeten gedragen, in het
openbaar vergaderen en die wetgevende functie gezamenlijk uitoefenen met het
europees parlement, zodat ze eigenlijk samen de twee kamers vormen van de
europese wetgevende macht. Dat is wat hier bedoeld is, dat is heel iets anders
dan wat men vreesde dat er bedoeld werd, en ik hecht er dus aan dat even
recht te zetten. Het is juist een kritiek op de raad van.
Nou ja, hier wreekt zich misschien ook, dat wij dachten, kennelijk ten onrechte,
dat wij al zo vaak europese verkiezingsprogramma hebben goedgekeurd hier,
en dat allemaal tot in zeer grote details instond, dat wij dachten dat de herinnering hieraan nog niet helemaal was vervlogen.
Ik begrijp nu ook dat de heer Fouten zich hiermee kan verenigen. Mag ik na
deze uitvoerige reactie van de commissie over een aantal discussiepunten, die
overigens van zeer wijselijk belang overigens waren, de conclusie trekken dat
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het commentaar van de commissie op de resoluties kan worden aanvaard, dat
is het geval
Nee, nee, voorzitter, afdeling Zaanstad heeft over zijn motie al in eerste termijn
stemming gevraagd, overigens voorzitter, zou ik u, in overweging willen geven,
als u mij toestaat om, wij hebben morgen nog een lange discussie te gaan, ik
denk dat ik een redelijk gevoel van de zaal vertolk, als wij de commissie vragen
zich zowel in aantallen woordvoerders er onderwerpen als in de lengte van
beantwoording te beperken.
applaus
Ja uw opmerking is gehoord, ik denk niet dat u de comm1ss1e kan kwalijk
nemen dat men geëngageerd meedoet in deze discussie, als ook de zaal daar
de ruimte voor krijgt, want daar zijn we natuurlijk vandaag mee bezig. U wilt die
ene resolutie nog in stemming brengen
Voorzitter, ik, punt van orde, ik ben de inbrenger van die motie, ik trek deze in
op basis van de informatie die verstrekt is door de diverse leden vind ik het
nutteloos om dat voort te zetten.
De resolutie is dus ingetrokken, wordt derhalve niet in stemming gebracht, ik
concludeer dus dat het commentaar van de commissie op de resolutie door de
vergadering is aanvaard.
plus de tekst van 178 en 195 zoals de heer Noord aanvult.
We zijn dus met dit hoofdstuk klaar, we zijn nog niet zo vreselijk ver gekomen,
we hebben de neiging om nog even door te willen werken met u en ik zie dat
het enthousiasme in de zaal zeer groot is en dan zou ik eigenlijk de heer
Ginjaar willen vragen om het nu over te nemen, want het volgende hoofdstuk is
voor zijn rekening.
Prima, het is dames en heren al heel laat, ik heb aan de algemeen secretaris
gevraagd dames en heren, om morgenochtend nog maar eens even na te
denken over een plaats en het tijdstip van het vervolg op dit algemene vergadering, want als ik naar het tempo van de beraadslagingen kijk, het zijn open
discussies, dan ben ik bang dat wij morgenmiddag om vier uur niet klaar zijn.
Dat zouden we natuurlijk een beetje kunnen voorkomen door nu nog met hoofdstuk 5 te beginnen, maar dat zou ik u niet willen aanraden. Om twee redenen
niet, de eerste is dat het al laat is en de tweede reden is dat de zaal wat leeg
is, dus ik stel u feitelijk voor om de beraadslagingen te schorsen tot morgen 10
uur, maar ik wil u nog niet laten gaan. Want aan het begin van de avond lag er
een motie en naar aanleiding van die motie is er wat overleg geweest met de
indiener van de motie de heer Brummelman namens de afdeling Haaksbergen
en het gevolg is geweest dat er een nieuwe motie is ingediend die ik u wil
voorlezen, ik zou dat namelijk niet mogen willen doen, want de heer Brummelmans en de zijnen zijn morgen niet aanwezig. De motie luidt: dat de vergadering
van 17 januari 1991, d.w.z. van de afd. Haaksbergen, ter een ter bespreking van
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de nota Ongebroken Lijnen constateert dat de politiek zich van de burgers
vervreemd. Het grote ledenverlies binnen de WD lijkt duidelijk het gevolg te zijn
van deze vervreemding. Vele leden halen hun schouders reeds op bij de
gedachte dat zij een inbreng zouden kunnen hebben. Zelfs bestuursfuncties
binnen de afdeling blijven onvervuld. Teneinde deze problemen op te lossen zijn
de leden van de afd. Haaksbergen van mening dat een regelmatige doorstroming van gekozen politieke ambtsdragers geboden is en nou komt het: in het
kader van gewijzigde en nog te wijzigen reglementen op de kandidaatstelling
vragen wij het hoofdbestuur dit voorstel in studie te nemen en de uitkomst van
deze studie te rapporteren aan de leden van de WO onder vermelding van
deze motie. Komt er dus op neer dat de afd. Haaksbergen aan het hoofdbestuur vraagt om bij de verdere reglementering met betrekking tot de kandidaatstelling voor vertegenwoordigde lichamen, tevens het onderwerp doorstroming in
studie te nemen. Ik denk dat het hoofdbestuur, ik heb daar enige contacten
uiteraard over de zaak gehad, binnen het hoofdbestuur best bij de verdere
reglementering van de kandidaatstelling naar het probleem van de doorstroming
zou kunnen kijken.
Mijnheer Bakker. Ja voorzitter, ik moet nou een beetje grinniken, de heer van de
Berg begint ook al te schudden met zijn buik zo langzamerhand, wij hebben net
een hele procedure voor die tweede kamer in gang gezet die een aanzienlijke
vereenvoudiging teweeg heeft gebracht. We moeten daar de eerste ervaringen
mee op gaan doen, hoe dat gaat, ik denk dat wij als er al behoefte is aan
doorstroming, dat nieuw bloed iedere keer weer er in komt, dat wij onszelf dan
diep in de ogen moeten gaan kijken of dat als we dat willen dan moeten we dat
zelf regelen, maar om zo iets af te dwingen door middel van een onderzoek en
wellicht reglementering, dan ga ik toch een beetje grinniken als u het niet erg
vindt.
applaus
Mijnheer Vonhoff
Als u instemming wilt betuigen, want de motie is gericht aan het hoofdbestuur,
instemming wordt betuigd vanuit de zaal.
Instemming wordt betuigd door elk lid
Nou kijk het is heel eenvoudig mijnheer Bakker, er moeten nog reglementswijzigingen komen voor alle andere kandidaatstellingsprocedures, voor de tweede
kamer en we kunnen het hoofdbestuur daar dat probleem mee laten nemen,
nietwaar.
Nou voorzitter, ik meende zelfs te herinneren dat de algemene vergadering te
kennen heeft gegeven dat de lijn zoals die nu op poten is gezet voor de
tweede kamer dat we die door zouden zetten voor en GS en Eerste Kamer en
Europees Parlement, laten we dat nou eerst eens even vasthouden(applaus)
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Ik begrijp, zonder dat ik de motie nou gelijk in stemming wil brengen, dat het
allemaal te laat wordt, dat de algemene vergadering geen behoefte heeft aan
een dergelijke studie.
applaus.
Ja, mag ik aan u vragen binnen welke orde u deze motie eigenlijk behandelt en
in stemming zou willen brengen, want ik dacht dat het onderdeel was van deze
besluitvorming van het rapport dat juist niet de interne gang van zaken bij de
WD aan de orde was, met name over andere dingen zouden praten, nou gaat
het ineens over, naar mijn gevoel zelfs een beetje in detail, over hoe dan wel of
niet doorstroming moet komen. Ik dacht dat we het daar juist niet over zouden
hebben, met alle kritiek die je daar op kan hebben, maar dat is nou eenmaal
het standpunt van het hoofdbestuur. Nou komt er een punt aan de orde wat
klaarblijkelijk een aantal mensen interessant vinden, en nou gaan we daar over
discussiëren, of stemmen. Ik vind dat een onjuist standpunt, we doen het wel,
en voor de rest heb ik nog wel 20 andere punten, of we doen het niet.
Nou, ik heb begrepen, maar ik heb dat gedeelte van de middag de discussie
niet bijgewoond, dat de motie op tafel is gebracht naar aanleiding van een
stukje discussie van vanmiddag.
Nou dat is op zichzelf juist,
En de motie is gericht aan het hoofdbestuur,
Nee ik vind het goed dat u, u bent niet verantwoordelijk voor de gang van
zaken, vanmiddag, dat u daar nu op terugkomt, maar niet in de zin van in
stemming brengen,
Nee maar naar aanleiding van die discussie is er een motie voorgedragen,
gericht aan het hoofdbestuur, niet aan de commissie maar aan het hoofdbestuur
en ik denk dat de algemene vergadering daar een besluit over kan nemen
De algemene vergadering kan alles, maar ik stel een punt van orde dat dit van
de vergadering af is.
Maar als de algemene vergadering zegt dat ze geen behoefte heeft aan die
motie, dan is verder de motie afgevoerd.
Voor zover ik weet maakt het ook nog steeds uit van de vergadering dus kan
een punt van orde stellen dat het van de vergadering af is, het kan worden
afgestemd, maar ik kan het wel als punt van de orde stellen.
Voorzitter, in dat geval doe ik ook een punt van orde, we brengen het wel in
stemming, en we stemmen het meteen af, dan zijn we er vanaf.
Goed, dan breng ik deze motie r.u in stemming, wie is tegen deze motie,
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Nee, nee, nee, ik heb een punt van orde gesteld en dat gaat voor, eerst het
punt van orde behandelen
Of de motie überhaupt in behandeling wordt genomen
Voorzitter we gaan nou toch niet om tien over half elf over een motie die de
zaal niet wil, een orde debat staan voeren, toe nou alstublieft
U handhaaft uw motie van orde, De motie van orde is: komt deze motie
überhaupt voor behandeling in aanmerking, wie daar voor is steke zijn papier
op, even kijken, nou moet ik, geel is 1 geloof ik, nee, mijnheer van de Berg u
zit daar te lachen maar, geel voor behandeling van de motie, geel tegen blauw
voor blauw tegen en dan wit voor en wit tegen.
De motie kan dus in behandeling komen en dat betekend dat ik nou formeel ga
vragen wie wenst het woord naar aanleiding van die motie, niemand, dan breng
ik de motie in stemming, wie is voor deze motie, geel voor, geel tegen, blauw
voor, blauw tegen, wit voor, wit tegen, De motie is verworpen.
Ik wil u er nogmaals aan herinneren, morgenochtend 10 uur en als we niet
klaarkomen gaan we in april of mei door. Goedenacht.
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bandje 6.
Hoofdstuk 5 milieubeheer, energie en ruimte. Wie van de leden van de
vergadering kan ik het woord geven ...... Niemand ? ......... Nou. Nee nee alleen de
resoluties 196 t/m 228. eh voorzitter met eh grote blijdschap heb ik gezien dat
we het helemaal eens zijn over dat milieubeheer en vooral dus die
bevolkingspolitiek. eh tot nu toe is er nog geen aandacht voor geweest, prakties
alle afdelingen die zich erover, alle afdelingen die zich erover hebben
uitgesproken zijn het er mee eens, dus daar eh zal ik eh het verder ook niet
meer over hebben, eh ik geloof dat dit eh een van de belangrijkste punten is
voor de komende 50 jaar die bevolkingspolitiek, daarnaast, en dan eh kom ik bij
een ander facet en dat is .. Twee andere facetten die energie zaak en die
ruimtelijke
(onduidelijk)beheer. Nou,eh energiezaak dat is ook een hele
belangrijke zaak, over 40- 50 jaar is er geen gas en geen olie meer, dus nu
moeten we daar wat aan doen en daar doen op het ogenblik niets aan. we
doen er gewoon geen mallemoer aan. Over 40- 50 jaar moet u maar gaan
kijken, uw kinderen of kleinkinderen die zullen er mee te maken krijgen , er
wordt olie verspild bij de wilde spinnen, vooral amerika, nou ik zou er voor
pleiten dat de WD er wat meer aan deed. we hebben twee voortreffelijke
ministers gehad, eh, Toxopeeus en, eh, wie was dat vorig jaar ?, eh,
Windsemius, die hebben er gepleit ook hier in de Flint , eh voor een goed
energie beheer, en beleid, en dat is er nog niet toe gekomen. eh in het
partijprogramma staat een zeer goede paragraaf over de energiebeheer en dat
is dus eh, teegtatoom lobby, eh, voor als nog geen atoom centrales. eh maar u
zult wel begrijpen dat is aangenomen in deze zaal met grote meerderheid en,
eh wat zie ik nu, en dat vind ik helemaal niet gek, die affaire van die atoom
energie, die komt toch weer te spraken door enkele afdelingen, niet dat komt
door dat het een eh uit een studie komt, want die studie is allang geweest. dat
weten we wel. alle studies zijn er komt niets nieuws, maar er zijn sommige
mensen die dat denken, ja bij deze welvaart maatschappij hoort ook
atoomenergie. Maar dat hoort er natuurlijk niet bij. Waarom hoort het er niet bij,
en er zijn toch weer verschillende afdelingen, en die hebben zich toch weer in
die richting uitgesproken, Den Helder bijvoorbeeld, en eh omdat men denkt dat
het een grote bijdrage is, en dat levert het gewoon niet. Het zijn meer een
enkele paar quotiënten, hou er mee op, ga over tot normale energie besparing.
eh dat eh is de tweede opmerking, en de derde opmerking en dat is dan die
zaak van die ruimtelijk ruimtelijk beheer, nou dan zitten we weer eh de v.v.d is
dan voor milieubeheer, dat zeggen we dan allemaal, maar als je dat
beruimtelijke beheer gaat bekijken en dat is die bladzijde 16 in het eh, in het eh
boekje, de gebroken lijnen Ongebroken Lijnen, daar staan een groot pleidooi
voor grote industriële parken meer wegen luchtvaart en al die dingen en dat
moeten we juist niet hebben , als wij voor het milieu beheer zijn dan moeten we
dat niet doen. We moeten niet een tweede Barcelona worden een tweede eh
brussel, De welvaart is het belangrijkste en welvaart die dat is een eis een
algemene eis waar we naartoe moeten kijken, en daar hoort ook economie een
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beetje bij. Maar niet alleen economie. nr 1 meer vliegtuigen en meer wegen en
al dat soort dingen en ook geen... en dat is ook en strijd met die
bevolkingspolitiek waar we mee eens zijn. als die.. als we terug gaan van 15
miljoen inwoners naar rustig laten we maar zeggen dat gebeurt niet direkt, eh
tot 7 en een half dan hebben niet meer een grote schiphal nodig en dan
hebben we niet meer wegen nodig en dan zijn er ook niet meer files. Nou daar
zou ik voor willen pleiten , voor een echt, meneer van de ardennen schudt zijn
hoofd, dat had ik ook gedacht eh want eh toen ik eh de lijst las van mensen
die dus eh dit boekje zouden opstellen toen dacht ik dan krijg je de affaire
atoomenergie weer naar voren, en dat was ook zo dat is duidelijk en eh dan
zijn we het niet met elkaar eens over en dan eh dan.. mag ik rustig zeggen, we
zullen het niet eens worden, we zullen het nooit eens worden tot een catastrofe
komt en die catastrofe komt en dan zullen we zien na een tweede, of een derde
of een vierde Tjernobiel dat we het wel eens kunnen zijn, maar laten we het niet
tot een catastrofe komen maar laten we een goed beleid vormen en goed naar
het milieu kijken.
Dank u wel. Wie nog meer ?. Ja Die meneer daar achter aan. Wilt u ook uw
naam gelijk even zeggen.
Dank u voorzitter. Van Tuil afdeling Haarlem. Voorzitter ik wil de aandacht
vragen voor een essentieel aspect van het milieubeleid. Ik denk dat een ieder eh
het belang inziet van een goed milieu inziet en een ieder niet alleen binnen de
WO maar van alle politieke partijen. De vraag is echter hoe doe doen we dat,
en in deze kunnen wij ons onderscheiden van anderen politieke partijen en daar
ook een belangrijke boodschap in brengen ervoor het milieubeleid diverse
instrumenten voor handen. heffingen bijvoorbeeld, eh regelgeving en het
verlenen van subsidies. waar het omgaat is om een zo markofarm mogelijk
milieubeleid te voeren dat past niet alleen binnen de liberale gedachten, maar ik
denk dat we kunnen aantonen dat het ook het best is voor de economie en
nog belangrijker het beste is voor het milieu als zo danig .. en een zo markafoon
mogelijk milieubeleid betekent dat de ehm de vervuilende activiteiten tot
uitdrukking komen in de prijs van de produktie, de prijs van de goederen. Dat
kan het best worden gedaan door op vervuilende activiteiten een heffing op te
leggen. Dat betekent dat de prijs van het goed omhoog gaat . de eh goederen
met een vervuilende produktie worden duurder dan goederen die geen
vervuildende produktie hebben. dat betekent dat de consument een keuze heeft
en zelf een afweging kan maken welke goederen hij koopt. Dat betekent ook en
dat is het belang voor het milieu dat producenten van die goederen continu een
prikkel hebben om de vervuilende activiteiten zo veel mogelijk te verminderen.
om te zoeken continu te zoeken naar wegen om minder vervuilende produktie
mogelijkheden te zoeken. we moeten hierin niet dochmatisch zijn dit instrument
het heffen
bieden van het .. het leggen van een heffing op vervuilende
activiteiten dient naar mijn idee de voorhand te hebben daar naast kan
regelgeving ook van belang zijn waar het om gaat is dat bijvoorbeeld het
instrument van subsidies en of je nu subsidies ziet als het echt eh daadwerkelijk
doel van de uitgaven van de overheid of het hanteren van een belasting
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maatregel dat het niet wenselijk is omdat het niet markoform is en omdat het
distortions met zich mee brengt . Bijvoorbeeld subsidie op isolatie, is, is aardig
voor mensen die toch al willen isoleren die zullen het eh die krijgen wat extra
geld binnen maar het geeft geen prikkel om daadwerkelijk zuinig om te gaan
met energie. het zelfde geldt voor belasting faciliteiten voor bijvoorbeeld milieu
vriendelijke investeringen, wat het ook moge zijn , dat geeft geen continu prikkel
om naar minder vervuilende produktie wegen om te zien. Ik wil daarom pleiten
voor resolutie 205 waarin het markoform milieu beleid voorop wordt gesteld. .
Ik wil een passage uit de inleiding van de commissie aanhalen, waarin staat, en
dat is op bladzijde 36. Wel moet voor de financieringen worden gewaakt dat
opgebrachte gelden ook inderdaad uitsluitend worden gebruikt voor de
doelstellingen die zij zeggen te dienen. Dit suggereer dat de overheid
daadwerkelijk geld aan het milieu moet uitgeven en naar mijn idee is dat een
misvatting die ook in andere partijen leeft, namelijk dat hoe meer je uitgeeft aan
het milieu, hoe beter dat het voor het milieu is. Ik denk dat als wij een nadruk
leggen op een markofarm instrument dat dan kunnen aantonen dat het niet
nodig is om veel uitte geven aan het milieu maar dar het milieu op zich niets
hoeft te kosten , dat geldt niet uiteraard voor vervuilingen uit het verleden die
ongedaan gemaakt moeten worden, wel voor het zorgen voor een zo schoon
mogelijke produktie en economie. Ik denk dat dit een essentiële tegen stelling is
tussen resolutie 205 en de visie van de commissie, het gaat niet om uitgave aan
het milieu, dat zeggen andere partijen ook , maar het gaat om hoe markofarm
mogelijk maak ik milieu beleid. Dank u voorzitter.
Dank u wel meneer .. lijten... Nee dat ding vast houden daar dat grijze kastje ja .
ja . Voorzitter eh Lijten is mijn naam ehm u heeft aan de orde gesteld resolu ..
196 t/m 228 . ja. wanneer u dan even kijkt voorzitter naar wat de opvattingen
van de commissie zijn over de relatie milieubescherming en economische groei
en ik kijk vervolgens naar de tekst van de resolutie van de afdeling de
Bilthoven 196 en met name in de toelichting dat wordt gezegd het milieubeleid
wordt te veel afhankelijk gesteld van de economische groei, technologische
wetenschap en de concurrentie positie, dan reist toch al de vraag voorzitter of
dat hier niet eh een tegenstrijdigheid eh aanwezig is. en eh of het wel juist zal
zijn om een dergelijke resolutie met deze tekst en vooral de toelichtingen
antoniemen. Voorts voorzitter dan nog een opmerking. De resolutie 199 . Vrij
komend landbouwgebied natuurgebied maken in beginsel juist maar eh wel niet
te ongenuanceerd want anders dan kom je er toch niet met eh natuurgebieden.
leder vrij komend stukje land kun je echt niet voor eh een natuur reservaat
beschermen. Dus eh wanneer je die eh resolutie van zwolle bekijkt dan wel met
enige nuancering. Dank... Dank u wel Ja gaat u gang
Sluiters van de kamercentrale Den Helder. Heer sluiters. Ik zou graag even
willen beginnen met die motie 199 van zwolle, en ik hoop dat zwolle daar even
op wil reageren. Mijn vorige spreker vestigde de aandacht op de laatste zin van
de motie van zwolle over het natuurbeheer. Ik denk dat hij hier niet helemaal op
zijn plaats is. eh de kamercentrale den helder heeft hierover een wat
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uitgebreider en een zeer nieuw standpunt naar voren gebracht in motie 371 en
ik zou de commissie willen vragen en ook de afdeling zwolle er mee in te
stemmen dat laatste deel te behandelen bij motie 371 dat is daar denk ik beter
op zijn plaats, maar mijn mening voor een ander. Dan zou ik het graag even
willen hebben over de moties 216 en 219 en 225 van de kamercentrale den
helder. Wij zijn natuurlijk verheugd over het milieubeleid dat de commissie naar
voren heeft gebracht en ook met betrekking tot eh de opwekking van schone
energie wij zijn echter van mening in de kamercentrale den helder dat dit nog
wat vaag en niet indringend genoeg gesteld is. wij zouden dus met name de
moties 216 219 daar een discussie over hebben om dat die de zaken wat meer
aanscherpen. het gaat hier dus over het feit dat hier milieuvriendelijke
technieken, dat wij daar niet tegen zijn, maar ik denk dat uw milieuvriendelijke
technieken veel sterker gestimuleerd moeten worden en dat ze door de v.v.d
ook als zodanig naar voren gebracht moeten worden. Wanneer uw de laatste
dagen naar de radio heeft geluisterd en vanochtend ook dan zult u hebben
gemerkt dat het energie bureau in naderland op het ogenblik bezig is met het
uitwerken van een project om plaatsing van 300.000 zonnecollectoren in
particuliere woningen te krijgen, dat betekent dat wanneer wij dat te zwak
ondersteunen dat de v.v.d achterloopt. De v.v.d is zoals de heer noord zij een
partij voor vernieuwing, en ik geloof dat het nuttig is dat wij de noties 216 en
219 en 225 die de zaak aanscherpen overnemen. Ik laat het hier even bij en ik
kom straks met andere moties terug. ......
De heer sluiters u spreekt voortdurend over moties, maar het zijn resoluties
hoor ... Ja dat komt om dat ik net de gemeente raad uit ben, mijn excuses daar
voor (gelach) ...
Wie nog meer ? ja gaat u gang .
lamberts afdeling zwolle. ik ben juist 2 keer uitgenodigd om een reaktie te geven
op afde, op ro, op resolutie 199 ik wil dat graag doen . in de eerste plaats ,
als de vorige spreker de toelichtingen ziet bij de resolutie dan leest hij daar dat
wij in feite hebben gereageerd op hoofdstuk 7. Dat deze resolutie bij hoofdstuk
5 staat vinden wij ook jammer. de rede dat wij deze resolutie hebben ingediend
is de volgende, wij hebben gemeend dat eh na het behandelen van deze
resoluties er een nieuwe tekst moet komen voor Ongebroken Lijnen, en we
hebben gemeend dat daar dan ook meer aandacht zou moeten worden
geschonken aan het mil i... eh de natuur eh deze nieuwe tekst zal er niet komen
en daarom zal ik nu ook willen vragen of het mogelijk dat het in een volgend eh
verkiezingsprogramma meer aandacht zal komen voor het m.. de natuur. De
essentie van de resolutie is bij ons niet zo zeer dat vrij komende
landbouwgebied natuurgebied moet worden, de essentie van de resolutie is voor
ons voornamelijk dat er meer moet worden gelet of meer aandacht aan
natuurgebieden of meer aandacht aan bedreigde plantensoorten en diersoorten
in nederland. Dat betreft kan ik misschien refereren aan het idee om de lynx
weer in de Veluwen terug te zetten. ehm het punt van de laatste schrijver .. van
de laatste spreker om resolutie 199 te behandelen samen met resolutie 371 van
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Den Helder zou ik graag over willen nemen. Dank u wel ....
Meneer Bakker. voorzitter ik denk even terug aan de opzet zoals ongebroken
lijnen van toepassing is, voor de komende 10 jaar. Een van de basis
doelstellingen is in ieder geval dat we met zijn allen bezig zijn aan een stuk
heroriëntatie wat de overheid in de komende jaren wel tot taak heeft en wat zij
niet tot taak heeft. en ik denk dat dat dat datgene wat de heer van Tuil daarnet
genoemd heeft een belangrijke bijdrage daarin is. Ik verwijs bewust even naar
eh die zelfde resolutie 205, wat tegelijkertijd verwijs ik terug naar resolutie 52 die
we gisteren behandeld hebben. De laatste passage, daar heb ik gisteren ook al
over gesproken, daarin wordt eh aandacht daaraan gegeven dat het wellicht tot
gevolg kan hebben als je de milieubeleid wil gaan aanpakken dat een tijdelijke
relatieve vermindering van de welvaart tot gevolg kan hebben. ik zeg dat zo
heel voorzichtig want dat hoeft namelijk niet het geval te zijn. zeker niet als de
wijze van aanpak zoals in resolutie 205 wordt weer gegeven uitgevoerd gaat
worden. als dat wel het geval is prima hebben wij daar geen enkel probleem
mee maar wij verwachten dat dat niet het geval hoeft te zijn. tweede element is
ook de herbezinning op taken dat je ervoor moet zorgen dat alleen datgene de
overheid doet waar zij daadwerkelijk een taak heeft liggen. Want dat gene wat je
door kunt doorschuiven naar het bedrijfsleven zelf, onder een zeker voorwaarde
scheppend beleid, dan moet je dat zeker niet nalaten, en ik denk juist dat
resolutie 205 daar een prima invulling aan geeft... dat heb ik niet terug kunnen
herkennen zowel niet in stuk in Ongebroken Lijnen als ook niet in de
beantwoording van de commissie of men heeft dat in bedekte termen gedaan.
ik hoop dat de commissie dat vandaag wel hard op zou willen uitspreken, dan
hoef ik namelijk niet om een stemming te vragen. doet ze dat niet dan zou ik
toch de vergadering willen vragen om in ieder geval door middel van een stem
verdrag een uitspraak te doen over resolutie 205, gekoppeld voor mij apart aan
de laatste zinsnede van 52 want die heeft de vergadering gisteren namelijk wel
aangenomen.
Wie nog meer .....
eh Brands uit oss .. . eh alleen maar een vraag eh zou het onderwerp
bevolkings vraagstuk onderwerp kunnen worden van een themadag ? ...
Reinders anloo meneer de voozitter ik zou graag een koppeling willen leggen
met wat u gezegd heeft ruimte voor liberalisme wat vandaag om losmakelijk
verbonden zou zijn. op eh blz 14 wordt het beginsel van de nota nord wordt
het beginsel huldig de vervuiler betaald. ik vind dat eh een enorme dooddoener
en zeer gevaarlijk te hanteren het lijkt vanzelfsprekend maar dit meet veel meer
genuanceerd gezien worden. nu heeft de nota ruimte voor liberalisme komt
daarop terug en vooral bladz... (onduidelijk) zeggen ze in de derde alinea en ik
berneen dat de vergadering daar goeie aandacht aan kan besteden dat we
vooral naar schoner produktie methodieken moeten gaan, als u zo wilt vertalen
de vervuiler betaald, dan zijn we het daar roerend mee eens. maar dat het op
de nek van de consument neerkomt is een onjuiste interpretatie. dank u wel .
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meneer kingma .kingma afdeling (onduidelijk)bergen. meneer de voorzitter zo eh
op de vroege ochtend, we moeten er nog een beetje inkomen na de dag van
gisteren. eh ben ik erg gecharmeerd van een van de kortste resoluties die ik in
dit boekje gevonden heb en misschien wel de aller kortste dat is eh 197 van de
afdeling doetinchem. daarin wordt voorgesteld eh de titel van het hoofdstuk .. titel
van het hoofdstuk luidt milieubeheer energie en ruimte te vervangen door milieu
energie en ruimte. nou heb ik even gewacht of er iemand van de afdeling
doetinchem op zou staan om eh dit toe te lichten maar dat is niet gebeurd en
eh en daarom heb ik zelf maar naar een interpretatie gezocht eh ja wat is de
waarde van een woord, toch geloof ik dat eh het vrij typerend is dat hier
gesproken wordt over energie ruimte en milieu beheer waarom milieu beheer eh
.. wie moet het milieu beheren, dat is natuurlijk de overheid en eh vele mensen
vinden het zo natuurlijk dat die zaak van milieu maar aan de overheid moeten
overlaten, eh dat eh we spreken van milieubeheer dat is langzamerhand een
gewoonte geworden eh met de achterliggende gedachten eh die nou die
verdient toch wel enige beschouwing en eh nu ik ook eh zojuist meneer Bakker
hoorde spreken over eh de verdeling van overheid en eh de maatschappij de
samenleving zelf .. nu zou ik willen voorstellen om eh deze resolutie die ik
zojuist genoemd heb om die in stemming te brengen en daarmee te
symboliseren dat milieu precies het zelfde is als ruimte, energie elk ander
onderwerp in het boekje en dat de rol van de overheid daarin bezien moet
worden op de zelfde manier als in alle andere onderwerpen ....
Meneer mijer. eh voorzitter het is een technisch punt u had het net over moties
, 198 is niet eens een motie laat staan een resolutie, maar gewoon een
amendement en hoort als zodanig helemaal niet eens in dit boekje thuis .
Wie nog meer. .. Zoniet dan eh is het woord aan de commissie. meneer Noord
eh mevrouw de bruin ja... Meneer Vonhoff. meneer de voorzitter ik denk dat het
eh goed is om allereerst met elkaar vast te stellen dat het optreden van
liberalen met betrekking tot instandhouding tot het milieu dat dat voor liberalen
in het algemeen een eh oplevert een positieve waardering en een op politiek
gezien onberispelijk record. Dat lijkt geen antwoord op de vragen en de
opmerkingen die zijn gemaakt, maar ik heb er behoefte aan om dat voorop te
stellen omdat er geen enkele reden is omwat ons betreft daarmee al te
defensieve stellingen te betrekken.. als ik eh daar nog een enkele opmerking
aan toe mag voegen ... ik vermoed dat het niet toevallig is dat de
achtereenvolgende liberale ministers die in de laatste kabinetten verantwoordelijk
waren voor het milieu beleid en het milieu beheer zozeer duidelijk positief
hebben onderscheiden van bv de socialistische bewindsvrouwen mevr Varrink en
de huidige minister de heer Alders. en ik denk dat dat verschil zit , en daarmee
komen we in het hart van de discussie van vanochtend ik denk dat dat verschil
zit in een tweetal zaken. in de eerste plaats in de overtuiging ook van de
liberale bewindslieden en ook door wat er vandaag gezegd is dat tenaanzien
van het milieu en dan zeg ik toch het milieu beheer want wij spreken over de
overheids taak in dat verband dat het zo is dat de overheid grenzen stelt en
voorwaarden moet scheppen en dat stellen van die grenzen en het houden vast
houden van de normen en tegelijkertijd het scheppen van de voorwaarden, dat
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betekent het zich zeer dicht bevinden bij datgene wat de maatschappelijke
realiteit is. en het betekent ook het in principe uitgaan dat wij te maken hebben
met een probleem wat we kunnen oplossen. zodra we op dit gebied, ook op
andere gebieden, overgeeft aan gedachten dat de problemen niet oplosbaar zijn
op dat moment verliest men ook het draagvlak om die problemen verder tot een
oplossing te brengen. Waarom deze algemene opmerking vooraf meneer de
voorzitter ... in de eerste plaats om dat wij ook hier ten aanzien van de
mogelijkheden om tot een goed milieu te komen gebruik moeten maken van a:
een realistische benadering, maar b: ook van alle technieken die wij kunnen
toepassen en vinden. Opmerking is daar ook bij gemaakt ook gisteren al en
terecht dat opzichzelf van die nieuwe milieu technieken een stimulans kunnen
betekenen voor onze welvaart en in een aantal gevallen aangemerkt moeten
worden als positieve produktie factoren. maar ook als dat niet het geval is en
ook als we proberen onze welvaart een basis te geven waardoor wij zo zuinig
mogelijk met bronnen om gaan en we komen tot vormen van recycling dan nog
moet ik stellen dat een goede basis, en dat is een uitgangspunt geweest van
onze beschouwingen. een goede basis nodig is voor een sterk economisch
beleid willen wij ons milieu in stand kunnen houden. en in dat opzicht scheiden
zich toch wat denk ik de beschouwingen van de commissie en die van de heer
vrijland. hij eh ontkent dat wij die economische groei zo moeten hebben. hij eh
zet een vraagteken bij de welvaart. we moeten goed weten waar we met elkaar
over spreken , een ongebreideld uitputten of onzorgvuldig omgaan met de
natuurlijke bronnen , dat is geen kwestie van welvaart. maar als wij niet met
elkaar zorgen voor een zeer duidelijke en consequente welvaart groei dan is het
eenvoudig weg ondenkbaar dat wij de geweldige bedragen kunnen opbrengen
die nodig zullen zijn om wat dat betreft ons milieu op pijl te kunnen houden of
nog te verbeteren. dat heeft te maken met de maatschappelijke realiteit. een
goed milieu en een goed milieu beheer is geen kind van de armoede maar een
kind van de welvaart, en wij zien dan ook overal in de wereld waar dat niet het
geval is dat milieu ook het eerste en de direkte slachtoffer wordt. daarbij hebben
we inderdaad het vertrouwen in een grote mate van toenemende technische
ontwikkelingen. de heer Vrijland doet eh en zegt natuurlijk traditionele energie
dragers zijn op gegeven ogenblik aan uitputting toe..... het moge waar zijn ,
toch heb ik het altijd een bemoedigende gedachte gevonden dat toen ik ruimt
10 jaar geleden met gasunie te maken kreeg nu 10 jaar later de bewezen
winbare voorraden in van slachteren groter zijn dan 10 jaar geleden werd
vermoed. nu kan men zeggen dat was slordig geschat 1Ojaar geleden , maar ik
heb de indruk dat de winbaarheid in belangrijke mate toeneemt en dat wat dat
betreft we elkaar niet in tijd klemmen van 40 tot 50 jaar zouden moeten rijken ,
we moeten rekening houden met het feit dat energie dragers misschien eindig
zijn , maar ik voel niets voor het losjes hanteren van tijdlijngrenzen bij ons grote
nood wordt aangezet. ik denk dat bij het zoeken naar alternatieve energie
bronnen, en daar zijn veel voorbeelden van , dat we op de goede weg zijn ,
maar dan lijkt het niet verstandig om men hier van het onderzoek naar
atoomenergie ervan bij voorbaat uit te sluiten. en ik denk dat dus dat onderzoek
en het kijken naar de mogelijkheden van die energie drager, dat dat zeer op zijn
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plaats is. overigens ook dat is een vorm van energie opwekking die naar het
zich laat aanzien alle risico's die er zijn , dat weten we , maar die zijn er ook
ten op zicht van het hanteren van eh andere energiedragers, en denken aan de
grote olie vervuilingen die wij hebben gehad door dat olie transporten onder
zeer riskante omstandigheden plaats vinden. Dus er zijn wat dat betreft altijd
risico's in het leven verbonden , maar ik onder ken ze met de commissie de
problemen die er zijn ik meen dat wij toch verkeerd handelen door die studie
naar die atoom energie uit te sluiten en ook uit te sluiten dat voor die
problemen oplossingen zouden zijn te vinden. Een opmerking die ik zou willen
maken in de richting van de heer van Tuil, hij citeert de commissie op bladzijde
36, maar hier heeft de commissie iets anders willen opschrijven dan de heer van
Tuil erin gelezen heeft.
Wij nemen dat uiteraard de heer van Tuil niet kwalijk
wij hadden anders moeten schrijven, maar ik constateer dat wat daar staat is:
uit juiste benadering van straf van opleggen van verplichtingen van het hanteren
van gelden wat van hier en daar en in sommige kringen van de milieu
problematiek een soort pseudo religie maakt als er maar voor betaald dan mag
je zonder, dus ook een moderne vorm van aflaat handel. Maar eh, als ik, als ik
eh daar naar kijk, dan zien we en dat is niet meer en niet minder dan de
commissie heeft willen schrijven dat men er dan ook nog toe overgaat om daar
gelden aan te verbinden alsof door het betalen van geld de vervuiling als
zodanig gerechtvaardigd zou kunnen worden maar dat dat geld dan ook nog
het risico loopt voor andere doelen dan het milieu te worden aangewend en dan
is het eenvoudigweg onder het aanheffen van het milieu een ordinaire lasten
verzwaring en daar tegen wensen wij op te komen en ik denk als ik zo af en
toe de politieke ontwikkelingen rondom het ministerie van VOM volg dat dat een
terechte waarschuwing is die de commissie hier laat horen door opmerkingen
van de heer van Tuildie liggen in een ander vlak maar die zijn dunkt niet strijdig
met datgene wat de commissie op dit terrein heeft willen eh aangeven. Mijnheer
de voorzitter eh, ik wou het bij deze enkele opmerkingen laten. zij het dat ik tot
de heer Lamberts zou willen zeggen dat voor dat hij lynxen op de Veluwe los
gaat laten hij zich wel moet realiseren dat een lynx zoiets van 20.000 hectare
jachtgebied nodig heeft zodat hij binnen de kortste keren in Zwolle niet meer
veilig zal zijn. gelach .
...... onduidelijk ..... dank u wel heer Vonhof.
Mijnheer van Ardenne. 't eh, dat het milieu een groot vraagstuk is zijn we het
denk ik in deze zaal allemaal over eens dat dat eh, ook maatregelen op het
gebied van milieubeheer vraagt van de overheid ook , je zou hoogsten kunnen
afvragen of de commissie niet verstandig gedaan had om energie en ruimte ook
van het woord beheer te voorzien.eh, maar de eh, milieuproblematiek valt
natuurlijk in delen uiteen eh, voor een belangrijk deel heeft die een mondiale
component dan is de invloed die Nederland, de Nederlandse burger gedaat kan
invloeden eh kan uitoefenen, eh beperkt, maar mag niet worden verwaarloosd,
het gaat natuurlijk om een bewustwordings vraagstuk eh en voor een
bewustwordings vraagstuk is in ieder geval
nodig dat je zelf duidelijk je
stellingen formuleert en dat je die ook uitdraagt. maar ik maak de kanttekening
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dat een groot deel van het milieubeleid in wezen ook Europees beleid is en wij
tot onze vreugde kunnen constateren dat waar Nederland op dat gebied met
enig andere landen tot de top, de kopgroep behoort, toch de gedachte aan de
noodzaak van een Europees milieubeleid sterker doordringt. Of dat in de wereld
al het geval is ,dat zal nog wel een langere weg zijnen toch dat eh een
inderdaad een mondiaal vraagstuk ik den k dat de heer Vrijland gelijk heeft als
hij wijst op eh de het probleem van de bevolkingsdruk in de wereld eh ook de
commissie spreekt over het bevolkingsgroei in de ontwikkelingslanden eh nog
altijd heel sterk is en dat dat met zich zal brengen dat er een grotere milieudruk
zal komen eh maar ook hier gaat het om een bewustwordingsproces, want ik
denk dat het zeer ondibran ? zal zijn om bevolkingsproblematiek met geweld op
te leggen zoals men in China wel eens geprobeerd heeft en daar dan ook niet
erg veel succes heeft gehad.en eh voor eh nogmaals dat eh die
bewustwordingszaak is het denk ik goed dat Nederland dat ook in internationale
eh Gremia met kracht uitdraagt en dat schiet nog wel eens tekort.er zijn ook
nog wel instanties die eh ook vanuit Europa wel tegengesteld geluid laten horen
in ontwikkelingslanden.ik denk dat het een illusie is om te menen dat wij in
Nederland onze bevolking zouden moeten gaan terugbrengen, dat gelukt
gewoon niet, stel dat wij nu deze zaal zouden verlaten en binnen een jaar het
Nederlandse volk zover hadden dat ze geen kinderen zouden krijgen dan
zouden de lege plaatsen spoedig gevuld worden door anderen ui t Europa en
uit de dirakte omgeving van Europa, eenvoudig omdat de ligging van Nederland
een economische pool is en daar trekt men op af en er zijn heel veel mensen in
dat bevolkingsoverschot ook dichterbij om de Middellandse zee, oost Europa die
graag deze posten zouden opvullen.dat zal dus wel gebeuren dus ik denk dat
we daarmee zullen moeten leven dat hier een dichtbevolkt eh en door zijn
geografische ligging eh economisch bloeiend gebied blijft bestaan maar goed
dat even als een kanttekening het mondiale probleem wordt er niet minder door
en het is ook in het Bruntland rapport heel duidelijk als zodanig gesignaleerd eh
daarnaast hebben wij ook, ik spring even over de Europese dementie heen
direkt nationale problemen eh denk aan de bodemvervuiling en de bevuilde
waterbodem problemen voor het grondwater daaruit ik denk dat dat alleen al
inspanning vraagt die alleen collectief op te brengen is en die middelen en dat
zeg ik tegen de heer van Tuil zullen dus inderdaad door de overheid moeten
worden gecollecteerd wil men dat aanpakken want anders komt men er niet toe,
men kan niet de toevallig eigenaar van een bodem die vervuild is omdat nou 50
jaar geleden nu ervoor aan te spreken eh dus dat is een eh een zaak waar wel
degelijk geld voor beschikbaar moet komen , eh geld dat mede door een
marktcamfarm milieubeleid, zoals de heer van Tuil voorstelt eh wellicht voor een
deel kan worden gecollecteerd maar dat dan daar ook echt voor dient te
worden gebruikt, overigens ik denk niet dat je alleen de dat doet de resolutie
205 (250?) ook al enigszins alleen kan vertrouwen op eh heffingen eh de heer
Vonhoff heeft er al het een en ander over gezegd in zijn zinsnede over de aflaat
handel maar ik denk bijvoorbeeld dat als we het er allemaal over eens zijn dat
eh de NOX uitstoot van auto's kan worden teruggebracht eh gedrongen door
katalisatoren dat je die eenvoudig verplicht kan stellen eh dan komen die er
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wel, dat is helemaal geen probleem wij hebben veiligheidswetten ook, ze hebben
bepaalde eh zaken die niet zijn toegestaan en die dan eh ook niet worden eh
beoefend en dat lijkt mij makkelijker dan er iets van een heffing op te leggen,
die allicht zou kunnen worden afgewenteld , want dat is ook altijd een probleem
bij heffingen en dan de collectieve lasten dat zij leiden tot afwenteling omdat de
keus van de burger nou een keer is dat ie doorgaat met de consumptie en eh
dan krijg je inderdaad het dilemma zoals bij de alcohol en de
tabak accijns ook aan de gang is eh voor volksgezondheid zou die omhoog
moeten want het gebruik zou moeten worden afgeremd eh maar als dat dan
zou gebeuren dan heeft de minister van financiën een probleem eh en dan
moet ie ergens anders iets vinden en het zijn tenslotte in wezen gewone
belastingen dus dat stelt de grenzen aan wat nogmaals niet gezegd moet
worden dat je niet , dat je niet in een mix van maatregelen , ook enkele van de
door de heer van Tuil aangedragene zou moeten gebruiken , maar je moet daar
niet alleen op dicht varen eh trouwens als je de hetfingen op de produktie legt
is het alleen de vraag of je dat dan niet buiten de grens verplaatst omdat men
daar die heffing misschien niet legt en de Nederlandse eh consument dan het
goedkoper buitenlandse produkt kan kiezen. trouwens hier zitten we volop in het
Europese kader want dat soort zaken zal toch echt wel geharmoniseerd worden
in de Europese gemeenschap. eh ja eh dan een enkel woord nog over het
energiegebruik eh dat hangt eh natuurlijk inderdaad mede nauw samen met het
vraagstuk van de bevolkingsgroei en het vraagstuk naar het streven naar meer
welvaart in de ontwikkelingslanden.het streven dat eh terecht is naar onze
mening wij kunnen hun geen welvaart onthouden die wij zelf bereikt hebben ik
denk dat dat onjuist zou zijn en ik zie nog niet dat een democratische
maatschappij in Europa of de V.S. zo snel ertoe komt om tot een zeer sterke
daling van de welvaart te komen.ik denk dat die bewustwording eh eerder zal
leiden tot eh ja tot een wat verstandiger afweging dan tot een daling van de
welvaart en de heer Vonhoff heeft er al het een en ander over gezegd wat daar
de gevolgen trouwens voor het milieu zouden zijn, eh ik dacht toe eh vrij en
oprecht eerst komt dass fressen und dann die umwelt.en dat zal toch altijd in
ontwikkelingslanden de volgorde blijven en dat is ook vrij logisch denk ik als je
naar de menselijke geneigdheid kijkt om in ieder geval voor zichzelf het leven te
houden eh goed over het energieverbruik dus eh een mondiaalprobleem eh met
name consulteerd het zich nu erg op het co2 vraagstuk eh u weet dat daar wel
eens kanttekeningen bij gezet worden Wareher Budge (onduidelijk) bv en die is
toch onbesproken wat zijn milieugezindheid betreft doet dat eh aan de ander
gebruikt als eh naar mijn idee weleens een
kant is het in de politiek
bliksemafleider De lijstaanvoerders van de beide grootste partijen in dit land
nog altijd de beide grootste partijen in dit land eh hebben in de
verkiezingscampagne eh erover gepraat eh terwijl later bleek dat ze niet wisten
wat het precies was ze dachten wellicht dat het giftig was dat weet ik niet zeker
maar dat hoor je ook wel eens zeggen dat het een afschuwelijke giftige stof is
we ademen het toevallig alsmaar uit maar dat is wat anders eh dat is een soort
afleiding dat eh waarvan ik zeg daarmee wordt het milieu niet gediend eh zorg
voor een milieu voor een werkelijk aanpakken van dit inderdaad enorme
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vraagstuk wat van groot ja van beslissend belang zal zijn hoe de wereld er over
100 of 200 jaar uitziet is niet gediend door dit soort losse flodders maar wel
gediend door goede voorlichting waardoor de burger ook bewust wordt wat er
nu werkelijk aan de hand is en niet door bangmakerijen eh en in dat kader
denk ik dat we ook aan het energie vraagstuk moeten denken. eh ookdaar heb
ik niet zo erg veel toe te voegen wat de heer vonhoff gezegd heeft ik wou
alleen nog zeggen dat de kolen voorraden nog voor eeuwen en eeuwen
voldoende zijn.
Maar we hebben nog niet de techniek om dat schoon te winnen, wat betreft de
zwavel dioxidenen dergelijke, maar die vinden we wel. we weten dat via een
waterstof economie en met gebruik van zonne energie je een heel eind kunt
komen, misschien wel een oplossing op den duur verkrijgend en dat daar moet
de inspanning ook op gericht blijven. maar die inspanning is steeds berust
steeds op verdere ontwikkelingen van technologieën en een eh terugval naar
vroeger naar de hof van eden zit er echt niet in daarmee komen we er niet.
dank u wel.
Dank u wel meneer van de Ardennen. ik stel nu voor dat de zaal de tweede
gelegenheid krijgt.
meneer bakker. Ja voorzitter ik ik vreesde even midden in het verhaal van van
meneer van ardennen dat hij wat al te doen denkende bezig was en dat
herkende ik niet bij de heer vonhoff, toen vreesde ik dat er ook een verschil
was in de commissie maar het einde van het verhaal ging God zei dank weer
de goede kant uit.. eh even terug komend op name de reaktie van meneer
vonhoff, hij zei op een gegeven moment dat de gelden absoluut niet verkeerd
mogen worden gebruikt, dus een uiteraard juiste constatering. en in die zin mag
ik dan begrijpen dat hij eh 205 wat betreft kan overnemen, als dat het geval is
dan hoef ik ook niet meer om een stemming te vragen.met
betrekking(onduidelijk) tot het verhaal van meneer van de ardennen is daar toch
nog even op mag reageren hij had nogal wat vrees van het buitenland zal de
regelgeving denk ik niet gaan introduceren en mij god dan zal dat best nog wel
een probleem zijn. ik denk altijd maar bij mij zelf een goed naderlands
spreekwoord 11Verbeter de mensen begin bij je zelf11 en laten wij dat voorbeeld
hier dan maar geven dat is helemaal niet erg en dat wij daar van zo nu en dan
een veer moeten laten dat vind ik ook niet erg ik belang van het milieu en ik
zeg bewust toch milieu omdat het de maatschappij belang is en niet alleen een
overheids belang vind ik daar voor een te groot goed. voorzitter ik wou .. (van
Ardennen) Als het er werkelijk mee gediend wordt wel, maar niet als de
produktie dan 5 kilometer verder over de grens gaat zitten en eh wij die zelf
invloed op het milieu behouden, dat is het punt, en daarom moet je het
europees aanpakken, dat soort zaken ... meneer van ardennen .. (van ardennen)
het zal ook gebeuren.... U en ik zijn wat dat betreft grote zending werkers,
zonder het nodige er aan te doen, maar laten we er in gods naam aan
beginnen, niet zo terug houdend en dan even optreden. wat dat betreft was de
heer vonhoff wat enthousiaster bezig en ik hoop ook dat wij dat boven water
kunnen krijgen, maar ik mag aannemen dat u in die zin dus 205 zou willen
11

overnemen.
ik wil over 205 nog straks wat zeggen ..
meneer vonhoff.. dat is van belang als we het voor een stemming moeten
brengen of niet he ?... (door elkaar) ... meneer vonhoff kan aanstonds
antwoorden .. eh .. ja gaat u gang
Ja eh ik ben blij eh dat ik van de heer vonhoff heen antwoord heb gekregen en
ook van de heer van ardennen, ik wil het is een interessant gegeven, hoe komt
het dat heeft u gezegd dat we zulke goede ministers gehad hebben van milieu
he, ik heb er ook over na zitten denken, vaak is het zo geweest dat eh nou het
antwoord is natuurlijk dat de wd bestaat uit mensen met een bepaalde
intelligentie en die komen aan hun trekken, maar het zijn ook mensen die vaak
ver weg wonen mooie villa's en daar dus niets te maken hebben met het milieu
he ? ze hebben er geen last van wat er gebeurt als ik in de stad loop en ik kijk
naar de krant naar zo'n.. en dan komt er een volksvrouwtje en die gaat klagen
over alles en nog wat nou dan hoor je wat de bevolking denkt he ? dat is bij
de wd'ers niet zo. he ? die zitten er wat verder van af die eh ? met de grote
goed eh .. eh .. een goeie minister is tenslotte eh nijpels geworden. in het begin
wist die er niets vanaf he? ik kan me herindelen dat we in Arnhem bijeen waren
en toen vroeg ik wat over atoom energie en toe zei die ja mijn adviseurs en
toen het publiek ook of zo iets dergelijks, en toe zei ik ja maar dat komt omdat
eh meneer nijpels geeft geen antwoord omdat ie er niets van af weet en er
was achter in de zaal een figuur die ontzaggelijk hard klapte dat dat heeft zo'n
indruk op mij gemaakt. maar later heeft de man zich ontzaggelijk goed
ontwikkeld en het zijn ook de andere ministers die dat geweest zijn. Dus dat is
wel logische als ze denken opgezet worden gaan ze ervoor staan. een Nelie
Smit kroes ook bijvoorbeeld die was eerst ook een atoom fanaat, later was ze
het niet meer en dat zeg ik ook, misschien heeft meneer van de ardennen niet
lang genoeg de tijd gehad om minister te zijn, dat ie het ook een keer was
geworden, dat ie dan ook tegen atoomenergie was geweest, het zou kunnen,
eh van u meneer vonhoff kan ik dat niet zeggen, eh ik denk waarschijnlijk wel
he ? wat krijg je namelijk .... (onduidelijk) ..
moet je kijken, al die files het is totaal onmogelijk, wat er in het Westland gaat
gebeuren, alles vol bouwen, het kan niet en het mag niet en het zal niet
mogen, .. meneer vrijland er staan nog vele wachtende na u.. Ik ben zo klaar eh
u zeg 40-50 jaar gas op olie op he? moet je niet zeggen 11 want dat hebben ze
10 jaar geleden ook gezegd11 want dat is niet het antwoord, he ? als u die curve
kijkt van het verbruik, dat is een asymptotische curve zou ik zeggen , een E
functie he ? en het verbruik neemt ontzaggelijk toe en de hoeveelheid is beperkt
dat ,misschien verschilt het 10 of 30jaar maar het raakt op, nu zegt u kolen
hebben we voor 300 of 400 jaar nog, dat is juist maar dan heb je dat probleem
van die co2. eh bevolkingsproblematiek kun je dus niet eh land eh in dit land
oplossen, we moeten ons erbij neerleggen. dat moeten we natuurlijk niet. we
leggen ons er niet bij neer, en een van de mensen heeft daarstraks gevraagd
voor een themadag, ik vind het goed dat dat inderdaad gebeurt dat is hoog tijd
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daarvoor eh en je kunt dat niet zoals in china doen door de mensen zeggen "je
mag geen kinderen meer krijgen, je krijgt een bekeuring, of je gaat de
gevangenis in. maar wat gebeurt er op dit ogenblik, op ogenblik is het zo dat
kinderbijslag is meer hoe meer kinderen je hebt, zo bevorder je het aantal
kinderen, daar moet de wd van af ...... eh meneer van (onduidelijk) ja dat da was
het.(gelach, en geklap)
Gaat u gang daar. ja gaat u gang.
Sluiters van de kamer centrale den helder. ik heb gemerkt dat er enige
discrepantie bestaat tussen de meningen van de heer van ardennen en de heer
vonhoff, ... de heer van ardennen is aarzelender dan de heer vonhoff. ik vindt dat
de heer vonhoff de zaken wat explosieter heeft gesteld dan in de tekst, en wat
meer nijgt naar de resoluties van die van den helder. vanwege discupantie zou
ik graag willen dat het als een stemming worden gebracht zijnde de moties 216,
resoluties, excuses excuses 216,219 ... 225 230 en 235 .(iemand anders) pardon
230 en 235 behoren bij een andere kluster van resoluties. ... Ja ik heb even de
kop over het hoofd gezien .. Ja precies .. dus die stellen we nog even uit. ja gaat
u gang.
Lambrechts afdeling zwolle. ehm meneer de voorzitter meneer vonhoff maakte
zich enigszins zorgen over zijn gevoel van veiligheid als van lynxen op de
veluwen zou komen, ik moet toch enig misbruik maken van deze gelegenheid
om de politie in zwolle een grote pluim op de hoed te steken (gelach), want die
werkt uitstekend. ik voel mij zeer veilig in deze stad. eh dit gaat toch enigszins
voorbij aan de essentie van de resolutie en ik lees het ook enigszins in resolutie
209 en 371 wat verderop aan de orde komt. ik heb geconstateerd dat of
afdeling zwolle heeft geconstateerd dat heel weinig in Ongebroken Lijnen staat
over de natuur in naderland , we zouden toch graag zien dan niet nu dan toch
graag in een volgend verkiezings programma dat daar meer aandacht aan zou
worden besteed, en de resolutie zwolle zou daar een onderdeel van kunnen
uitmaken, waarbij we inderdaad die laatste regels zouden willen terug nemen. ik
kan het niet laten om nog een opmerking te maken aan het adres van de heer
vrijland we hebben gisteren geconstateerd dat de nederlandsesamenleving geen
atomaire samenleving moet zijn, maar ik geloof dat de heer vrijland dat enigszins
verkeerd heeft opgevat want zoveel tegenspraak tegen atoomenergie hebben wij
toch niet op de afdeling zwolle, dank u wel.
ja .. hm .. gaat u gang. ..dank u voorzitter. bedankt heren vonhoff en van ardennen
voor hun reactie twee opmerkingen naar aanleiding daar van. ik ben het eens
met de heer van ardennen als hij zegt de overheid heeft de taak om sommige
uitgaven te doen met name ten aanzien van bodem verontreiniging en het doen
van uitgaven die eh vervuiling uit het verleden ongedaan moeten maken, dat is
onmiskenbaar zo, maar en nu kom ik op het betoog van de heer vonhoff het
gaat erom welke uit... wat wordt gedaan met de opbrengst van de heffing, er
zijn twee soorten heffingen. regulerende heffingen en bestemmings heffingen. en
als we het hebben over een zo markoform mogelijk beleid, dat tot uiterlijk moet
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komen in de prijsmechanisme, dan heb ik het over regulerende heffingen. wat
moet de overheid doen met de opbrengst van de regulerende heffingen. ... het
beste zou zijn en dat is markofarm mogelijk is dat het gebruikt wordt voor
lasten verlichting elders en met name btw verlaging, wat krijg je dan. het ene
goed wordt duurder en de ander goed wordt goedkoper en de koopkracht van
de consument blijft gelijk maar hij zal automatisch zijn voorkeur verschuiven naar
minder vervuilende produkten. Dus essentieel is dat bij regulerende heffingen de
opbrengst wordt gebruikt voor belasting heffingen. en als dat de uitleg is van de
passage die ik geciteerd heb van bladzijde 36, dan denk ik dat we het met
elkaar eens kunnen zijn. Dank u voorzitter.
Ik neem aan, ik zie niemand meer bij de microfoon staan .. ja.. meneer kingma
nog .. ik wist niet dat het al afgelopen was. (gelach) eh
meneer de voorzitter in het kort, bij mijn weten is de heer vonhoff te taalkundig
ingesteld dan dat hij het verschil tussen milieu en milieubeheer zou kunnen
wegschoffelen. meneer van ardennen is tenminste ehm consequent, die zegt eh
als we het over milieubeheer spreken laten we dan spreken over energie
beheer, ruimte beheer, enz enz. ja maar laten we dan ook doorgaan,
economisch beheer en wat allemaal meer zij. eh de overheid als beheerder ik
wordt daar steeds meer .. eh krijg daar steeds meer afschuw van. het begint een
beetje, en ik heb dan het beeld van een park beheerder de lustho waarin wij als
onderdanen wel mogen rondlopen, mits we ons houden aan eh de bordjes
verboden zich buiten de paden te begeven ... Ja niemand meer ? ..
Ja voorzitter ik zou hier graag op willen reageren, mijn naam is overwegge uit
leiden ehm ik begrijp niet geheel het feit dat alleen de overheid voor milieubeleid
zou kunnen zorgen. Als ik een plastic bekertje netjes in een vuilnisbak gooi dan
eh is er eh ook sprake van rentmeester schap en beheer en daar heeft de
overheid niks mee te maken, dank u wel...
En dan denk ik dames en heren .. ja u wilde nog iets zeggen en dan mevrouw
berghuis de laatste.
Brands uit oss ik had nog even .. wou nog even terug komen op mijn vraag van
daarnet. Ongebroken Lijnen is bedoeld om de discussie op gang te brengen, en
ik denk dat de bevolkingsdruk in naderland waard is om als een apart thema
behandeld te worden. laten we een (onduidelijk) een scenario te schrijven in de
vorm van wat gebeurt er als de bevolkings dichtheid toe neemt gelijk blijft noch
terug gaat. Ik ben het niet helemaal eens met de heer van ardennen zoals hij
dat afdeed, want er zijn duidelijk kanttekeningen te maken bij zijn opmerkingen,
maar ik vind het hier niet de plaats om er over te discussiëren, daarmee herhaal
ik mijn vraag, is het mogelijk om een themadag te organiseren over de
bevolkingsvraagstuk in nederland? ..
mevrouw berghuis.. Ja..ik ben eh van de afdeling zoetermeer. wij hebben
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resolutie 198 ingediend omdat we toch een beetje ongerust waren over eh de
relatie die gelegd is, die vandaag al een paar keer te sprake is geweest..(ander)
ik versta er niets van .. oh .. het spijt mij vreselijk maar ik.. ik denk dat mevrouw
berghuis iets mee in de microfoon zou moeten praten, als u dat wilt doen
graag.. ja ... Ja ben ik zo te verstaan ... Ja . ehm wij van de afdeling zoetarmeer
hebben resolutie 198 ingediend omdat we toch een beetje ongerust zijn over eh
de relatie eh economie en milieu die vandaag ook al een paar keer te sprake is
geweest eh. we eh hebben het gevoel dat ehh uit eh de inleiding eh op dit eh
kluster van resoluties , maar ook uit de antwoorden die hier en daar gegeven
door de commissie toch iets te veel eh vertrouwen eh wordt eh geademd eh in
technische oplossingen en eh de afhankelijkheid van de eh economische groei
eh heel zwaar benadrukt wordt. ik onderschrijf natuurlijk dat als de economie
goed is dat je dan meer geld over hebt voor milieu, maar er is ook gezegd dat
als de economie minder goed is dan is de.. het milieu het eerste slachtoffer, eh
mijn vraag is, is dat wat onvermijdelijk en ik denk ook dat je op een gegeven
moment wat duidelijk niet door deze algemene uitspraken, maar wat meer
duidelijkheid zou moeten scheppen van hoe de prioriteiten liggen, is het het
mogelijk om een klein stukje economische groei op te offeren voor het milieu,
vinden we dat belangrijk genoeg, Hoe goed moet de economie zijn om eh
b voorbeeld om vervuilingen van het verleden op te ruimen, eh zij we niet bezig
ehm eh met eh het vooruit schuiven van problemen eh als wij op gegeven
moment als wd in onze correctie plan wat de tweede kamer heeft ingediend, eh
op de tussen balans, tweehonderd miljoen gaat bezuinigen, op milieu. is onze
economie werkelijk zo slecht dat we eh dat we nu al moeten terug gaan in die
uitgaven ...
Dank u wel.. ik denk dames en heren dat het het woord aan de commissie
moet geven .. nou meneer van vessem u bent echt de laatste.
heel kort.. heel kort ja. 21 jaar geleden toen was ik op een congres van de
eerst politieke partij die een thema dag had over het milieu, u hebt het goed
geraden dat was de wd. Nog nooit is waar dan ook niet in de wd aan de orde
gesteld de vraag: moeten wij antroposenties doorgaan of ecocentries. dat is het
fundament waar we eh stevigheid onder de voeten moeten hebben willen we de
praktische vragen kunnen beantwoorden. en dat is niet de vraag om nu te
beantwoorden, maar een vraag om over na te denken dunkt mij. ... dank u wel..
ehm
er is gevraagd voor een themadag voor het bevolkings vraagstuk ehm, ik dat
dat bevolkingsvraagstuk zoal de heer van ardennen dat heeft aangegeven heeft
natuurlijk een enorm mondiale component dat is in wezen het bevolkings
vraagstuk waar die over zou moeten praten. voor naderland is dat veel minder.
ehm ik ben bereid dat toe te zeggen dat eh het hogerstuurshuis zal bekijken in
hoe verre in het hele schema van thema dagen dat thans eh op stapel staat,
aandacht kan worden gegeven, niet zo zeer aan dat bevolkingsvraagstuk maar
eerder aan de demografische ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor
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de nederlandse situatie, ik denk dat dat net iets anders is, maar waarschijnlijk
toch de bedoeling van de vragenstellers wel eh weergeeft en daar zullen we als
hoofdbestuur naar kijken. en dan wil ik nu graag het woord voor ... (er tussen
door)voorzitter er even tussen door nog, de vlaamse p llnee 11 de vlaams pw
heeft 2 dagen dit bestudeerd, er is een dik rapport, ik heb het en kan het u
lenen, het is heel interessant. in Genk anderhalf jaar geleden. Dank u zeer.
meneer vonhoff.
dank u wel meneer de voorzitter, allereerst een opmerking in de richting van
haarlem, eh over resolutie 205, eh daar eh werd een oordeel over gevraagd, eh
de commissie kan dan zeer wel leven als zodanig met resolutie 205, daar licht
geen probleem. ik dacht ook te antwoorden voor de heer van ardennen en
vermij, eh ok in die richting wel gingen, alleen ... en dat eh dat hebben we
geprobeerd aan te geven, ieder op de toon soort die ons eigen is, maar eh wij
denken dat de concentratie van de resolutie 205 op het markofarm milieubeleid,
dat dat de risico zou geven van een toch wat te enge beschouwing van de
totale problematiek, eh het maar wekte de indruk een limitatieve benadering te
zijn, eh de heer bakker schud nee, dat is zijn bedoeling niet, kijk als dat niet het
geval is dan zitten we al heel dicht bij elkaar want, wat wij ook geprobeerd
hebben aan te geven ook in onze beschouwing is: dat we te maken hebben
met een vraagstuk dat veel bredere aspecten heeft dan dat alleen. nou de heer
van tuil knikt nu ook instemmend, meneer de voorzitter, nooit een discussie is
gevaarlijker dan tussen mensen die het eens zijn, die moet je onmiddellijk stop
zetten, want beter wordt het er dan nooit meer van. zullen we dat maar doen?
Ja Eh, dan eh het eh tweede punt waar ik eh .. u neemt het over meneer de
voorzitter ?..
Wat zegt u.. u neemt het dus over? .. eh commissie neemt eh heeft daar geen
bezwaar tegen. eh dan kom ik eh tot tot eh beschouwing die eh door eh de
heer vrijland is gegeven ... eh .. ja..meneer vrijland .. dat u het welslagen van liberale
ministers van milieu koppelt aan hun mogelijkheid om in hun eigen omgeving
eekhoorns waar te nemen dat lijkt mij toch een stelling dat op geen enkele wijze
houdbaar blijkt (gelach) .. zelf ... zelfs omdat ik mij herinner dat in de tijd dat
bijvoorbeeld de voorzitter van deze vergadering aantrad, hij een woonomgeving
had waarin het geheel geen eekhoorns voorkwamen (gelach) ... dus eh wat dat
betreft zou ik dus toch een eh wat andere benadering willen kiezen, en dan
hangt dat samen en nu denkt men nu daar is iets over te zeggen, dat hangt
dan toch essentieel samen met het feit dat wij bij de benadering van de milieu
problematiek, juist ook in zeer sterke mate uitgaan van
eigen
verantwoordelijkheid. en dat wij ook als we spreken van milieu beheer, ik kom
daar op terug nog, maar naar aanleiding van opmerkingen van de heer kingma
en mevrouw berghuis, maar dat als wij spreken van milieu beheer, dat wij een
milieu beleid en een milieu beleving, dat wij daar de eigen verantwoordelijkheid
onbelangrijk maten een eigen plaatsing geven. dat hebben wij eh mee gekozen,
en dat geeft ons ook de gelegenheid, en dat rnaaki wel het verschil tussen de
bewindslieden die ik aanduidde als groep en eh en de anderen die op dat
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terrein zitten, dat maakt een duidelijk verschil uit in het zich aansluiten bij de
maatschappelijke werkelijkheid. en dat is de invalshoek die wij eh onbelangrijk
mate hebben te kiezen. dat is de sleutel naar het oordeel van de commissie,
om ook dit geweldige probleem op te lossen. en dan dwingt de
maatschappelijke realiteit inderdaad zoals mevrouw berghuis zegt, en terecht
zegt, dat het kiezen van prioriteiten die, die prioriteiten worden inderdaad mee
gekozen omdat, zoals ik dat eerder zij, overheden, dat zijn overheden die dat
doen, grenzen stellen, bijvoorbeeld het uitstoten van allerlei zaken. maar ook
voorwaarden scheppen waardoor dat mogelijk is, en dat vergt een evenwichtige
benadering van de problematiek, alweer op de basis van de maatschappelijke
realiteit met datgene wat in de omgeving mogelijk is. en die omgeving is niet
alleen de nationale omgeving. en waar wij tegen op lopen, en ook daar moet ik
met klem tegen waarschuwen, dat is dat wij niet in de val trappen van weleens
wordt aangeduid als het nimbie-syndroom. namelijk het not in mine back yard,
het eh proberen eh in de eigen omgeving dusdanige normen te stellen dat
elders daardoor en ons milieu in sterke mate beïnvloedende, dat elders
daardoor slechte praktijken worden eh worden gestimuleerd. ook dat hoort bij
die maatschappelijke realiteit. en is onze economie best sterk en zien wij ook en
heel gelukkig, dat daar binnen, ook in produktie methoden, prioriteiten inderdaad
gesteld worden voor het milieu. als eh in de komende periode een van de
grootse milieu voorzieningen in de .. europa rond om eh avb concern officieel
wordt open gesteld, dan hebben we daar te maken met een dergelijke hoge
prioriteit stelling. en ik denk dat we daar eh ook naar toe moeten streven. in dat
opzicht kan er veel gebeuren. vandaar dat de resoluties die Den Helder in
stemming wil brengen, er mag geen stemming komen, maar de commissie heeft
met die resoluties meneer sluiters geen enkel probleem.
De heer lamberts van zwolle is eh nog eh.. krijgt nog een antwoord van mij. eh
ik eh moet u eh zeggen dat eh allereerst het met hem eens ben, dat als wij
spreken over het milieu, wij in het algemeen spreken en dat hebben we
vanochtend dan ook tot dus ver gedaan, hoofdzakelijk over wat wij aanduiden
als het grijze milieu. de stelling van zwolle heeft primair betrekking op het
groene milieu, en dat zal de heer lamberts niet verbazen gezien mijn
belangstelling voor het groene milieu. ik beschouw het groene milieu als
substraat en rand voorwaarden voor ons bestaan. en in wezen daarom wellicht
nog een belangrijke voorwaarde voor de totale millieuzorg als de als grijze
milieu, maar goed. daar over kun je met elkaar praten, en ik ben met hem eens
dat bijvoorbeeld een aanzet om tot stand brengen van een ecologische
hoofdstruktuur, en te kijken waar je verbinding zones kunt krijgen, dat dat eh op
zich zelf een eh een zeer gewenst een zeer gewenste ontwikkeling is. ik ben erg
blij dat hij zijn laatste zin, die nog wat groen-genuanceerd was, terug getrokken.
en helemaal tenslotte, meneer de voorzitter, ik denk dat met een variatie op
treintje fop naar aanleiding van zijn opmerking, gezegd kan worden naar
duidelijk is aangetoond heeft in zwolle ooit een lynx gewoond, want bij het
stadhuis staat voor dames en heren nog een bordje links parkeren (gelach) ...
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Dank u wel meneer vonhoff. eh ik kijk nog even rond, ik dacht dat mevrouw
(onduidelijk) nog even iets wilde zeggen ...
Ja heel kort voorzitter ik denk dat de commissie eh resolutie 216 van den helder
als een versterking van de eigen tekst beschouwd, een eh belangrijke
opmerking over de opening naar het oosten, die ons gouwe kansen geeft voor
milieu samenwerking. minder middelen, meer resultaat, dan denken we maar aan
de bruinkool als de wind verkeerd staat, ik wijs er op dat europese
gemeenschap deze handschoen al wel heeft opgepakt en namens de 24 uso
landen een grootscheeps programma heeft gelanceerd, en dat het europese
parlement eh ik was daar rapporteur over, een milieu-technologie programma
heeft gelanceerd, een programma wat volgend jaar eh in werking treedt en wat
GREEN heet en wat betekent in goed nederlands: general resurge for
enviroment east europaan nations. over motie 217 waarin verteld wordt dat
binnen de europese gemeenschap zo spoedig mogelijk milieu wet en normen
tot stand dienen te komen, merk ik op dat we uiteraard al heel lang mee bezig
zijn eh en dat moet worden voort gezet, met name gezien op '92. dat die
normen wel eens lager uitvallen dan ons als naderlanders eh wenselijk is, is
gewoon een vast staand gegeven als je met zijn twaalven werkt. ik wijs er wel
op en dat is een actueel probleem wat de pcb's betreft, die wij in naderland
helemaal verboden hebben, en waarnet twee weken geleden de europese
wetgeving tot stand is gekomen, wel toe laat is een uitzondering positie
mogelijk. Nederland is dus bezig daar verder te gaan dan de andere lidstaten
en mag ook volgen het verdrag. maar toch is het zo dat we met zijn alle, zelfs
als we die normen lager liggen dan wij zouden wensen dat toch beter is om
met zijn alle te werk te gaan, omdat veel meer efficiënte en op ten duur toch
ook resultaat betekent, en tenslotte we zullen ook toch rekening moeten houden
in dat vrije europa met onze concurrentie positie, dus toch niet te hard voorop
willen lopen, want dat is gevaarlijk voor onze werkgelegenheid.
Dank u wel ik eh .. wilde dames en heren de discussie nu afsluiten maar u wilde
nog iets zeggen over die eh resoluties waarschijnlijk.... ik wilde niets over de
resoluties zeggen, ik wilde alleen zeggen dat ik met vreugde constateer dat de
commissie dus blijkbaar achter onze resolutie staat, dat we daarmee de achter
gading dan impliciet uitspreekt dat zij daar achter staan en dat ik dus hoop dat
dat het geval is, ik daarmee de stemming intrek.
fijn dank u wel. meneer kingma is overtuigd ? .. Ja wat min of meer als een
woordspelletje begonnen is begint zo langzamerhand ernst te worden, eh ik
geloof wel dat ik nu van de vergadering een uitspraak moet vragen, of wij de
overheid zien als beheerder van de samenleving, eh of niet. en eh als de
overheid niet als beheerder van de samenleving gezien (tussendoor) Nee maar
dat is doo..
waarom dan wel voor het milieu... maar daar staat toch niet dat
wij beheerder ... dat wij de overheid alleen als milieu beheerder zien, dat kunt u
nergens lezen, dus u kunt best afvragen .. de vraag stellen of wij de overheid zien
als beheerder van het milieu dan krijgt u in ieder geval gelijk van de commissie,
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en ik denk ook van de hele vergadering. maar eh meneer kingma met alle
respect ten redelijkheid, dan dicht u de commissie een stelling toe die de
commissie niet heeft betrokken en ook niet zou willen betrekken. voorzitter ik ..
(doorelkaar) met alle respect ten redelijkheid dan ook meneer de voorzitter eh
wanneer hier eh een suggestie wordt gedaan om het woord milieu beheer in de
(onduidelijk) milieubeheer energie en ruimte te vervangen door milieu, en dan
komt er zo'n weerstand tegen dan vraag ik me ook af waarom is dat... oh
meneer bakker .. meneer kingma heeft mij .... (door elkaar) nee nee .. meneer
vonhoff, meneer bakker. meneer kingma ik heb begrepen in deze eerste
beantwoording dat u met 205 zo eh enthousiast mee kon doen omdat dat een
betere invulling ook gaf, vandaar dat u ermee eh refereerde, de commissie heeft
dat over genomen, dus het probleem is over. ja ... dus het wordt milieu. het
wordt milieu .... he? dat kan niet (allerlei opmerkingen door elkaar) denk ik eh
dan denk ik dames en heren dat we hiermee dat discussie over dat eerst
cluster van resoluties kunnen besluiten en constateer dat gehoord de discussie
over de verschillende resoluties, de vergadering zich wel kan vinden ook in de
commentaar van de commissie op de resoluties. eh dan wilde ik nu graag door
gaan eh maar ik wilde u zeggen dat het weer helemaal mis gaat met ons, he?.
het gaat weer helemaal mis. eh we zijn weer vol enthousiasme vanmorgen
begonnen maar ja ik herinner me dat.. dat gistermiddag, ik meen dat dat
afdeling kamercentrale Den Haag was die zei 11 ja eh zouden we toch geen tijd
eh limiet instellen, voor elk onderwerp, nou het hoofdbestuur voelt daar niet zo
veel voor, het zet de vergadering en de discussie onder druk, maar ik denk
gewoon dat we moeten constateren dat we vandaag niet klaar komen, ik ben
de pessimistisch, maar dat is dan geen reden om er hard door te stoten. ja en
ik denk dat u ook allemaal wel om een uur of 4 naar huis wil. en we zijn bezig
met hoofdstuk 5 en dan komen nog 6,7,8,9 en 10. nou dus eh we zullen als
hoofdbestuur ons tussen de middag er eens over gaan beraden hoe dat dan
verder moet. daar hebben we vast wel een ludieke gedachte over, maar ik zou
u toch willen adviseren om de discussies ze veel mogelijk te beperken. ik kijk
ook in de richting van de commissie uiteraard. om wat meer puntige
antwoorden te geven.
Goed dan constateer ik verder dat sommige van de onderwerpen bij dit
hoofdstuk die bij de volgende clusters eh aan de orde komen al besproken zijn,
zo dat ik eerlijk gezegd aanneem
dat dat nu snel kan.
De resoluties 229 tot en met 237. Wie wil daar iets over zeggen ? zo niet dan
neem ik aan dat de algemene vergadering zich kan vinden in de commentaar
van de commissie. daarbij. dan de resoluties 238 tot en met 251. wie wil daar
iets over zeggen? ..
meneer Pieet.. Pieet afdeling rijneveld. wij hebben 3 resoluties eh over verkeer
en vervoer ingediend. de nummers eh 241 tot en met 243. dat was
oorspronkelijk een verhaal, maar dat hebben we in drieën geknipt, dan is het
wat hanteerbaarder, ehm de rede daarvoor was dat wij vonden dat eh aan deze
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zaak meer aandacht moest worden besteed dan in het rapport ongebroken
lijnen. dat vonden we wel zeer summier en eh met name ook in het licht van de
discussies die eh bij de val van de vorige kabinet hebben plaats gevonden,
vonden wij het dat als wd toch duidelijk.. duidelijker invulling moesten geven
aan ons beleid aangaande verkeer en vervoer, met name hoe wij dat als liberale
proberen te doen.. ten eerste hebben wij gekeken naar eh integratie van de
verschillende vormen van vervoer, eh van openbaar vervoer met name eh .. vaak
merk je als je wil overstappen van trein naar eh bus dat dat bijzonder onhandig
kan zijn, eh op een bepaald niveau moet daar voor overlegd komen wat ons
betreft. ik denk dat het nationale niveau daarvoor te hoog is, en dat je daar
voor naar een provinciaal niveau zou moeten gaan. eh dat mag overigens lijden
wat in sommige voorstellen die wel circuleren in deze discussie, eh in den lande
dat je daar een soort olie gapolie situatie zou krijgen, dus we hebben daarbij
duidelijk plaats ingeruimd voor een nieuwe aanbieders van vervoer, ten tweede
eh de privatisering eh, tot nu toe is er altijd een enorme concentratie geweest.
eh gezien die afstemming was het ook de noodzaak tot afstemming was het
ook .. lag dat voor de hand. met de huidige technologische ontwikkelingen, is
het denk ik veel meer mogelijk om eh verschillende aanbieders van vervoer eh
geïntegreerd hun vervoer te laten aanbieden. dus dat je ook trein
maatschappijen van uit het buitenland in nederland zou kunnen laten rijden.
Tenslotte ten aangaande de financiering. eh vinden wij dat er nu eens
daadwerkelijk eh iets moet worden ondernomen ehm. dat er echt gelden worden
vrij gemaakt voor infrastructuren in de openbaar vervoer en eh nee ik denk dat
wij daarin een liberaal standpunt hebben gekozen dat als mensen ergens voor ..
dat mensen voor iets betalen, dat ze ook werkelijk voor die zaak
belastingheffingen betalen, en niet voor iets anders, dat eh in een onduidelijke
mist verdwijnt.
fijn dank u wel.
mevrouw bruggeman. Bruggeman kamercentrale Den Haag. ik wilde vragen of
iemand is van kamercentrale utrecht die zijn eigen resolutie zal verdedigen ?
anders wil ik het doen. ik vind namelijk, of liever gezegd dat de kamercentrale
Den Haag die natuurlijk de luxe heeft om te wonen in de randstad waar een
enorm fijnmazig en goed openbaar vervoer is,dat het toch wel altijd erg vrij
blijvend gepraat wordt op of over het fijt dat het openbaar vervoer een
alternatief moet bieden voor de auto. en als er gesproken wordt over ... niet
makkelijk met een hand, maar okee, eh als er dus gesproken word in de nota
Ongebroken Lijnen, dat het huidige openbaar verveers aanbod ontoereikend
is,en daarmee wordt dus bedoeld dat het dus beter moet zijn, dan moeten we
toch reëel zijnen beseffen dat het fijnmazig maken van openbaar vervoer buiten
de randstad onbetaalbaar is. en dat we dus gewoon het moet zij en. dus op de
plekken waar goed openbaar vervoer is en verbeterd kan worden binnen
betaalbaarheids grenzen dat dat dus meer wordt gedaan om de mensen de
auto uit te jagen, goe. maar we moeten erkennen dat er nu eenmaal plekken
zijn in nederland waar je niet met openbaar vervoer genoeg kunt doen om de
mensen uit de auto te halen, en de resolutie van utrecht, waarin staat tenslotte
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in de laatste alinea het autogebruik vanuit die kernen, de kernen die dus niet te
ontsluiten zijn. moet voor lief worden genomen, met als winst het afnemen van
het autogebruik, door optimaliseren van de standaard lijnen. we moeten beseffen
hoe ontzettend kostbaar het is om over heel naderland een fijnmazig
openbaarvervoersnet op te zetten. dus ik wou graag antwoord daar over, van
de commissie, of zij dat ook zo zien zodat wat onze tweedekamerfraktie ook
geloof ik wel altijd bepleit, je moet niet de auto volstrekt weg willen hebben, dat
is niet mogelijk.
Meneer delfo .. voorzitter de kamercentrales hebben hier geen afgevaardigde als
ik het goed heb, maar de afdelingen, daar zijn afgevaardigde van afdelingen van
de kamercentrale utrecht waaronder uit zeist. wij.. ik heb met opzet eh niet, dat
geld ook voor andere resoluties uit de kamercentrale utrecht. meteen daarover
heeft willen zeggen (onduidelijk)we zijn wel bereid om eh zulke resoluties te
verdedigen, maar we hebben de neiging om eerst even af te wachten, trouwens,
daar zal ik straks een uitzondering op maken.weldat ben ik van plan, eh ik vind
het uiteraard eh erg positief wanneer men vanuit andere kamercentrales of
afdelingen toch hierover op deze wijze het woord voert, maar ik wil wel eh toch,
trouwens de gene die mij kennen zullen dat ook weten,het feit dat ik of iemand
anders van utrecht daar niet meteen iets over zegt, de bereidheid zal ontbreken
om de resoluties te verdedigen. eh dat eh denkbeeld wil ik toch graag even
wegnemen. dank u wel.
meneer mijer. ja voorzitter ik kan betrekkelijk kort zijn. dan kan de comm1ss1e
voor het overnemen van 251 van Den Helder. eh ik heb twee vragen. nou weet
ik het niet meer of ik hem aan mevrouw bruggeman of aan meneer Delfo mout
stellen. 245 komt mij als een uitermate merkwaardige motie voor. voorzitter juist
op het moment dat we beginnen te beseffen in naderland de kwaliteits
verbetering van het openbaar vervoer het zo dicht mogelijk bij de voordeur van
het openbaar vervoer brengen, misschien een oplossing kunnen zijn om het
openbaar vervoer een echte plek in de samenleving te geven, zouden wij er juist
voor gaan pleiten om daar weer mee op te houden, voorzitter. ik denk dat dat
een beetje tegenstrijdig is met een aantal belaidspunten die ook in deze
vergadering eerder zijn uit gesproken. tot slot een korte vraag over 241. zou
afdeling rijneveld ons uit kunnen leggen wat zij met een mobiliteits minimum
bedoelt. ...... dat wil ik met plezier doen.. eh ook in reaktie op eh de resolutie
van utrecht. wij denken dat in de kader van een waarborg staat, waar de
overheid voor mensen die dingen niet kunnen, eh dat je daar bepaalde
waarborgen een soort vangnet maakt eh nou dat hen je dus wat financiën of
wat inkomsten betreft heb je daar eh zorgen voor, en het openbaar vervoer
zorgt voor een zeker minimale eh mogelijkheid van mobiliteit van mensen die
geen auto hebben of geen motorfiets, of in ieder geval bejaarden en scholieren
die als je.. daar voor is het openbaar vervoer in ieder geval al nu al van groot
belang. dat zien wij als mobiliteit minimum.
gaat u gang. Geerling uit afdeling wassenaar. ik graag ook even reageren op de
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resolutie van utrecht en eh op wat mevrouw bruggeman daar in verdediging
voor die resolutie over gezegd heeft. der wordt hier net gedaan of er tussen het
openbaar vervoer zoals we dat kennen en eh de auto dat dat niets tussen ligt.
in onze resolutie 249 hebben wij willen aangeven dat je een eh ander soort
vervoer als tussen vorm ook nog hebt, wat ze hier collectief vervoer hebben
genoemd. wellicht is het woord collectief niet het woord dat eh wordt wat in
liberale kringen direkt eh goed valt. en u mag dat ook vervangen door een
ander woord, maar wat we bedoelen is dat daar tussen ook meer
geïndividualiseerde vormen van vervoer zijn, eh vreemd om dat aan het woord
collectief te koppelen overigens. en dat zijn de taxi's, de trein taxi's van het
ogenblik is een hele goeie vorm. eh het taxi vergunningen systeem kan
uitgebreid worden, der zijn landen waarin minibussen en taxi's eh achter de
openbare bussen aan rijden en voor dubbel tarief de mensen van de halten
plukken. dat soort systemen kunt u aan denken. carpouling daar kan nog veel
meer aan gedaan worden, om mensen aan elkaar te koppelen, en er is dus wel
degelijk een heel eh stuk eh alternatief tussen het gebruikelijke openbaarvervoer
enerzijds en individuele autovervoer anderzijds. mag ik hier aan toevoegen dat ik
mevrouw bruggeman wil feliciteren met haar goeie openbaar vervoer in
gemeente Den Haag, eh daar vlak omheen ligt het wel eens wat anders. en dat
hebben wij tot uiting gebracht in mot.... eh resolutie 248, waarin we dus wijzen
op de noodzaak van een geïntegreerd rail transport systeem in de randstad.
dank u wel. eh ik begrijp dat de heer wilmer wat wil zeggen.
voorzitter, het is materie die eigenlijk veel te gedetailleerd is om goed in
hoofdlijnen te vangen. en dat heeft de commissie ook best beseft, en dan zal
het dus ongetwijfeld voor u bevonden worden, dat de commissie erg weinig
over dergelijke materie heeft geschreven. ik ben natuurlijk ontzettend makkelijk
klaar, als ik constateer van uit de commissie dat we het met alle sprekers in de
zaal feitelijk eens zijn, maar zo simpel is het natuurlijk ook niet. als we kijken
naar de motie van .. of de resoluties van rijneveld. dan wijs ik op 2 dingen. het
enen is dat een dergelijke noodzaak van geïntegreerde aanpak, zowel wat
betreft het aanbod als wat betreft het infrastructuur, in feite allang bestaat en
door de wd onderschreven wordt. denk onder andere aan het gedrag van de
wd fractie in de tweede kamer eh bij de behandeling van een structuur
schema van verkeer en vervoer 2. tweede punt is dat in feite dat rijneveld zegt
een explisitering is van wat de commissie op zichzelf niet onjuist acht. wat dat
betreft heeft de commissie meer moeite met de tekst van kamercentrale utrecht.
op zichzelf, en dat is natuurlijk een strekking of een hoofdlijn in die resolutie,
gaat het er om om prioriteit te leggen. en met mevrouw bruggeman ben
opzichzelf eens, als je zegt van ja ga niet streven in dun bevolkte gebieden, om
daar mensen uit auto's te lokken, want hoer zeer daar vanuit het milieu redenen
zijn, dat zal opzichzelf een buiten gewoon grote inspanning vergen, waarvan je
af moet vragen of het nut wel met de eh de baten .. eh met de lasten in
evenwicht zullen liggen. in ieder geval zal er juist in dun bevolkte gebieden een
minimale voorziening moeten blijven, en we hebben natuurlijk ook nog de
22

buurtbus, en niet uitsluitend de normale reguliere openbaar vervoer en
busdiensten die dan minstens eens in de twee uur rijden. maar we moeten
natuurlijk voor leiden dat er geen armoede gaat ontstaan met name onder die
groepen, en dat is nog altijd 60 a 65 procent van de bevolking, die anders
bezwaarlijk van hun plek weg kunnen komen. denk aan de kinderen denk aan
de genen in huishoudens als de auto er inmiddels uit is vertrokken, dat dan de
gene die dan nog in het huishouden zit, vaak zijn dat vrouwen maar niet altijd,
dan ook nog een keer weg moeten kunnen. bejaarden, geld het natuurlijk sterk
voor, dus en daar geld het zelfs in toenemende mate voor. dus wij zullen in
ieder geval een minimale voorziening, ook in dunbevolkte gebieden moeten
hebben, maar met in achtneming van een economisch draagvlak wat onder het
openbaar vervoer steekt, en dat is opzichzelf een lastig punt van discussie en
dat zal nog zeker ook in de kring van de wd het nodige onderzoek en een
discussie opleveren... als het gaat om hoofd stromen en en fijne vertakkingen,
dan kan ik me iets meer voorstellen bij dat gene wat wassenaar beleid. namelijk,
het is een mix van verschillende vervoer soorten en je kunt niet op een paard
wedden, het is inderdaad een hele compositie van verschillende soorten maar
opzichzelf kan de commissie uitermate goed leven met de denkbeelden van uit
de zaal naar voren zijn gebracht. .. dank u wel wie nog meer? .. niemand nee,
nog graag een reactie van de zaal, De heer
Pieet : begrijp ik eh daarmee dat de commissie de resoluties van Rijneveld en
wassenaar overneemt ? ja ja ...
De Heer Kingma: het lijkt mij goed mijnheer de voorzitter om er even de
aandacht op te vestigen dat alle resoluties in deze kluster gaan over verveers
soorten verveerswijzen e.d. en dat geen enkele aandacht is besteed aan de
tegenstelling die toch eigenlijk wel in de nota zelf wordt gegeven het gebrek van
onze nationale ruimte ik meen dat eigenlijk de afweging tussen ruimtegebruik ten
behoeve van vervoer en ruimtegebruik ten opzichte van andere dingen eh
misschien wel van een hogere orde is dan of je nou eh een net van openbaar
vervoer gaat of met eh andere vormen van vervoer. ik geloof dat het goed is
om erop te wijzen dat dat voor een partij als de onze dat daar iets meer over
gezegd zou moeten worden dan nu uit deze resoluties blijkt. dank u wel
(spreekt de voorzitter) mijnheer
Denvoo (??)
Voorzitter de bezwaren die eh de voorzichtige bezwaren die
zojuist geopperd zijn tegen de motie van de kamercentrale de Resolutie van
Kalstra de Utrecht 245 kunnen naar mijn indruk inderdaad zoals het net
gesuggereerd is het beste worden opgevangen door te denken in de richting
van resolutie 249 van Wassenaar . eh in die richting zou ik willen denken.
onduidelijk ..... .
Mevrouw Brugman: (spreekt de voorzitter)
Voorzitter ik wou nog eventjes vragen ik hoor uit het antwoord van de heer
Wilmer wel degelijk begrip voor de kleine kernen waar je nu eenmaal gewoon
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domweg het fijn net mazige net niet aan kunt bieden economisch. goed in orde.
dus ik hoef Utrecht niet in stemming te brengen ik eh begrijp dat daar begrip
voor is. Nu wil ik graag iets persoonlijks zeggen tegen Wassenaar Zij hebben
mij tenslotte ook persoonlijk aangesproken op het openbaar vervoer waar ik
gelukkig mee ben in Den Haag Ik ben afhankelijk van openbaar vervoer, ik zit
vaak in de bussen die in Wassenaar rijden .Het net wat in Wassenaar rijdt is
inderdaad niet zo fijnmazig als in Den Haag maar natuurlijk 20 keer, 100 keer
fijnmaziger dan wat er gebeurt in het oosten van Nederland, die bussen zitten
nooit vol Wassenaren zitten in hun auto's. oh, ohh gelach .
(voorzitter) Mijnheer Vrijland nog een keer dan wil ik de disc .. , oo u wil ook nog
dan eerst de heer Vrijland.
De heer Kringma heeft net aangeduid dat Nederland maar beperkte afmetingen
heeft, daar ben ik het natuurlijk mee eens en daar wou ik toch een reactie van
de heer Wilner eh de laatste tijd komt TGV vaak tensprake ik wil niet de milieuaantasting in Brabant bespreken maar die TGV is zodanig en dat is haar
bedoeling ook dat ie zo snel gaat eh dat ie al 30 tot 40 km van te voren moet
remmen om ergens te komen , ik heb ben er zelf mee gereden ik dat ding van
binnen , van buiten van voren en van achteren bekeken en aldat soort dingen ,
als ie naar Lion rijdt van Parijs 2 uur grandioos, maar in Utrecht stoppen en
ook in Amsterdam dat kan niet dan kan dat ding niet op snelheid komen, dat
wouw ik even zeggen en misschien dat u daar ook een opmerking over maakt
want de TGV is geen oplossing voor Nederland. geroezemoes/... dank u wel.
heer Geerling afdeling Wassenaar.. Ik denk dat mevrouw Bruggeman toch niet
vaak genoeg door Wassenaar rijdt of als ze dat doet haar ogen niet genoeg
hopen houdt want eh ik moet toegeven dat er rijden veel Wassenaarders in hun
auto
eh de bussen overigens hebben een regionale functie naar de
bollenstreek waar Wassenaar de zuidelijke begrenzing van vormt er zijn ook
Wassenaarders die niet in de auto zitten , in de bus zitten en zoals
ondergetekende ook per fiets regelmatig naar Den Haag gaat. gelach .. . dank u
wel. .. Mijnheer Wilmer( zegt de voorzitter).ook de heer Meijer wil nog wat zeggen

?
Voorzitter ik begrijp dat we met een discussie hoofdlijnen bezig zijn
.. gelach ... jajajaj onduidelijk verkeerslijnen, buslijnen etc achterwege kunnen laten.
Maar af en toe kan zo'n opmerking ook nog enige hoe heet dat
bevrijding
geven he, dat merkt u ook aan het gelach. ja, he .. mijnheer Wilner ja hu,.. ja
inderdaad de laatste spreker geeft mij in van dat we zo langzamerhand op
zijlijnen bezig zijn in plaats van hoofdlijnen maar ..... vooral onrendabele lijnen (
stem uit de zaal) vooral onrendabele lijnen misschien laten we dat maar buiten
discussie plaatsen maar het is inderdaad een kwestie van dat waar schaarste
aan de orde komen zo heb ik van de heer Kingma begrepen zullen inderdaad
heel duidelijk prioriteiten moeten worden gesteld, dat is volstrekt helder. Wat
betreft de her Vrijland ja,... eh het begint een beetje een soort mythische
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discussie rond de GTV te ontstaan , dat is lastig genoeg, het gaat er natuurlijk
in de eerste plaats om en dan krijg je natuurlijk een lastige afweging van moet
je toegeven als maar groeien en alsmaar sneller en alsmaar dit en alsmaar
meer of moet je zeggen nee er zit een ontwikkeling in de samenleving en
moeten we daar op een praktische manier geleidend op inspelen, nou het blijkt
en dan zal ik al die achterliggende processen verder voor bekend
veronderstellen, aannemen, het onderling verbinden van grote bevolkingscantra's
op zichzelf het nodige waard is, en dat zul je moeten vertalen in goed geoliede,
behoorlijk functionerende snelle refrekwente verbindingen en dan zal het dus
betekenen dat hoofdkernen in de randstad met hoofdkernen buiten de randstad
of ze nou buiten Nederland of niet liggen worden verbonden, nou het hele
tracé inpassing is natuurlijk een verschrikkelijk lastige discussie dus we zitten
altijd met een kip of de ei redenering van kijk dwars door Brabant geeft
ongetw feld daar natuurlijk de roep van ja wij hebben der helemaal geen bal an
want hij stopt hier helemaal niet, maar wat moet doen als je op een gegeven
moment aan allerlei details gaat toevoegen, eh gaat toegeven. eh wij
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bandje 7
voor de Nederlandse economie en het welzijn van de burger..
Dank u wel ( voorzitter)
Mijnheer Pieet nog een keer ...
Zeer kort... Ik zal alleen willen opmerken dat als dat geïntegreerde railsysteem
van de afdeling Wassenaar eh nu al onderweg was geweest dan hadden we
niet met een TGV door het groene hart gehoeven. goed...
onduidelijk
geroezemoes ...
Dan wilde ik nu dames en heren de discussie afronden, ik meen toch te kunnen
constateren dat met in achtneming van de gemaakte opmerking over de
verschillende resoluties de algemene vergadering kan instemmen met eh de
door de commissie gegeven commentaar en ook vanmorgen gegeven
commentaar als het gaat om de resoluties eh die thans aan de orde waren dan
eh de volgende kluster resoluties daar wilde ik u een voorstel voor doen want
eh dat gaat over de bestuurlijke inrichting van het land en ook als je gaat kijken
naar de inhoud van de resoluties dan denk ik dat 2 dagen vergaderen daarvoor
niet voldoende
zal zijn daar kunnen wij zeer w..... lopig over praten eh
bovendien is het zo dat de commissie in haar commentaar geeft dat de WD er
goed aan zou doen om op basis van die uitgangspunten en alles wat daar
verder bij hoort een uitgewerkte visie op de toekomstige structuur van ons
binnenlands bestuur zou moeten ontwikkelen.eh ik wil er bovendien op wijzen
dat er binnenkort een themadag komt over bestuurlijke vernieuwing en feitelijk
zou ik u willen voorstellen om dit gedeelte van de discussie thans niet te
houden en aan het hoofdbestuur te vragen om naar aanleiding van die
themadag die we begin juni hebben met nadere voorstellen te komen over de
wijze waarop de WD een visie met betrekking tot de toekomstige structuur van
ons land zou kunnen ontwikkelen.Het bespaard ons nu erg veel tijd, want dit is
een onderwerp waar we zeer lang over zouden kunnen discussiëren.
hoe
denkt u daarover? applaus
Mijnheer Wigman ..... applaus ...
Voorzitter 2 vragen
eh u zegt na die themadag eh komt de commissie met
nadere voorstellen ( voorzitter geeft antwoord) nee dan zal het hoofdbestuur
zich te beraden hoe ze deze aanbeveling van de commissie verder gaat
uitwerken.
Dus wij komen hier in deze hoedanigheid als hoogste orgaan van de vereniging
op dit punt nog een keer terug (als algemeen vergadering) doorelkaar .... de
voorzitter zegt: als algemene vergadering komt u daar nog een keer op terug.
(wig man) binnen afzienbare termijn of is dat .... ? ( voorzitter zegt: niet later dan
5 oktober.) Wigman : Dit jaar ? Voorzitter: ja, dan hebben we weer een
algemene vergadering, dus dan kunt u weer aan het woord komen. Wigman:
ja akkoord .... nu 2e vraag, Geldt dat ook voor de tiental resoluties die zich eh
die plaats die zitten in de kluster 317 tot 343 die over het zelfde onderwerp
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gaan.
Voorzitter antwoord: eh dat moet ik even kijken eh 317 (wigman ); die zitten
verdeelt overigens verdeelt, helemaal verdeelt door dat stuk 317 , 343 het zijn er
als ik het goed heb 10 eh, de voorzitter zegt: ja ja ik zie dat, ik denk dat we
daar dan direct als deze resoluties aan de orde zijn nog een nadere beslissing
over moeten nemen, moeten we nou niet , wigman:dat lijkt me een logische
beslissing maar dat is vooruit lopen dan, dat denk ik wel,
Van Gent, Rotterdam, aansluitend over wat er gisteren gezegd is over resolutie
72 zou ik willen verzoeken om dan resolutie 72 daar ook bij te voegen.
(voorzitter) Ja dat is duidelijk .
Mijnheer Bakker: Voorzitter ik mag aannemen dat op grond van de themadag
wellicht nog nieuwe resoluties op poten kunnen worden gezet die aanvulling
kunnen geven en dan aan toegevoegd kunnen worden. ja, ja, oke, dat spreekt
uiteraard , ja ja goed dan kunnen we dat besluiten. Goed mag ik de heer
Opstelten uitnodigen om de hamer van mij over te nemen.
een gesprek onverstaanbaar op de achtergrond.

Goed dames en heren hoofdstuk 6 wetten, burgers en overheden de eerste
kluster resoluties 264 t&m 283. Wie mag ik het woord geven? Gaat u gang,
graag uw naam ,afdeling.
Van Herk , Noordwijkerhout.
Mijnheer de voorzitter de resoluties lezende lijkt het dat er enige misverstanden
bestaan omtrent het begrip vluchteling. Economische vluchtelingen bestaan er
per definitie niet en al zouden ze al bestaan dan worden ze hier in Nederland
niet toegelaten.Wij voeren een zeer restrictief toelatingsbeleid wat betreft
vreemdelingen en vluchtelingen.We laten alleen maar vluchtelingen toe op
humanitaire gronden en het lijkt mij verstandig dat deze vergadering uitspreekt
dat wij een humanitair toelatingsbeleid van van harte ondersteunen en dat
suggesties die worden gedaan zoals in resolutie 269 door de afdeling
Wageningen verre van ons werpen. ja applaus ... dank u wel ..
wie mag ik het woord verder geven ? gaat uw gang ..
Delvoo, eh, voorzitter nu komt dan de net bedoelde uitzonderingen in die zin
dat een afgevaardigde uit Utrecht ze van tevoren al iets voor te zeggen van
de door ons ingediende resoluties de commissie zegt in haar inleiding dat de
paragraaf van over het emiraat ... onduidelijk...
dat veel aandacht hebben
gekregen ,mijn indruk was dat eh die aandacht iets kritischer was dan in
sommige andere gedeelte van de eh van dit geschrift van ongebroken lijnen ,
ik zal en daarbij wil ik het laten eh de eh vergadering in overweging te kunnen
geven om te proberen om veel van de bezwaren die in verschillende resoluties
staan te herkennen in de luttele regels van resolutie 272, mijn indruk is dat daar
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veel in is samengevat en misschien kan men zich erin herkennen en kan dat de
gedachtenwisseling wat afkorten ...... .
dank u wel mijnheer Delvoo, wie nu nog meer? ja gaat u gang ...
Dank u wel voorzitter, ja ik denk dat op zichzelf dat erin deze discussie 2 lijnen
opduiken en met de een ben ik gelukkig en met de andere denk krijgt
onevenredig veel aandacht, de lijn die onevenredig veel aandacht krijgt dat is de
kwalitatieve de getasmatige kant van de zaak. er wordt enorm de nadruk gelegd
op de aantallen vluchtelingen die dan naar Nederland toe zouden komen, of
zelfs op de immigratie in het algemeen alsof dat het grote probleem zou zijn en
of dat op een geven moment de verklaring zou zijn voor de problemen die er
op dit moment rondom immigratie bestaan, als je goed gaat kijken naar de
problemen die we in Nederland op dit moment met immigratie hebben en ook in
het verleden hebben gehad, dan heeft dat heel weinig te maken met het aantal
immigranten en heeft het alles te maken met de manier waarop de mensen hier
in Nederland zijn opgevangen.We zijn daar jaren lang, tientallen jaren lang
schromelijk in tekort geschoten, we hebben eigenlijk stelselmatig nagelaten
mensen een duidelijk perspectief te bieden wat er van hun werd verwacht, wat
ook hun mogelijkheden in onze samenleving waren en we hebben ze eigenlijk
vrij gemakkelijk laten verworden tot consumenten van dat deel van de
welvaartsstaat waar wij in het algemeen al zo veel kritiek op hebben. ik denk dat
het heel goed zou zijn als we in de toekomst van die fouten leren en er voor
zorgen dat we een heel consequent inburgeringsbeleid opzetten, die lijn van de
commissie ben ik ook erg gelukkig mee, ik denk aan de andere kant dat het
telkens maar tambureren op de aantallen in dat opzicht erg overdreven is. Er is
natuurlijk een probleem als er grote aantallen mensen gelijktijdig hier naar
toekomen om de kwaliteit van die opvang in stand te houden, dat is een
geldige reden en een goed argument om er voor te zorgen dat je die omvang
ook getalsmatig in goede banen leidt. Maar om te suggereren dat Nederland
tussen aanhalingstekens 11Vol is11 en dat dat enorme problemen geeft als je nu
niet de instroom stopt, dat is denk ik aantoonbaar onzin las je gaat kijken wat
op dit moment de ruimteproblemen in Nederland veroorzaakt, waarom het nu
nodig is om b.v. zoveel gebied bij te bouwen om beslag te leggen op de ruimte
dan is dat in overgrote mate een gevolg van het feit dat we steeds verder
individualiseren en het aantal mensen wat in een huis woont steeds verder
afneemt. dat is de oorzaak voor de toename van het ruimtebeslag en ik denk
dat dat een door ons gewenste ontwikkeling is geweest de individualisering , we
voeren het liberalen in ons vaandeUk moet eerlijk zeggen dat ik het dan weinig
geloofwaardig vindt om op het punt van de immigratie dan opeens te zeggen
van de kwantiteit, dat ruimtebeslag dat is het grote probleem, het is een
probleem, maar het is een probleem dat we in dit land kunnen oplossen met de
middelen die ons ter beschikking staan.Wat belangrijk is , is dat we die opvang
goed aanpakken zodat je inderdaad niet problemen erbij krijgt maar dat je er
inderdaad medeburgers erbij krijgt waar je als samenleving ook weer van kunt
profiteren, er zijn in Amerika onderzoekingen gedaan die ook uitwijzen dat ,
hoewel men daar exact dezelfde discussie heeft als hier, de problemen rond de
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immigratie , dat in feite, zelfs op dit moment nog, per saldo de immigratie goed
is voor de economie en ik kan mij voorstellen dat een vergelijkbare beredenering
in Nederland ook op zou kunnen gaan als we het maar goed organiseren, ik
denk dat daar wat de liberalen betreft de nadruk zou moeten liggen. (uit de
zaal) daar heeft u gelijk in. Dank u wel ..
heer Wigman
Voorzitter , ik zal het in eerste termijn kort houden, ik zou graag heel specifiek (
hadden wij van tevoren ook afgesproken) gelach.. u ziet dat ik u wederom te
willen ben, in eerste termijn althans. Voorzitter ik wil graag een hele specifieke
reactie van de commissie op resolutie 270. (voorzitter) goed, dank u wel.
Heer Vrijland.
Ja, eh, niet de laatste, een na laatste, voorzitter, die heeft gezegd al het
waarschuwen voor die bevolkingsdichtheid, dat is onzin, ik vind onzin wat hij
zegt, eh, Nederland is het volste land van de wereld, let wel van de wereld en
Nederland is ook het land met de meeste energie per vierkante kilometer,
Nederland is vol, he en als je dan die problemen gaat kijken, de agressie die
ontstaat als er teveel mensen bij elkaar wonen dan is dat niet prettig en dan is
dat niet goed. en als wij dan straks besloten hebben dat er ook een themadag
komt over de bevolkingsproblematiek dan heeft dat hier direkt mee te maken en
in bepaalde kringen is dit allang, planologen hebben dit allang aangeduid, dit
kan niet, eh ik wil eventjes daarnaast nemen de ontwrichting ook van de
nederlandse rechtsstaat doordat binnenkomen van allerlei mensen, illegaal in
Nederland , Amsterdam, ik geloof dat in Amsterdam 30 tot 40.000 illegale zijn,
nou dat is natuurlijk niet goed voor de rechtsstaat in Nederland meneer Korthals
Altes, eh,..... (tussendoor) Mag ik de heer Vrijland met 2 feiten storen? ja, ik
maak even mijn zin af. (voorzitter) u maakt even uw zin af, en dan gaan we
verder discussiëren. (Vrijland)Precies, ik maak mijn zin af, mijnheer zegt net
ook, het is fantastisch dat al die mensen binnenkomen, nauw we zullen het
binnenkort misschien krijgen als die grenzen met Rusland opengaan, dan krijg je
misschien een volksverhuizing van miljoenen waar we helemaal in verdrinken, de
echte volksverhuizing die is die tijd 30.000 mensen geweest, maar nu krijgen we
vele miljoenen en we verdrinken en we gaan kapot en dat is een catastrofe. (
een ander)
Mijnheer Vrijland ? bepaalde kringen zijn onze kringen nog niet. Ja, Voorzitter,
ik heb niet gezegd dat het fantastisch is als mensen hier komen, ik heb gezegd
dat het probleem is dat je ze goed moet opvangen.Wat ik de heer Vrijland als
feiten onder ogen zou willen brengen is ten eerste dat Bangladesh aanzienlijk
dichter bevolkt is dan Nederland, dus het verhaal dat hij hield gaat in dat
opzicht niet op en dat in veel delen van Japan de dichtheid van de bevolking
veel groter is en merkwaardig genoeg de agressie veel lager.Dat zou hem te
denken moeten geven. De heer Wiebenga heeft het woord... applaus ...
Ja mijnheer de voorzitter, ik denk dat het goed is op dit punt als het gaat over
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vreemdelingenbeleid en dat soort gevoelige kwesties dat ook heel kort van uit
de fractie een klein bericht deze zaal wordt ingezonden, ehm, want ik denk dat
wij er goed aan doen en ik zou dat ook aan de vergadering nog eens willen
vragen om de discussie op een zuivere manier te voeren, ik denk dat wij
helemaal niet zo veel verschil van mening in de WD hebben en ook niet
hebben gehad over hoe we het eigenlijk zou moeten, er moet een
samenhangend immigratiebeleid komen , daar zijn wij het denk ik allemaal over
eens, der moet ook onderscheid worden gemaakt tussen het goed opvangen
van politieke vluchtelingen aan de ene kant en aan de andere kant het weren
van economische migranten, maar wat wij niet moeten doen en dat is eigenlijk
de strekking van mijn bijdrage dat is dat we de discussie ontsieren met dingen
als, zoals inderdaad een resolutie zegt , het verziekte sociale stelsel bevorderd
de instroom van immigranten asielzoekers, het wordt de hoogste tijd hieraan
paal en perk te stellen en bij gebrek aan werk de uitstroming te bevorderen dat
ontsiert, dat zou ik maar even gezegd willen hebben , mijnheer de voorzitter de
discussie en ik denk dat de WO dat op die manier niet moet doen ,ik geloof
dat wij met z'n alle met de hoofdlijnen, die ik net heb geschetst en die ook
misschien met wat andere bewoording door de commissie aan u voorgelegd
zijn dat wij er heel goed en heel standvastig uit kunnen komen met z'n allen.
dank u.. applaus ....
Het woord is aan de commissie de heer Korthals Altes.
Voorzitter, in de eerste plaats wil ik graag de heer van Herk bedanken voor de
juiste uiteenzetting die hij in het begin heeft gegeven en als je de resoluties
bekijkt die zijn ingediend moeten we inderdaad scherp onderscheid maken
tussen vluchtelingen, dat zijn zij die recht hebben op asiel omdat ze politiek of
anderszins gevolgd worden in het land van herkomst en daarom recht hebben
op een plaats in onze samenleving en andere migranten die bijvoorbeeld om
economische redenen in Nederland willen komen. Overigens is het vraagstuk
van vreemdelingen die in Nederland zijn gekomen natuurlijk
wel iets
veelsoortiger dan alleen de kwestie van asielzoekers want grote hoeveelheden
van de tweede en zelfs al derde generatie vreemdelingen die in ons land
woonachtig zijn, zijn in Nederland eh, gekomen omdat wij ze zelf hebben
uitgenodigd om dat deel van het werk te verrichten waar Nederlanders zelf
destijds niet toe bereid waren en eh, daar is inderdaad het grote probleem
ontstaan dat de heer Zwart heeft geschilderd dat is dat we deze mensen na
gedane arbeid onvoldoende in onze samenleving
hebben opgevangen en
daarmee een probleem hebben geschapen , waarmee eh, een aantal steden in
ons land nu zit. eh, dat mag ons niet er toe brengen om, eh resoluties te
formuleren zoals ongelukkigerwijze door Wageningen is gebeurd en niemand in
deze vergadering heeft de commissie gevraagd om daarover een oordeel te
geven , maar ik daar toch ongevraagd wel namens de commissie ver afstand
van nemen ... dat..applaus ... dat doe ik dus heel bewust niet van de resolutie die
daar op volgt 270 van Den Helder, de bewoordingen daarin zijn wat anders
dan de worden die de commissie heeft gekozen, maar de gedachte is niettemin,
dacht ik in grote lijnen, eh, loopt die parallel aan de gedachte van de
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commissie, ehm, nogmaals, ik geloof dat de heer Zwart volstrekt gelijk heeft en
de heer Vrijland is al terecht gewezen dat het volstrekt niet waar is dat
Nederland het dichtst bevolkte land ter wereld zou zijn, er zijn allerlei gebieden
,eh, die veel dichter bevolkt zijn dan Nederland, denkt u maar aan Java, denkt u
aan de Nijl delta om Monaco maar niet te noemen, want eh, dat bestaat
daarvan. Ik zou de heer Vrijland overigens in overweging willen geven om op dit
punt toch wat meer naar linkse mensen te luisteren, want die zouden wat dat
betreft best eens gelijk kunnen hebben, in ieder geval heeft hij het niet. ehm,
... . ik zou nog een punt willen zeggen en dat is de vraag of de commissie
terecht het woord verrijking heeft gebruikt, want ook daar zijn wij door een
enkele resolutie gecorrigeerd, terecht het woord verrijking heeft gebruikt wanneer
wij terug kijken naar het verleden, wanneer wij denken aan de opvang, die eh,
in de vroegere eeuwen Nederland heeft gegeven aan de Franse hugenoten ,
aan de Joden uit Portugal, aan de Joden uit oost Europa, dan kunnen wij, je
hoeft er maar in Amsterdam voor rond te lopen , kunnen wij heel duidelijk
zeggen dat dat een verrijking van de Nederlandse samenleving is geweest, eh,
dat komt omdat deze mensen enerzijds in die tijd in Nederland zijn ingeburgerd,
anderzijds een belangrijk deel van hun eigen cultuur door de eeuwen heen
hebben weten te bewaren. Dat geldt voor die Franse hugenoten , dat geldt voor
de Joden voor zover zij de tweede wereldoorlog overleefd hebben, maar zij
hebben door de eeuwen heen die eigen cultuur bewaard en dat zal ook het
beeld moeten zijn van de verdere toekomst, dat wij eisen en verlangen:
inburgering, dat betekent dus ook het Nederlands onderwijs volgen, dat
betekent de kwestie van de Nederlandse taal, het is ook in het debat in de
tweede kamer over de bestuurlijke hervorming uitvoerig aan de orde geweest
dat de Nederlandse taal daarvoor een essentiële is, eh, wil men inburgeren in
onze samenleving, maar dat we daarnaast de ruimte laten en de ruimte bieden
voor het behoud van de eigen culturele en uiteraard godsdienstige
achtergronden.Dat zal de houding moeten zijn en eh, in die zin zou ik dus
namens de commissie willen verklaren dat wij, zowel de resolutie Den Helder als
die van Utrecht zien als eh, een redelijke en welkome aanvulling op de gedachte
die de commissie zelf heeft neergelegd.
goed....
dank u wel heer Korthals Altes. Het woord is aan u, wil iemand nog
het woord voeren, gaat u gang. ik wil graag in de eerste plaats.. graag uw
naam ..
Simonis amsterdam.. ja.. even protesteren tegen de suggestie eh gedaan door
de heer vrijland, dat er een relatie zou bestaan tussen de toenemende
criminaliteit en instroom van migranten. ik zou willen wijzen op de criminaliteit al
30 aanzienlijk begon te stijgen, lang voor dat de grote instroom van migranten
kwam en eh als ik de lijn van de heer vrijlands zou doortrekken, dan zou u dus
ook moeten vragen voor het verbieden.. naderlanders verbieden in het
buitenland met vakantie te gaan, want in het vakantie seizoen stromen de
buitenlandse politiecellen vol met nederlandse toeristen, die zich daar misdragen.
(gelach) ja he ? dus een beetje minder zelfgenoegzaamheid zou wel passen.
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dan heb ik nog een klein huishoudelijke opmerking. ik kijk naar resolutie 274
van kapalle a/d ijssel, daar wordt in de eerste passage gesteld dat het
onmogelijk is om alle alogtonen naderlands te leren, en in de tweede passage
daar wordt tenslotte opgemerkt 11 het leren van de nederlandse taal dien
verplicht te worden 11 • dat begrijp ik niet, en ik zou u adviseren deze resolutie te
schrappen ...
dank u ...
meneer vrijland .. eh ja meneer korthals altes ehm nou erg .. (onduidelijk) meneer
korthals altes, de af.. dus wat wij eigenlijk niet meer mogen doen, en ik wil toch
een reactie van de tafel horen, ik heb het eh eh die (onduidelijk) van
wageningen eh eh er niet gezien, maar waarom mogen we niet inhoudelijk
eens even horen waarom eh dat fout is. is er hier niet eh es een eh eh een
fysiek sociaal stelsel, ik dacht dat het ... (er tussen door) voorzitter kunnen we
deze discussie beëindigen ? .
(voorzitter) nou ik bepaal dat en u bepaal dat mede, en bedankt voor uw
advies, en ik wou het woord weer geven aan de
heer vrijland nu. .. eh dat is dus allen mijn vraag. eh nou u zegt dat eh
.. meneer korthals altes zegt kijk eens wat er in de linkse groeperingen gezegd
wordt, eh ik heb hier een krant van de anne frank stichting de afdruk, en daar
staat een verhaal in van die marte bierman van de groenen. ik zal u dat
toesturen, u zult dan zien dat die mensen net zo denk eh eh als ik en dat is
dus planologisch nederlands ... (er door heen) nu ben ik blij dat ik daar toch niet
bij hoor... eh nou ik eh ik ik kijk eh ik vind sommige mensen .. ik luister graag
naar iedereen en ze goeie dingen zeggen dan neem ik het graag over. ehm dat
had ik eigenlijk willen zeggen. goed dank u.

mevrouw u hebt het woord. mevrouw de pape, kapalle a/d ijssel. eh resolutie
274, voor kapalle a/d ijssel is het beheersen van de nederlandse taal iet anders
dan de nederlandse taal leren. het is helaas zo dat ook na havo 5 mensen 11ik
vind 11 met dat kunnen schrijven. dan beheersen ze de nederlandse taal niet. ik
vind wel dat allochtonen heel netjes alle mogelijke moeite moeten doen om die
taal te leren.
goed dank u wel. u ... heel kort meneer de voorzitter.lambert afdeling zwolle. wij
hebben in zwolle de resolutie 207 van Den· Helder gelezen, we zijn er ook mee
eens, eh op een punt een kleine toevoeging. ik hoop dat dat een open deur zal
zijn. der staat in dat Den Helder aan immigranten exact de zelfde rechten wilt
geven als een nederlanders, wij hebben opgemerkt als er spraken is van
stemrecht, zouden we wel op prijs stellen dat er een nationalisatie tegenover
stond, maar zo als ik al zei, ik neem aan dat dat intussen een open deur is
dank u... dank u wel
u bent net geweest, maar ... ik heb een stukje gemist, in de derde regel is een
foutje geslopen. daar staan allochtonen, en dat had autochtonen moeten zijn,
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zoals dat in onze afdelings vergadering behandeld is. ja.. ja . het woord is aan
de commissie. mevrouw van de stoel. ...voorzitter eh op een late tijdstip op deze
dag eh komen wij te spreken over het eh stelsel van eh sociale zekerheid, en
de commissie heeft in haar analyse geconstateerd dat het huidige stelsel van
sociale zekerheid een groot aantal manko's telt. die vooral te maken hebben
met eh het woud van regels wat sociale zekerheid ontsiert. daar door de
moeilijke wijze van uitvoering, praat u maar eens met gemeente bestuurders. en
het niet aansluiten van het huidige stelsel van de sociale zekerheid op de leef
st len die zich vandaag de dag ook in naderland aan het ontwikkelen zijn.
kortom wat de commissie hiermee wil betogen met deze reactie is dus een
andere zienswijze dan de heer vrijland steeds probeert aan te geven. als we
constateren dat het huidige stelsel onvoldoende werkt en niet op maat is
gesneden, dan zouden we misschien nog een beetje in elkaars richting kunnen
komen, maar wel op andere gronden.
voorzitter eh mevrouw van kapalle a/d ijssel, ik heb haar naam niet goed
kunnen verstaan, begrijp ,dat eh ,we hebben het nu over resolutie 274, eh de
type fout natuurlijk allochtonen/autochtonen, zoiets hadden we zelf ook al
bedacht, ehm wij kunnen instemmen met wet u betoogt, eerst leek het er op
een redactioneel verschil van mening zou zijn, maar uw wijze van zien spreekt
de commissie aan en volgens mij is dat ook geen eh verschil van mening
tussen u en de commissie. dan nog een reaktie op 270, Den Helder. waar
gesproken wordt over de inmiddels in ons land verblijvende immigranten en zij
die dat waren, die nu exact de zelfde rechten hebben als de overige
nederlanders, ik neem aan, maar het lijkt me ook een vraag die vooral vanuit
Den Helder moet kunnen worden toegelicht, dat het inderdaad gaat voor
stemrecht en zaken zoals ze thans geregeld zijn conform de huidige
regelgeving. ja..... goed, dank u wel eh,ik dat we tot een afronding kunnen
komen, mijnheer Wilner denk daar misschien anders over.dat daar nog 2 dingen
aan toe willen voegen , er wordt een beetje de indruk gewekt dat is dan wat
uiteraard in de resolutie van Wageningen staat van dat Nederland als sociaal
paradijs en dat dat dus veel mensen aan zuigt. als ik naar de cijfers kijk en dat
moet de heer Zwart maar even dat ik naar cijfers kijk en ik ziet dat de instroom
in Nederland per 1000 inwoners de instroom van migranten hier lager ligt dan
alle om ons liggende landen dan heb ik wat tw fels over de koppeling die in
deze resolutie wordt gelegd. een tweede punt is als we het hebben over
migranten dan hebben we het met name over dan associëren wij dat sterk met
instromenden ik wijst erop dat 7 % van de· bevolking inderdaad gerekend wordt
tot etnische nederlandars of etnische culturele groepen migranten wat er ook
voor benamingen voor in omloop zijn, dat 7% van de nederlandse bevolking, in
de grote steden is dat vaak het dubbele, maar dat geeft ook de
onevenwichtigheid ook al aan, maar dat een zeer hoog percentage van deze
groepen juist een eh in Nederland geboren zijn en niet zelden de Nederlandse
nationaliteit hebben, ik wou dat wel graag even toevoegen.
Goed. dank u wel... mag ik concluderen eh, gelet op de discussie dat u kunt
instemmen met eh het commentaar bij de resoluties eh ... onduidelijk..... zoals is
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opgenomen in de stukken die heer Korthals Altes .. een korte aanvulling dan,
maar ik wou echt afronden want ... nou dan zie ik ervan af(zegt Korthals
Altes) ......we moeten door.... goed.
u kunt daarmee instemmen? als u meeneemt voorzitter het overnemen van de
commissie van ... onduidelijk... niet alleen de inleiding hier.. door elkaar... Mijnheer
Wigman, wij noteren u hoeft zich geen zorgen te maken. gehoord de gevoerde
discussie .dat is besloten, dan gaan we over naar eh, het kluster 284 tot en met
305. aan u het woord
mevrouw de Nuis ....
Ik zal eh nu gelijk beginnen , eh, dat is plezierig he, dat dacht ik, der wordt
terecht gesteld denk ik dat in de eerste paragraaf dat eh, het liberalisme naar
zijn wezen een emancipatiebeweging is. Het is alleen jammer dat eh, er maar
enkele groepen met name dan genoemd worden , waar die emancipatie dan
betrekking op eh, zou moeten hebben . als ik kijk naar artikel 1 van onze
grondwet dan zegt die dat we niet mogen discrimineren, naar ras naar
huidskleur, naar politieke over .. , sorry religieuze overtuiging naar allerlei andere
criteria en ik denk dat het mooi zou zijn dat wij als liberalen zeggen dat we niet
alleen niet mogen discrimineren maar dat we ook vinden dat al die groepen
ongeacht waar ze vandaan komen ongeacht of ze een man of een vrouw zijn ,
ongeacht welke sexuele voorkeur ze hebben ook recht hebben op emancipatie,
het is niet alleen discriminatie maar ook emancipatie voor al die groepen.
dank u wel. ... wie van u over deze kluster.

dat is de heer Wig man ..

Mijnheer de voorzitter, even gewoon een vraagje. de eerste deel van de kluster
gaat over emancipatie ik dacht uit mijn hoofd tot paragraaf 293 daarna gaat het
over een stukje rechtsregels, rechtsongelijkheid, rechtstoepassing.is het hier om
het even om het uit elkaar te houden, of zegt u alles maar doorelkaar. ... door
elkaar gepraat.. .. als u daar behoefte aan hebt, zegt u het ook, want eh=, ik
vind het prettig dat u zich met de leiding van de vergadering bezig houdt, maar
dat stel ik zeer op prijs, dat weet u van mij, maar zeg het maar, heer wigman
vraagt: Wilt u een complimentje terug, of dit keer niet.
gelach .... dat doen wij
altijd na de vergadering. maar ga u gang.
ik denk dat 't dat 't eh de
zuiverheid van de discussie dat we het even over emancipatie kunnen hebben
daarna over de rest,
voorzitter zegt: ik laat het aan zaal over. Hebt u, wilt u inhoudelijk iets zeggen ,
resoluties zijn aan de orde, dus gaat u gang, zeg iets... Nee dank u . ja, valt
me tegen, mee misschien .. gelach ... niemand? het woord is aan de commissie.
. gaat u .gang, mevrouw d e ...... ?.
Ja,
De commissie geheel staat achter de denkwijze die mevrouw Neis u naar voren
brengt dat is, eh ook vooruit lopend op latere opmerkingen over emancipatie,
het is niet alleen een kwestie van niet willen discrimineren , maar het is dus ook
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een kwestie van het scheppen van de mogelijkheden om te emanciperen en ik
denk ook dat er verderop opmerkingen zijn emancipatie is niet alleen voor
vrouwen daar zijn we het natuurlijk geheel over eens, het is alleen zo dat je nog
verder vertalend van eh, discrim.. eh niet discrimineren naar emanciperen
gewoon een aantal concrete knelpunten zich op het ogenblik zich in de
maatschappij voordoen, waar wij als WD wel bijdragen kunnen, leveren en dat
die vaak op het gebied van vrouwenemancipatie liggen omdat men denkt dat
die klus al geklaard is en het blijkt toch iets moeilijker te wezen dan aanvankelijk
gedacht werd, maar ik denk dat we als geheel als commissie zeggen; natuurlijk
is het uitgangspunt emancipatie voor allen.
dank u wel... aan u...
heer Wigman.
Voorzitter ten aanzien van resolutie 295 ,onder dit kluster vallend, der wordt in
de oorspronkelijke tekst van de commissie gesproken over eh, preventie,
vervolging, slachtofferhulp, reclassering. der wordt in het stuk van de commissie
noord niet gesproken over eh straffen dit fenomeen is in deze resolutie
overgenomen maar misschien kan de commissie uitleggen waarom het
fenomeen straffen niet is opgenomen in de oorspronkelijke tekst . althans niet in
dit stuk van de tekst,
ja dank u wel..... wie nog meer? niet, dan afsluitend de commissie ....
de Heer Korthals Altes...
Eh, voorzitter, eh, het zou inderdaad een vraag zijn
die de heer Wigman stelt, wanneer het zo was dat wij daar niet over gesproken
hadden, maar ik mag erop wijzen dat onderaan bladzijde 18 wel degelijk wordt
gesproken over daders dienen worden aansprakelijk gesteld voor de door hen
aangerichte schade te laten vergoeden, de rechtshandhaving daar komt het..
dient consequent voor allen zichtbaar te zijn, zowel bij voorschriften die
grotendeels langs strafrechtelijke weg kunnen worden gehandhaafd als in het
klassieke strafrecht, dus en dan staat er vervolgens dat ook die beslissingen ten
uitvoer gelegd moeten worden. met andere worden eh, het strafrecht is wel
degelijk genoemd, maar de commissie heeft het verstandig geacht om eh, niet
in dezelfde fout te vervallen als waarin de Nederlandse wetgever in de laatste
40 jaar bij voortduring is vervallen , dat is namelijk te menen dat het strafbaar
stellen van ongewenste gedragingen voldoende zou zijn om die ongewenste
gedragingen als zodanig te voorkomen, gebleken is namelijk dat het niet helpt
en dat er meer nodig is dan alleen strafbaar stellen en op dat meerdere heeft
de commissie met name willen wijzen.
dank u wel.... mevrouw eh, Marie ?
Heer voorzitter ik doe dat straks als het algemene emancipatie? aan de orde
komt.
goed, .. mag ik commissie eh, uitgesproken mag ik concluderen dat u kunt
instemmen met het commentaar uit het gevoerde toezegging die gedaan zijn
door de commissie .... dat is juist.... dan is dat besloten.... dan komen we nu bij
het punt 317 tot en met 3.... , wacht even hoor,
o ja, sorry 306 tot en met
316, die van u
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heer van Gent.
mijnheer de voorzitter ik eh, in de toelichting van de comm1ss1e eh, wordt
gevraagd om een duidelijke stellingname van de vergadering van de partij over
identificatie plicht, waar overigens de afgelopen maand, maanden nogal wat
voortgang is geweest met het rapport van van Zeevalking, de inkt van dat
rapport was nog niet droog of ik begrijp ondertussen uit de pers dat Hirsch
Ballin al wat klaar heeft liggen eh, waar ook resolutie 294 van Leeuwarden
vraagt om duidelijke stellingname of vraagt zich in ieder geval af of het
noodzakelijk is en naast eh de resolutie van Rotterdam 309 is er nog een
resolutie 31 0 die constateert dat er identificatie plicht noodzakelijk is maar voegt
daar aan toe dat het een krachtig hulpmiddel is en geeft daar een paar
specifieke punten bij waarom het dan een krachtige hulpmiddel is. ik wou de
aandacht vragen voor eh, resolutie 309 die simpelweg constateert dat er op
een aantal gronden , en verwijst dan met name, maar dus niet uitsluitend naar
een aantal overwegingen in het rapport van de commissie dat er daarom reden
is voor een identificatie plicht in te voeren, dat we daar ons zelf ook niet al
teveel koud watervrees voor moeten hebben mits we het maar beperkt invoeren,
we hebben daar denk ik al te lang en te emotioneel belast over gesproken eh,
denkend aan vroegere tijden hoe het allemaal ook slecht kon gaan maar dat het
punt 1 geen schande is om bekend te maken wie je bent maar dat we dus
geen identificatie plicht moeten hebben die gekoppeld kan worden aan andere
reden dan het bekend maken van jezelf, dat is het enige doel waar het over
gaat en dat is ook het enige wat op korte termijn moet komen een bewijsje en
dan kan ook al een paspoort , of een deugdelijk paspoort , een deugdelijk
rijbewijs zijn, eh, waarmee je kan bewijzen wie je bent en dat we in ieder geval
voorkomen dat anderen zich daarmee gaan bemoeien met name eh, ik kan eh
me wel van het ambtelijke apparaat het nodige voorstellen die dan fantastische
regels bedenken met fantastische eh, eh identiteits bewijzen, gekoppeld met
sofinummers etc. nauw dat willen we denk ik expliciet niet, althans dat spreekt
deze nota, eh resolutie uit dat we dat niet willen een simpel bewijs met wellicht
een nummer erop , maar dan ook een volstrekt willekeurig nummer. dus ik wil
aanbevelen resolutie 309 over te nemen dan wel in stemming te brengen. Ja
dank u ..
Heer Delvoo ...
Voorzitter is de commissie het mij eens dat een beperkte, hoe dan ook een
beperkte identificatie plicht, veronderstelt dat de burger in beginsel geacht wordt
zijn identifiteits bewijs steeds bij zich te dragen en dat hij dus in voorkomend
geval in gebreken is als er blijkt zijn identifiteits bewijs niet bij zich te hebben ,
daar had ik graag duidelijkheid over.
dank u wel ..... Mevrouw gaat u gang ...
microfoon graag ......
Ik ben Mevrouw de Jong van de afdeling Zaanstad,
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Wij hebben een resolutie

313 ingediend, dat betreft hoofdstuk 6 . 5 op pagina 18. De afdeling Zaanstad
die vindt namelijk dat het onderwijs hier in dusdanig belangrijke rol kan spelen
dat ze het onjuist vindt dat het op deze plaats niet als zodanig wordt genoemd.

dank u wel.... ja mevrouw de Nuis ...
Mevrouw Neis is het , zonder de.lk denk dat het, eh, heel verstandig is om een
identificatie plicht in te voeren ook een beperkte identificatie plicht, maar het is
natuurlijk ook belangrijk om het gebruik daarvan vast te leggen en om regels te
hebben wanneer er naar je identificatie bewijzen wordt gevraagd.Want het gaat
mij iets te ver dat als iemand mij willekeurig vraagt wie bent u dat ik dan m'n
kaartje moet laten tonen ik vindt dat we daar heel scherp op moeten toezien
wanneer dat dan ook gebruikt wordt. dank u .
Heer Zwart ..
Ja, voorzitter, in het verlengde van de vorige spreekster zou ik ook Rotterdam
willen vragen : Zij hebben het over een beperkt legitimatieplicht eh, als het
alleen maar gaat over de bureaucratie erachter dan zou ik dat jammer vinden, ik
denk dat de beperking ook hierin zou moeten liggen dat het niet zo kan zijn dat
je overal ten aller tijde kan worden gevraagd om bewijzen bij je te dragen. Ik
denk ook dat dat geen effectieve maatregel is, en ik denk dat de overheid zeker
in liberale ogen terughoudend moet zijn met het opleggen van verplichtingen
aan burgers. Daaronder valt wat mij betreft ook het verplichten van allerlei
papieren die je dan bij je moet hebben of kunt tonen. Ik dank dat het goed is
een legitimatieplicht te hebben op een aantal specifieke punten waar je mensen
ook duidelijk kunt maken dat het belangrijk is dat zeker is wie zij zijn omdat ze
op dat moment ook iets doen waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn.
k
denk dat tegen zo'n legitimatieplicht bij de bevolking ook weinig weerstanden
bestaan, ik denk daarentegen dat een algemeen legitimatie plicht zal stranden in
een te hoog percentage mensen die het toch niet naleeft en hebben we de
zoveelste niet nageleefde regel in Nederland erbij gemaakt.
Dank u .. Heer Meijer..
Ja, voorzitter de commissie zit natuurlijk hier met het probleem dat ze een beetje
achterhaald is door de politieke actualiteit, maar dat heb je altijd met dit soort
stukken. Ik heb mijn vraag specifiek voor de heer Vonhoff, waar hij vast een
antwoord op geeft. Ik zou van de heer Vonhoff willen weten of beperkte
identificatie plicht betekend dat de verdachte dan wel alleen zijn naam dan wel
alleen zijn adres noemt?
Heer Bakker ....
Mijnheer de voorzitter, het lidwoordje mag u hier wel toevoegen , De Bakker,
afdeling 's Gravenzande.
gelach ..... , maar de inhoud van de discussie is belangrijker, ben ik met u eens,
(blijf in evenwicht,) zegt de voorzitter. Dat is juist zegt heer de Bakker.
De nuchterheid en ook het eh, achterwege laten van koudwatervrees, dat geldt
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natuurlijk niet alleen voor identificatie plicht maar dat geldt ook bij de opmerking
van de afdeling Rotterdam gemaakt, als het gaat om koppeling van bestanden,
ook daar moet je met nuchterheid mee omgaan, het is natuurlijk ook te gek als
er illegale werknemers premies afdragen, gebruik kunne maken van de sociale
verzekeringstelsel en als het toch illegaal zijn, daar moet je dus ook op een
nuchtere manier mee omgaan, en daar moet je dus op een verantwoorde wijze
zorgen dat naast identificatieplicht het ook mogelijk is om dat aan te pakken.
dank u... gaat u gang ...
mijnheer de voorzitter, van Nierop, afdeling Amstelveen
Ik wil de zaal erop wijzen dat er hele grote groepen Nederlanders zijn die zich
dagelijks doorlopend lopen te identificeren doordat zij een kaart om hun nek
moeten hangen van hun werkgever waar een foto op staat en waar alle
mogelijke gegevens op staan. Voor die mensen is het geen enkele moeite om
zich dagelijks en overal te identificeren. eh, bovendien wil ik de vergadering erop
wijzen dat er grotere landen zijn dan Nederland waar eh, eh ook
identificatiemiddelen , zeer gebruikelijk en zeer normaal zijn en ook normaal
zijn dat je die bij je hebt, b.v. de V.S. bijna ieder Amerikaan heeft een Sociaal
Security number en daar kan die mee, eh uitstekend met uit de weg, daar kan
hij zijn sociale voorzieningen mee krijgen, maar daar kan ie zich ook mee
legitimeren.lk denk dat we een beetje achter lopen en het zal me helemaal niet
verbazen dat we wat minder bang moeten zijn voor dit soort zaken en wat, eh
wat gemakkelijker ermee om moeten gaan .
Dank u ... applaus.. Het woord is aan de commissie.
eerst de heer Korthals Altes.
Voorzitter, het is de vraag of eh, de discussie over de identificatieplicht wel zo
achterhaald is door de feiten, want ik heb toch de indruk dat zoals de feiten tot
ons komen uit het voorstel dat deze dagen in discussie is gegeven door eh, de
minister van Justitie, dat deze vergadering toch een stukje verder wil gaan. en
dat we in elk geval, eh, van mening zijn dat in een betrekkelijk groot aantal
gevallen ,eh, de identificatie gevraagd kan worden. Hoe moeten we dat nu het
beste omschrijven , natuurlijk heeft het geen zin om een algemene plicht eh, tot
het hebben van een identificatiebewijs voor te schrijven wanneer je dat toch niet
als zodanig gaat controleren , maar er is een aantal gevallen waarin je duidelijk
moet voorschrijven dat men zich moet kunnen identificeren. en eh der is een
aantal gevallen nu voorgesteld omdat nu te doen dat is in het kader van fraude
bestrijding dat betekent dus dat identificatie bij bepaalde banktransacties en
dergelijke dat is overigens, dat levert niets nieuws of extra's op want
identificatieplicht bestond al ingevolge een afspraak met de banken , maar daar
zou bv heel goed bij kunnen komen eh, het openbaar vervoer, eh, want eh, wie
daarvan gebruik maakt eh, zou zich ook moeten kunnen identificeren, eh, we
hebben het in vroege dagen zo omschreven de 2e kamer fractie heeft eh, daar
een maand geleden ongeveer eh, een eh standpunt over bepaald en dat
bekend gemaakt en daarin is gezegd dat iedereen zich moet kunnen
identificeren op in die gevallen waarin de politie of een andere
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opsporingsambtenaar nu de bevoegdheid heeft om iemand naar zijn of haar
naam te vragen, dus niet volstrekt willekeurig maar in die gevallen waarin nu
naar de naam gevraagd mag worden dat betekent dus wanneer je verdacht
wordt van een strafbaar feit, maar dat kan ook betekenen wanneer je getuige
bent van een strafbaar feit en dat zal dan in de praktijk met zich meebrengen
dat men eh, verstandig aan doet dat legitimatiebewijs bij zich te dragen omdat
men anders naar huis moet om het te gaan ophalen.lk denk dat een dergelijke
voorschrift dus eh, dus dat we niet moeten gaan werken met een bepaalde
strafbaarheid als je het niet bij je hebt, maar dat het gewoon van zelf spreekt
dat je in die gevallen waarin het nodig kan zijn dat je dat bewijs bij je hebt. Ik
geloof dat dat ook het beeld is dat tevoorschijn komt uit de vergadering het
beeld dat is neergelegd in de resolutie van Rotterdam, waarin de heer van Gent
over heeft gesproken eh dus wel een belangrijk punt dat de WO fractie in de
2e kamer las aanvulling zou willen zien en dat nu in het ontwerpvoorstel van
het ministerie van Justitie is uitgesloten, dat is dat het beperkt zou moeten zijn
tot binnenlands gebruik eh dat is natuurlijk onzin, het buitenland bepaald zelf
welke waarde het buitenland aan onze indentifiteits onze identiteitskaart wil
hechten en eh als het daar als reisdokument wordt aanvaard dan is dat voor de
Nederlandse burger alleen maar meegenomen en wij zouden dus juist als
liberalen het bijzonder toejuichen wanneer dat identificatiebewijs juist wel in het
buitenland werd aanvaard als reisdokument eh, goed eh dat betekent een
zekere concurrentie voor het paspoort en dat gaat de staat der Nederlanden
dan kennelijk geld kosten eh dat is dan ook meegenomen voor de Nederlandse
burger eh maar dat eh betekent dat je dus ook de mobiliteit van de burger kunt
verhogen doordat ie eh het legitimatiebewijs of de identiteitskaart bij zich heeft
en dat maakt dus alleen maar de acceptatiegraad daarvan hoger en dat is
meegenomen. Voor zware vormen van criminaliteit buiten het gebied van de
fraude zal de identificatieplicht waarschijnlijk niets oplossen dus wat dat betreft
moeten we ons geen enkele illusie maken maar dat is nog geen reden omdat
gene wat we er wel mee kunnen winnen en dat is b.v. beperking van de fraude
omdat dan ook mee te nemen.eh dan de kwestie van de koppeling van de
bestanden ik ben het met de laatste spreker eens , nee met de heer de Bakker
ben ik het eens dat eh, koppeling van bestanden wel moet kunnen in die
gevallen waarin je daarbij heel duidelijk fraude met sociale verzekeringen ed. zou
kunnen opsporen en dat we daar de gemeenschap alleen maar een dienst mee
bewijzen door die koppeling wel toe te laten eh, waar het omgaat is dat we de
overheid en bedrijf....... einde bandje
Dank u wel, heer Vonhoff u heeft een vraag gekregen
Ik kan mijnheer de voorzitter dus kort zijn na de interventies eh van eh mevrouw
Neis, Zwart en eh ook middelen ? Korthals Altes Een opmerking men dient bij
identificatiepapieren wel te bedenken dat mensen die niet deugen altijd papieren
hebben die wel deugen . gelach... en eh, dat is een , ja dat is wel een
beperking waar men aan moet denken dus bij het voorschrijven van dit soort
verplichtingen die zeer ingrijpend zijn ten opzichte van het burgerschap zijn die

14

ontmoeten de heer Kingma en ik in ons afkeer van onderdanen zijn zondermeer
elkaar dan eh constateer ik dat je dus ten uiterste terughoudend moet zijn met
verplichtingen hier omheen. ie beperkingen zijn er wel, vandaar dat ik als de
identificatieplicht, de heer Meyer vroeg mij dat, dan moet worden doorgevoerd
dan lijkt mij dat naam en adres daarbij gegeven moeten worden beide , het
laatste is overigens niet altijd aanwezig in concrete situaties, eh ik heb zeer
ernstig bezwaar tegen een gedachtengang daarom zoals ik hem beluisterde bij
de heer van Nierop die uit het feit dat in een bepaalde particuliere relaties
werknemers zich moeten identificeren voor hun werkgever dat dat tot de
conclusie leidt dat, omdat dat hier en daar gebruikelijk is, er eigenlijk niets aan
de hand is en we dus maar onbekommerd ons gang moeten gaan als wij met
dit soort verplichtingen omgaan dan is er geen ruimte voor onbekommerdheid
want we zijn wat dat betreft toch heel duidelijk weer, overheid , een stuk op ons
privé domein toe te laten en bij elke maatregel die we nemen dienen we dat
heel erg scherp voor ogen te hebben dat leidt ons vanzelf tot zinnige
beperkingen over de omvang van die verplichting.
dank u het woord is aan u. heer van Gent
ja aansluitend op de laatste woorden, onderstreept dat dat wat in de resolutie
van Rotterdam staat beperkt invoeren, maak het dan niet zo ingewikkeld. eh
maar het op zich zelf laten zien wie je bent dat kan toch moeilijk als een
ingrijpen gezien worden, dat gebeurt niet alleen door degene die als werknemer
door zijn werkgever verplicht wordt omdat op te hangen en dat misschien
helemaal niet graag doet, maar ik geloof niet dat dat zo relevant is eh, maar als
automobilist ben je ook voortdurend verplicht eh, om de papieren bij je te
hebben en het komt mij in ieder geval zeer veel voor dat ik het niet bij me heb
en ik wordt gelukkig regelmatig ook niet aangehouden dus ik kom regelmatig
met de schrik vrij. eh desondanks word ...zijn er natuurlijk wel regelmatig toch
politiecontroles en zonder enige aanleiding wordt er dan zo nu en dan
,waarschijnlijk een wat oudere auto uitgepakt, hoeft nog niet eens een wat
oudere auto, dus wat dat betreft wordt je toch wel regelmatig is een keer
staande gehouden in dit land, het kan je gebeuren, nou ja u komt uit Kralingen,
ik kom uit Hillegersberg, en de straatweg daar is regelmatig controle en er
wordt regelmatig wel mensen opzij gezet , dus eh, maar eh, dus het gebeurt in
de praktijk eh, eh wel,en dat vindt je dan irritant of niet eh irritant , we moeten
daar wel een beetje mee leven , wanneer de overheid , wanneer de politie
optreden gewoon maar op een willekeurige plek iedereen naar zijn bewijsje gaat
lopen vragen , nou dan denk ik dat er genàeg middelen zijn in het land, ook
als gemeenteraadsleden om naar de burgemeester te stappen om te zeggen of
ie daar toch bij de politie, even wat wil, eh even wat over wil zeggen dat er wel
wat zinveilere dingen zijn dus daar moeten we nou ook niet al te bang voor zijn
maar houd het simpel eh, zorg er voor dat die ingreep niet te groot wordt en
dus ook en daarom verzet ik mij tegen de laatste opmerking van de heer
Korthals Altes , wiens verhaal ik overigens zeer goed kon volgen, wanneer we
dan toch weer een opmerking maken over fraudes bij sociale verzekeringen,
want dan gaan we het nou net weer ... ... voorzitter mag ik even bij interruptie ...
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Dat had niets te maken met identificatieplicht maar met een opmerking die
daarover was gemaakt.
Dus u wil ook een
een identiteitsbewijs...... Neee(zegt Korthals Altes)niet
koppelen aan dat verhaal.
Nee
nee
Zegt Heer K.A., maar ik moet wel antwoord geven aan
opmerking die gemaakt is door de heer de Bakker over het koppelen van
bestanden ook dat is in discussie , maar dat heeft dus niets te maken met
identificatieplicht.
v. Gent zegt: laat ik hopen dat.. ..... ( K.A. zegt: ik interupeer om dit misverstand
te voorkomen .
(van Gent zegt verder:) laat ik hopen dat ik de enige ben die het verkeerd heeft
begrepen, maar het is volstrekt duidelijk nu, we zijn het nu helemaal eens over
geen
koppeling
met andere toestanden
,over.... ???
simpelheid en
identiteitsbewijs, misschien is het toch handig om de eh resolutie, eh expliciet,
deze keer is een keer in stemming te laten komen ...
We zullen kijken. Gaat u gang ...
Ja, Leit is mijn naam voorzitter, eh, voorzitter de koppeling van bestanden waar
eh mijnheer Korthals Altes het een en ander heeft over gezegd en die heeft met
name dacht ik genoemd het punt fraude bestrijden. Valt daar ook onder dat een
overheidsinstanties, belastingdienst of organen van sociale verzekering, zo ver
kunnen gaan dat ze voor het opmaken van de aanslag op basis van de
aangifte die gaan verifiëren, tweede element voorzitter dat rijst dat is koppeling
van bestanden daarvan kan niet alleen de overheid gebruik maken maar ook
het bedrijfsleven en de burgers. Ik denk aan situaties dat wanneer men een
dispuut heeft met een belastingdienst of een andere instelling, dat men zegt van
is het mogelijk bewijsmateriaal aan te dragen op basis van andere gegevens ,
dat men zoiets ook weer koppelt aan een aantal voorwaarden is te begrijpen,
maar eh ik wil er toch aandacht voor vragen ook voor die keerzijde van de
medaille.
Ja dank u wel....
de heer Delvoo.
Voorzitter ik wil mijn vraag van daarnet graag nog iets aanscherpen ,ik vroeg of
de burger die in een voorkomend geval zijn identiteitsbewijs niet bij zich draagt,
geacht kan worden in gebreke te zijn.Daarmee bedoelde ik niet strafbaar, maar
dat ie de gevolgen moet dragen van eventuele ongerief eh, doordat ie b.v.
meegenomen kan worden, terwijl het anders niet het geval zou zijn. ehm, ik
denk dat we dat moeten losmaken van het probleem van ondeugdelijke
identiteitspapieren van mensen ,van mensen die eh.,
...van deugdelijk
identiteitspapieren van mensen die niet deugen, het wil mij voorkomen dat dat 2
verschillende problemen zijn, want als we die koppelen, dan leggen we het
moede hoofd in de schoot en ik dacht dat dat iets was waar de heer Vonhoff
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,die nu net niet luistert, eh juist niet de neiging toe had.
Ja, dank u wel
de heer van Nierop...
eh, mijnheer de voorzitter, eh mijn opmerking eh, is door de heer Vonhoff wel
een beetje een vreemde kant op ge eh .. getrokken, het is mijn , niet mijn
bedoeling geweest om iedereen zijn paspoort om zijn nek te laten, eh .. lopen,
zodat ie zich de hele dag loopt te legitimeren, eh het enige wat ik heb bedoeld
te zeggen is ; het is een relatief probleem, eh heel veel mensen moeten zich de
hele dag ook kunnen legitimeren dat hoeft van mij echt niet zichtbaar, dat kan
ook best in een portemonnee , of in een binnenzak, maar het probleem is eh
eh door mij alleen maar enigszins gerelativeerd met mijn opmerking. eh, we
hebben allemaal een bankkaart, we hebben allemaal een paspoort, we hebben
allemaal een rijbewijs en eh wie heeft dat allemaal niet, overigens een heleboel
van die bewijzen, die zijn beter beveiligd, beter ontworpen en veiliger ontworpen
dan de hele nederlandse paspoort.
Ja, dank u wel...
De heer van de Stoel.
Voorzitter ik beluister eh , van de Stoel Bergen op Zoom, eh bij de heer Vonhotf
een asepsis?? die ik graag zou willen onderstrepen las ik het betoog van de
heer Korthals Altes volg dan eh constateer ik dat ik bijna op elk moment van
de dag wel ergens van ben te verdenken dat ik bijna op elk moment van de
dag als burger wel gebruik maak van de gemeenschapsvoorzieningen, als ik
hier het pand verlaat , loop ik al op de straat van ons allemaal eh, op de 3e
plaats ben ik altijd wel ergens getuige van , of dreig ik ergens getuige van te
worden , ik ik begin me als liberaal toch wat opgelaten te voelen bij eh, bij een
redenering die dat nog liberaler vindt dat ik me dan op elk gewenst moment
van de dag maar eh, moet kunnen identificeren. Ik wou tot slot eh, es even
wijzen eh, op de ervaringen die in België zijn opgedaan, waar ik vlakbij woon,
enne waarbij van de politie toch een buitengewone eh goede opvoeding mag
worden verwacht om eh selectie in de soort mensen die worden aangehouden
te voorkomen.lk kan dat heel concreet aanduiden als u door Antwerpen loopt in
een keurig kostuum en een diplomaten koffer dan bestaat het niet dat u wordt
aangehouden eh, loopt u in een kledij die ik niet nader behoeft te omschrijven,
iedereen weet wat ik dan bedoel, dan heb je kans buitengewoon regelmatig te
worden aan gehouden.lk kan daar de liberalen achtergronden allemaal eh niet
van ontdekken en ik zie dan tot slot eh voorzitter absoluut niet in wat die
mistige discussie over die beperking dan zou betekenen, want die beperkingen
zijn er nagenoeg niet, want als ik het allemaal begrijp wat de voorstanders willen
dan kan ik dus dag en nacht met dat ding op mijn zak lopen en bij dag en
nacht moet ik het laten zien, noem het dan niet beperkt en zeg dan gewoon dat
je identificatieplicht hebt 24 uur per dag.
nee .......
Dank u, ja, nee, ... gelach ... u komt, u komt
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de heer de Bakker.
Voorzitter op het punt van de identificatieplicht, beperkte bewijslast, dat is ook
samengevat wat de heer Korthals Altes zei, lijkt goed. De opmerking over het op
,in huis, bij huis en thuis ophalen, eh, moeten uitkijken dat eh de regelingen dan
weer niet uitvoerbaar zijn, dat moet een werkbare regeling zijn, De politie moet
dan ook mogelijkheden, bevoegdheden hebben, denk dat het dan beter is dat
men dan inderdaad eh, identiteit aantoont, zonder naar huis te kunnen gaan ,
want dan hoeft er daarna niets meer aangetoond te worden, De politie is
ongetwijfeld goed in staat de politiek gecontroleerd klachtrecht, dat geldt ook
voor de opmerking hier achter mij, natuurlijk moet er niet gediscrimineerd
worden met de beperkte bevoegdheden die de politie heeft en waarbij de
identificatieplicht in deze zin wordt aangesloten. Tweede opmerking ten aanzien
van eh het aspect bestrijden van fraude , eh volstrekt mee eens dat het
ontkoppelt moet zijn van het hele onderwerp identificatieplicht en het derde
opmerking beleid wordt nog eens een keer verkokert uitgevoerd als er nadere
opsporing plaats vindt naar sociale fraude dan moet ook rekening gehouden
worden dat er bedrijfstakken zijn die nog een gespannen arbeidsmarkt kennen,
waar het moeilijk is om aan goede gekwalificeerde medewerkers te kunnen
komen, eh werk b.v. in de glastuinbouw, daar vindt nogal eens illegale arbeid
plaats, als er dus op dat punt dan sprake is, dat is in het Westland wel eens
een keer verkeerd vanuit onze discussie in de WD begrepen van nadere
handelingen om eh fraude bestrijding daar aan te gaan vatten, dan moet het
ook goed afgestemd worden, dan moet dat niet bij verrassing komen dat moet
er ook een goeie koppeling zijn om dat woord maar weer te gebruiken tussen
diverse beleidssectoren.
Ja, dank u wel ....
De heer Zwart, tot slot.
Ja, voorzitter ik denk ook dat als je praat over beperkte legitimatieplicht het ook
zinnig is dat die beperking enige inhoud heeft en ik denk dat als die beperking
alleen maar inhoud zoals de heer Korthals Altes hier schetste, dat het moet
gaan om een geval waar de politie nu om naam en adres mag vragen , daar
valt theoretisch ontzettend veel onder, b.v. ook alle gevallen die in de APV
worden omschreven, ik denk dat de meeste mensen niet weten wat hun
gemeente allemaal heeft verboden, maar dat schept in principe voor de politie
de mogelijkheid om onbeperkt naar identiteiten te gaan vragen dat is duidelijk
niet wat wij willen en ik denk dat het toch verstandig kan zijn de mogelijkheid
om van mensen te verlangen dat ze zich identificeren ook in de regelgeving te
koppelen aan het belang dat de gemeenschap heeft bij het bekent maken van
naam en adres, want b.v. bij getuige kan het al gauw leiden tot het averechts
effect, dat je in Amerika ook wel tegen komt dat mensen gewoon niet meer
willen getuigen en ook niks gezien willen hebben vanwege de overlast die dat
oplevert en dan breek je de burgerzin in feite via de ver bureaucratie af, maar
als we dat niet willen dan denk ik dat we ook heel omzichtig met die
legitimatieplicht, niet vanwege de 60% of 70% mensen die er wel aan wil, maar
dat het heel erg belangrijk is dat de resterende groep ook mee blijft werken.
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Ja, dank u wel .....
Heer Wigman.
Voorzitter, de discussie gaat tot nu toe alleen over de identificatieplicht,
belangrijkste deel uit dit kluster uiteraard, maar er zijn nog 2 andere punten
waar ik het commentaar van de commissie graag op zou willen horen, ik weet
niet of u eerst de discussie over identificatie wil (op achtergrond wordt .. nee ..
gezegd.)maar hier staat b.v. resolutie 312 Karsen Den Helder over DNA
onderzoek, de mogelijkheden daarvan lijkt me toch ook een punt waar je nodige
discussie aan kunt geven en motie 316 Amsterdam, waarbij het gaat over de
vorm fouten, en dan niet alleen van het openbare ministerie, maar ook van de
andere partijen, dat zijn toch ook 2 elementen waar ik graag een reactie op zou
horen.
Ja, dank u wel .... niemand meer, dan is tot slot de commissie aan het woord.
Korthals Altes ..
Ja, voorzitter, ik moet toch protesteren tegen de verkeerde voorstelling van
zaken die de heer van de Stoel geeft als hij mijn woorden intrepeteerd eh, ik
wijs heel uitdrukkelijk iedere vorm die eh riekt naar het raziamodel, zoals we dat
inderdaad wel in België kennen , wijs ik af, het gaat erom dat de politie in een
aantal gevallen nu de bevoegdheid heeft om iemand naar zijn aam te vragen,
dat is inderdaad in het geval van verdenking van een strafbaar feit eh in die
gevallen zou identificatie volgens eh de eh ons mogelijk moeten zijn, maar dat
betekent dus dat het niet op zich zelf, eh, geoorloofd is om maar es te gaan
kijken of iemand z'n legitimatiebewijs wel bij zich heeft en daarom zou ik er ook
tegen zijn om van het niet dragen van het legitimatiebewijs op zichzelf een
strafbaar feit te maken want daarmee zet je inderdaad de poort open om naar
willekeur te gaan laten kijken of iemand het wel bij zich heeft, dus dat wordt
uitdrukkelijk afgewezen. eh wanneer het gaat over fraude bestrijding dan hebben
we veel eerder het oog op een aantal particuliere verhoudingen dan relaties met
de overheid al gaat het om bepaalde banktransacties ed. zoals wordt
voorgeschreven, dus dan geven we helemaal niet de overheid de bevoegdheid
om daar naar te vragen dan wordt die bevoegdheid eh, dan wordt die plicht
gelegd op particuliere partijen op de bank om zich te vergewissen van de
identiteit van de cliënt. eh, dat is wat we ons daarbij moeten voorstellen en
voor het overige eh zou ik tegen de heer Delvoo willen zeggen Het wordt niet
een strafbaar feit eh, ja of iemand in gebreke is als ie het niet bij zich heeft , ja
eh, dat zou je kunnen zeggen , maar die constatering stelt verder niet zo erg
veel voor eh, wanneer je er geen strafbepaling aan verbindt. eh, .... oh.( dit is
niet te verstaan, zegt de voorzitter) nee, je kunt in Nederland gelukkig niet
worden meegenomen door de politie als je geen strafbaar feit hebt begaan.
Ja, maar dan is de probleem opgelost, voorzitter, dat wil ik dan wel signaleren. (
zegt de heer Delvoo), Ja, dat is eh, ja dan zit er inderdaad een gat, eh dus ik
protesteer tegen de gedachten als zou ik hebben beweerd dat je dag en nacht
met dat bewijs moet lopen om dan dag en nacht op ieder willekeurig moment
te laten zien , daarvan is geen sprake, ehm, wat betreft resolutie 312, dat is het
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DNA onderzoek, ehm, ja ik geloof dat eh wij wel kunnen onderschrijven wat
daar staat, dat in geval van zware criminaliteit, er moet inderdaad eh sprake zijn
van een zekere ernst ene gedwongen DNA onderzoek mogelijk moet zijn.
Voorstel daartoe is ook eh dacht ik in de vorm van wetgeving onderweg, eh
dacht dat de WD zich daar achter zou kunnen stellen.
316 nog. (zegt de voorzitter.)vragen, ja ik zit even te kijken . zegt K.A.........
Eh, ja eh wat betreft het herstellen van vormfouten hebben wij inderdaad in het
rapport met zoveel woorden gezegd dat het eh niet aangaat wanneer daardoor
en heel proces niet hersteld zou kunnen worden , eh hebben hier gezegd, eh
dat indien de wet of procedure in de weg staan , b.v. wegens klein vormverzuim
het moeten vrij laten van criminelen dan dient de wet en de regels te worden
aangepast. eh dat is het standpunt van de commissie, eh, en dat wijkt dus in
dat opzicht af van wat Amsterdam heeft eh voorgesteld, het is overigens niet
waar dat vormfouten door de burger tijdens een proces niet hersteld zouden
kunnen worden , eh eh dus wat dat betreft eh is er nou geloof ik die
vaststelling van Amsterdam niet volkomen , niet juist, dus eh
overigens is wel
de uitspraak dat als het Openbare Ministerie in de gelegenheid wordt gesteld
om vormfouten te herstellen eh dat dan de burger met gelijke munt zou
moeten kunnen terug betalen, die constatering is dus wel juist er moet
inderdaad evenwicht zijn tussen de positie van het Openbaar Ministerie en de
positie van de burger,dus wat de uitspraak betreft van de Amsterdamse resolutie
eh denk ik dat de commissie daar wel mee kan eens zijn.
Goed, dank u wel, ik wou tot eh ... oo,
De Heer Vonhoff.
Mijnheer de voorzitter een opmerking nog over de identificatieplicht, ik denk dat
de opmerking van de heer Zwart, die is blijven liggen, dat die eh toch de
overweging van deze vergadering en ook naar de 2e kamerfractie gaat ik denk
toch dat de benadering identificatieplicht in alle gevallen dat de politie bevoegd
is om de naam te vragen, daarbij ook de getuigenverklaringen te houden, dat
dat nou inderdaad net iets verder reikt dan die gene die de beperkte
identificatieplicht beleven eh als een gewenste zaak zouden zien, ik denk dat
ook hier toch een ???? terughouding eh zou moeten plaatsvinden, nog iets
meer dan ik beluisterde in het over ons slechts genuanceerd ander opvatting
van de heer Korthals Altes, grote verschillen tussen ons bepaald niet maar op
dit punt zit ik iets dichter bij de heer Zwart naar mijn gevoel dan de heer
Korthals Altes.
Voorzitter, ik bij nader inzien ook , ehm ik wil dat toelichten,geroezemoes ... de
politie is inderdaad .... ik wil dit inderdaad toelichten, ... de politie is inderdaad
bevoegd om een getuige naam zijn naam te vragen , maar de getuige is ook
bevoegd om dat te weigeren, en dat betekend dus dat ie in dat geval ook
bevoegd is om geen legitimatiebewijs te laten zien.
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ja, goed dank u wel , commissie is het dus ook met de heer Zwart eens, dat
maakt misschien de concludering ten aanzien van dit kluster ook wat eh
eenvoudiger, eh ja er is gevraagd is het nog nodig want ik bespeur een eh eh
toch ene ene mat van consensus in de vergadering eh ook ten aanzien van eh
de resolutie van eh 309 van Rotterdam, overigens ook na de toelichting van de
commissie ehm, kunt u daarmee instemmen ? ja ?? dat is het geval, dan is
dat zo besloten . ehm, mijn voorganger aan deze tafel eg, mijnheer Ginjaar heeft
het mij makkelijk gemaakt ten aanzien van de kluster 317 eh 343 die zal ook
uiteraard dan het traject dienen te bewandelen wat eh daarbij is afgesproken.
Voorzitter ik denk dat er sprake is van een klein misverstand. o( voorzitter)
Dat gene wat eh de voorgaande technisch voorzitter eh heeft eh in
overeenstemming met de wens van de vergadering besloten heeft is om dat
deel van de resolutie in het vorige hoofdstuk door te schuiven en uiteindelijk
voor bespreking terug te laten komen uiterlijk op 5 oktober waarbij is
aangetekend dat de discussie eh over of dat hier dezelfde procedure zou zijn
hier opnieuw aan de orde zou zijn, dat is punt een. Punt twee is dat het hier
exact 10 resoluties van de pak weg 25 betreft en niet de hele kluster, zodat ik
niet met u eens kan zijn dat het hele kluster kan worden doorgeschoven.
Daarnaast zou ik eh aan de commissie willen vragen, de commissie Noorden ?? ,
dus niet aan u voorzitter eh of eh de commissie niet behoefte heeft en die
behoefte heb ik namelijk wel om toch een stukje richting te geven aan die
discussie over het bestuurlijke organisatie door toch bijvoorbeeld 317 wat een
uitgebreide beeld schetst van die problematiek, toch nu te bespreken, dan is de
richtinggevende discussie ook voor de commissie wat eenvoudiger dat voorstel
wil ik nu graag doen. Ik wil graag weten wat de commissie daarvan vindt.
Voorzitter ? Ja mevrouw Bruggeman,
Eh, ik wil de heer Wigman ondersteunen, maar ik wil ook nog iets specifiek
vragen , Hoe stelt het hoofdbestuur zich voor die themadag straks in te dienen,
want behalve dat de commissie Noorden heel veel denkwerk en schrijfwerk heeft
gestoken in het rapport. zo hebben de afdelingen heel veel denkwerk en
schrijfwerk gestoken in hun resoluties en die bestuurlijke reorganisatie zowel als
de wel of niet vierde bestuurslaag is iets heel erg belangrijks en het is
uitstekend dat daar dieper over gediscussieerd wordt dan nu een half uur of
drie kwartier, maar ik zou toch wel de vergadering een toezegging gedaan zien
worden ten eerste dat die resoluties die daar over gaan mee betrokken worden
in de voorbereiding van zo'n dag en ten tweede hoe die dag eruit zal zien.
Ja, dank u wel... nog over dit punt ..
de heer Bakker
Ja zeker, voorzitter, eh ook ik zou graag dat zelfde verhaal
willen
ondersteunen ... goed (zegt voorzitter) temeer omdat een zeker verschil nog even
aanwezig is, althans in de tekstuele toelichting vanuit de commissie over die
zelfde resolutie 317 een stellingname die daarin wordt betrokken. eh ik weet
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niet of dat een tegenstelling is, het kan ook zijn dat wat dat betreft een zekere
mate van paralleliteit is, maar daar had ik wat mistigheid in vandaar dus dat ik
die mondelinge toelichting graag erbij wil hebben.
prima, ik geef graag het woord aan de heer Noord hierover.
Ja, voorzitter ik zou een suggestie willen doen het is natuurlijk prachtig dat over
dit hoogst belangrijke onderwerp een themadag wordt gehouden en ik weet ook
dat er een werkgroep bezig is om de papieren voor die dag voor te bereiden,
maar de bedoeling was altijd dat die werkgroep bij het voorbereiden van die
themadag zich zou kunnen steunen op de nota ongebroken lijnen en de
discussies daarover in deze algemene vergadering, en vandaar dan ook dat ik
erg gelukkig zou zijn als ik dat namens onze commissie mag zeggen met wat
er zojuist gezegd is ehm, is het nu niet mogelijk dat er althans , een korte
discussie plaats vindt waarbij als het ware de temperatuur kan opnemen van
deze algemene vergadering tenopzichte van maar dan ook echt de hoofdlijnen
van wat de commissie op dit punt heeft voorgesteld, het hoeft niet lang te duren
maar dan heeft toch ook de werkgroep die bezig is die themadag voor te
bereiden enig idee van in welke zin u wenst dat deze zaken worden besproken
en behandeld.
Mag ik dat helemaal nalaten,( prima,) geloof ik dat dat onverstandig zou zijn.
Mag ik een voorstel doen, even ook gelet op tijd en eh het is kwart voor een
eh ik zou willen voorstellen om te gaan lunchen en dit punt even eh, door te
spreken met de commissie ook als technisch voorzitter eh hoe we dit gaan
aanpakken en dan na de lunch daarop eh op eh op eh terug te komen.eh ..
Voorzitter? Voorzitter, ik heb dus wel een eh min of meer een orde voorstel
gedaan dat blijft liggen tot na de lunch he?
Prima.
Ja dan gaan we bespreken , ik kom dan met een voorstel zo gaan we het
behandelen en eh (uitstekend,zegt de heer Wigman),en eh welk traject en eh
dan nemen we daar een standpunt over en dan gaan we het al of niet doen.
De vergadering is geschorst tot eh kwart voor twee.
Dames en heren ik open de vergadering heropen de vergadering zoals met de
orde probleem waar we werden geconfronteerd, tijdens de lunch moet je altijd
nadenken en genieten en dat combineren, dat hebben wij gedaan en de
commissie heeft en het vergaderprecidium heeft geconcludeerd, het is beter om
nu normaal de resterende clusters over mag ik zeggen staatkundige aspecten
en over binnenlands bestuur en al dat soort zaken om die gewoon te
behandelen, dan komen we ook niet in de problemen van wie si
verantwoordelijk en wanneer voor een afdoening van deze zaken en wij hadden
ook de indruk dat eigenlijk de algemene vergadering dat meer op prijs stelt dan
het andere voorstel. Dus dat wou ik u voorstellen, ik heb er wel een verzoek bij,
maar dat gold in feite ook voor de andere zaken maar ik wil het toch nog eens
even heel specifiek herhalen en onderstrepen, laten we die discussie dan echt
op hoofdlijnen voeren, dat is mijn vraag en uiteraard zal de commissie daar in
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hoofdlijnen op antwoorden. Verder willen wij vanmiddag zeker dit punt
afhandelen en hfd 7 en over de verdere voortgang van de behandeling van dit
stuk zullen we dan later ook met elkaar nog spreken aan het eind van deze
vergadering en we denken dat om tijdens de algemene vergadering te
Amsterdam a.s. dus over 3 weken te gaan doen. Als u daarmee kan instemmen,
het is dus het oorspronkelijk voorstel, dan ga ik nu op, of dat is het geval, ja,
dan ga ik nu over tot behandeling van de cluster van hfd 5, de resoluties 252
t/m 263. waar ook bij betrokken nr. 72, wat eerder was aangegeven, en ik denk
dat ik ook zo verstandig moet zijn, door dit onderwerp werkelijk in
gezamenlijkheid, dat is beter, de beide clusters in gezamenlijkheid aan de orde
te stellen, want dan kunnen de onderlinge verbanden ook door u gelegd
worden. Dus tevens is aan de orde, hoofdstuk 6 het laatste cluster, 317, 343, ja
helder, akkoord, gaat u van start.
De heer van Gent.
Ja meneer de voorzitter, dan eindelijk toch over resolutie 72, waarbij gister al
geconstateerd werd, terecht door de commissie voorzitter dat wat er in staat niet
haaks staat op hetgeen in het rapport staat, dat is denk ik volstrekt juist. De
resolutie beoogd alleen maar om met enkele bewoordingen en enkele
pennestreken dan die zekere richtlijn aan te geven, wat dan natuurlijk ook door
de commissie geprobeerd is, goed iedereen heeft zo'n zijn eigen stijl, en als u
de resolutie leest en ook de andere resoluties zou lezen, dan ziet u dat er ook
weer vele verbanden zijn naar andere resoluties. Ik lees de namen even op 257
Rijswijk, 258 Utrecht, 326 Wassenaar, 327 Laren, 328 Apeldoorn, 332 Den
Helder, wat mij betreft het beeld aan te geven. Wat proberen wij vervolgens in
onze resolutie 72 om aan te geven dat er een aantal dingen eigenlijk al min of
meer onafwendbaar op ons af komen dan wel al reeds gebeurd zijn, dat is de
vorm van stadsbestuur, opsplitsing Amsterdam, Rotterdam, het geval is,
verschillende soorten, daarnaast het Europees bestuur, wat op de een of andere
manier tot ons gekomen is al en tot ons zal komen, dat je zoals in het rapport
ook staat, vormen van regio samenwerking krijgt binnen Nederland maar ook
over de huidige landsgrenzen heen. Dat dat allemaal tot een herschikking moet
gaan leiden. Waarom, omdat het gevaar bestaat dat met al die bestuurs vormen
die we dan creëren, waarin allemaal heel zinvolle en goeie verhalen over te
houden zijn, dat het gevaar bestaat, dat je steeds meer bestuurders krijgt die in
principe steeds minder te besturen hebben, want op het bepaald, op een
moment nul is niet meer bestuur noodzakelijk. Er zijn steeds meer bestuurders
die steeds minder te besturen hebben, maar dat is nou niet het eigene van een
bestuurder, met zijn apparaat, dus kortom er wordt het een en ander dat laat
de praktijk ook zien. Elk bestuur zal weer wat gaan verzinnen en zo zit er dus
een automatische neiging in en al verklaarbaar om lokaal en ook op
internationaal vlak dat we verschillende bestuursvormen krijgen. Er komen meer
bestuurders, die gaan wat verzinnen en logisch consequentie dat je steeds meer
om het dan maar algemeen te noemen, steeds meer overheid krijgt omdat
steeds meer mensen steeds meer dingen gaan zitten verzinnen, en dat moet
dan weer met elkaar gecoördineerd worden, en nou dan is de ellende zo
23

langzamerhand ook niet meer te overzien. Dat, die vrijwel natuurlijke neiging die
er dan staat, die staat haaks, denk ik, toch op een basis uitgangspunt van ons,
niet per definitie, maar toch wel iets wat we nastreven, dat is het terugdringen
van die overheids invloed, te voorkomen dat we maar steeds belast worden met
steeds meer regels, die steeds ondoorzichtelijk worden, waardoor je steeds
verder beperkt wordt, dus de resolutie geeft een aantal overwegingen, waar je
lang en breed over kunt praten en wat in andere resoluties ook gebeurt wie dat
dan exact moet invullen, maar geeft met name aan dat deze bestuurlijke
ontwikkeling nog sterker vraagt om daadwerkelijke invulling van ons
uitgangspunt van kappen, waar je kappen kan en elk takje van die heel grote
boom, beïnvloed de boom nog niet zo erg, maar elk takje wat er af kan, dat is
al meegenomen, misschien is het niet zo milieu bewust, maar u begrijpt wat ik
bedoel.
Dank de heer van Gent
De heer Bakker
Ja voorzitter, ik kon merken dat de vorige spreker struikelde over het woord
bestuurder, zoveel als er waren, en ik kan me dat best voorstellen. De eenvoud
dient de mens, zou ik haast zeggen en dat geldt dan ook voor onze eigen
overheid en onze eigen maatschappij en laat onverlet dat wij te maken met het
begrip Europa 92 en met alles wat daar achteraan zit, en dat we daar geen
ontkenning in kunnen geven, nee integendeel dat we daar op moeten
inspringen. Er zijn een aantal resoluties die ook deze hoofdlijnen een aantal
suggesties aandragen, 72 geeft daar een eerste voorzetje voor, ik denk dat 252
daar een richting aan geeft terwijl 317, en ik fiets maar even door het vel
resoluties bundeltje heen, een zekere openheid laat om tot slot te eindigen bij
331 van Dordrecht, die op zijn minst in ieder geval een zekerheid vraagt, in
godsnaam laat de zaak demoeraties controleerbaar blijven. Ik denk dat dat
laatste absoluut niet vergeten mag worden. Blijft overeind dan, ik denk de
basisvoorzet die toch mee in 252 is gegeven, waar in ieder geval een hele
duidelijke lijn wordt aangegeven waarbij de beantwoording vanuit de commissie
op zijn minst genuanceerd mag worden genoemd, maar in een zodanig korte
bewoording, maar op zijn minst denk ik een mondelinge verdergaande
toelichting van toepassing zou kunnen zijn, ten behoeve van het thema-congres
die de zaak behoorlijk ver gaan uitdiepen. Waar enerzijds keuze vrijheden voor
diverse vormen van regio's van toepassing kunnen zijn, maar anderzijds toch
antwoorden moeten worden gegeven op behoeften die nu al aan het ontstaan
zijn op een zodanig ongebreidelde manier dat daar kenbare structuur van
toepassing is zoals we dat nu kennen en dat die niet verwordt tot een
bestuurders cultuur waar de vorige spreker het over had.
Dank u wel mijnheer Bakker, mevrouw van Scherpenberg.
Mijnheer de voorzitter, ik wou het hebben over een ander onderwerp, het
democratisch tekort, dat hebben we mee te maken, het is een woord dat de
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heer Bolkestein wee gebruikt heeft gister in zijn speech. De comm1ss1e
onderschrijft de waarschuwing tegen democratisch tekort, ik denk dat ik dat niet
voldoende vindt voor als het allemaal bij elkaar gevoegd wordt, en de 331 de
motie van de kc Dordrecht gaat er wat meer op in op de details enzo,
aanleiding geven om er meer over na te denken en ik zou graag, voorzitter, aan
de voorzitter van de commissie willen vragen of hij dat zo over kan nemen.
dank u wel
Voorzitter, mijn naam is Tom Zwart, afd Oegstgeest.
De afd. Oegstgeest is zeer ingenomen met resolutie 317 van de afdeling
Wassenaar, waarin een model wordt geschetst dat waar aan de hand zou
kunnen worden gehouden bij het denken over bestuurlijke inrichting en wat
daarin opvalt is ·dat de proportinaliteits beginsel wat daarin is neergelegd, niet
verdergaande maatregelen dan strikt noodzakelijk zijn. En uit oordeel van de
afd. Oegstgeest, en en die afd. zou graag ook van de zijde van de commissie
over die resolutie een oordeel horen, is dat het beste uitgangspunt zowel bij een
thema-congres, als bij de inrichting van een binnenlands bestuur.
dank u wel, de heer
Bakker Groningen.
Voorzitter, de afdeling Groningen zou aandacht willen vragen over motie 323,
waarin gepleit wordt voor het openen van een mogelijkheid wetgeving aan de
grondwet toetsen. We hebben daarvoor de volgende argumentatie. In het
buitenland mag het ook al. In Amerika kunnen wetten worden getoetst aan de
surprime cord, in Duitsland door het bundesverfassungs bezet, als bekend
recent voorbeeld mogen gelden dat de kieswet in december 90 in Duitsland ook
door het bundes verfassungs geset getoetst is.En op gedeeltelijke punten
verworpen.
Tweede punt: de grondwet is bedoeld tegen bescherming van een aantal
principes. Bescherming tegen de waan van de dag, daarom zijn ook die dingen
die in strijd zijn tegen de grondwet, die kunnen alleen maar met tweederde
worden uitgevoerd. Maar nu komt de clou, de staten generaal, die bepalen of
iets in strijd is met de grondwet, en omdat te bepalen, heeft men slechts de
meerderheid van 51% nodig. Het derde punt: Bij de harmonisatiewet is destijds
door rechten getoetst aan het statuut van het koninkrijk. Statuut van het
koninkrijk was vooral bedoeld om rechtszekerheid in overzeese gebiedsdelen te
garanderen. Er werd toen geconstateerd dat de harmonisatiepunt op essentiële
punten van onder meer rechtszekerheid, niet in strijd was met de statuut en
daarmee ook indirect met de grondwet. In hoger beroep is het verworpen,
echter allen op grond van procedurele gronden, en niet op inhoudelijke. Ten
vierde: het is nu ook al zo, dat wetten getoetst mogen worden, nl. aan
internationale verdragen, een bekend voorbeeld is, de AWW waarbij de rechter
aan Europese wetten getoetst heeft, waarbij de wet helemaal herzien diende te
worden. Ten tweede geldt ook dat de rechtspraak in Nederland toch iets
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politieker is dan men geneigd is te denken, ik wil hier in herinnering roepen de
hele euthanasie wetgeving, waarbij ook niet juristen toch in ieder geval de indruk
maakt, dat de rechter getoetst heeft aan veranderde politieke opvattingen in de
maatschappij, waarbij onder meer de begrip overmacht in de loop der tijden is
opgerekt, geconstateerd dat, zijnde dus en getoetst wordt aan veranderende
politieke opvattingen en aan internationale verdragen, dan lijkt het mij niet meer
dan vanzelfsprekend en ook goed voor de rechtszekerheid van de burger als
dan ook de mogelijkheid wordt geopend toetsen aan de grondwet.
Ja dank u wel
de heer Remkas
Het algemeen bestuur voorzitter, van de vereniging van Staten en Raadsleden
heeft zich samen met de partijcommsissie binnenlandse zaken uitvoerig beraden
over de vraag zijn de lijnen die de commissie WD schetst in het rapport
voldoende op dit ogenblik om richting te geven aan de discussie op het terrein
van de inrichting van onze bestuurlijke organisatie, wij zijn tot de conclusie
gekomen dat het nodig is dat deze vergadering gelet op datgene wat in
Europees verband aan de orde is gelet ook op datgene wat van kabinetszijde
op tafel is gelegd en dus de vragen die bij de tweede kamer fractie op tafel
liggen, dat het nodig is dat deze vergadering toch een nadere richting op
hoofdpunten aanduid. Dat heeft geleid tot resolutie 252 en ter toelichting daarop
zou ik nog twee dingen willen zeggen: In de eerste plaats, voor ons is
richtsnoer geweest, dat ook op het terrein van het binnenlands bestuur,
maatwerk geboden is, dus geen koekoek eenzaam en een bestuurlijke
lappendeken, uniformiteit voor geheel Nederland, in de tweede plaats is voor
ons uitgangspunt geweest, dat wij vinden dat de burger zoveel mogelijk slechts
met een bestuurslaag geconfronteerd zal moeten worden, dus wat hier ook al
eerder gezegd is, de eenvoud en de simpelheid voor de burger, dus daarom
gekozen voor een consequente nevenschikking van taken. Dat levert naar onze
opvatting die eenvoud op en dat kan ook betekenen dat langs die weg, de
discussie die in onze partij vele malen gevoerd is over de vraag, hoeveel
bestuurslagen moet je nog hebben, dat langs die weg die discussie doorbroken
kan worden. dank u wel.
Mevrouw Kroos, Capelle a/d ljssel
Voorzitter, de lijn van de commissie konden we in capalle heel goed volgen, de
toevoeging die net nog een keer toegelicht is door de heer Remkes, van
resolutie 252 ook, maar met Wassenaar kregen wij wat problemen en we
zouden graag toch nog een keer vanuit Wassenaar, maar misschien ook
vanachter vanuit de commissie horen, wat het standpunt is, omdat daar toch wel
afstand genomen wordt van het direkt gekozene, en daar zouden we toch wel
voorstander van zijn.
Dank u wel
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Mevrouw Guter
ondersteunt met name de ingediende resoluties 318 van Oegstgeest en 317 van
Wassenaar, 318 omdat Den Haag van belang vindt om binnen nederlandse
organisatie en de europese ontwikkeling parallel te laten lopen. Niet van te voren
een reorganisatie hier tot stand te brengen, los van de europese ontwikkelingen.
Het is logisch dat op dit moment schaalvergroting plaatsvindt, dat is een goede
ontwikkeling mijnheer de voorzitter, en wat nu dus gebeurd, bijvoorbeeld, dat de
randstad provincies, Noord Holland en Zuid Holland en Utrecht een
gemeenschappelijke regeling hebben gesloten, dat vinden wij een goeie zaak,
dat moet dan uitgroeien naar een landsdeel, conform ook de europese
ontwikkelingen. Schaalvergroting betekent ook een herkaveling van de taken,
rijkstaken ook, het rijk zal niet ongemoeid kunnen blijven, daarnaast vinden we
het een goeie zaak als de gemeente met name zijn dat de grote steden waar
de problematiek is van de agglomeratie problematiek, als de grote steden met
de omliggende gemeenten in vrijwilligheid en samenwerkingsverband aangaan,
en dat rukt de resolutie 317 van Wassenaar, volgens ons uit een
gemeenschappelijke regeling op basis van de WGR worden dan de problemen
niet opgelost, dan zul je zorgen dat het instrumentarium van het WGR
aangescherpt wordt in die zin dat dan de provincie de aanwijzingen moet
kunnen nemen die noodzakelijk zijn om het daar agglomeratie goed te laten
lopen. Maar in principe vrijwilligheid van de gemeente, als die samenwerken
prima, als de gemeenten dan ook zelf bevoegdheden overdragen aan hun
orgaan, prima, het moet niet wettelijk worden opgelegd, maar dat moeten ze
samen doen en nogmaals de provincie moet dat instrumentarium krijgen dat als
de zaken vastlopen ze kunnen ingrijpen en verder moeten de ontwikkelingen op
zijn beloop worden gelaten zoals dat nu gebeurt ik zei het al schaalvergroting is
bezig, provincies zijn bezig te groeien naar landsdelen.
dank u wel.
Geerling Wassenaar, ik wou nog even reageren op de vraag n.a.v. onze
resolutie 317, dat het de voorkeur zou verdienen de organen direkt te verkiezen,
als dat het enige leidende principe zou zijn, dan wil dat zeggen dat alle
samenwerkings organen meteen een extra bestuurslaag zouden vormen en dat
willen wij nou net niet en dat is misschien wel een voordeel direkt verkiezen,
want vrijwillige samenwerkings verbanden dat noemen wij dan getrapte
verkiezingen, daar zijn de gemeenteraden meestal verantwoordelijk voor en heeft
de burger, de kiezer, die invloed op die. samenwerkings verbanden via de
gemeenteraad, dus getrapt, en niet direkt, en dat moet je dan wel op de koop
toenemen.
Mevrouw Bruggeman.
Het is toch zo vreselijk, waarom hebben we geen drie handen. Maar het zou
wel handig zijn, als u me dus even de tijd gunt de blz om te slaan. Om te
beginnen, het allerprettigste is natuurlijk, wat Den Haag het meeste aansprak,
wat waarschijnlijk ook de meeste liberalen aanspreekt is de resolutie 261 die we
daarnet verschoven hebben naar nu, van Albranswaard. Regionale besturen
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mogen niet leiden tot nieuwe bestuurslagen, dat is natuurlijk fijn, duidelijk helder,
maar zo eenvoudig is het leven niet en we zitten dus met andere zaken. Dan
vind ik die van 252 van de vereniging van Staten en Raadsleden is heel aardig
maar is wel erg optimistisch in hun 5 zeggen ze, door een consequente
nevenschikking van taken tussen gemeente agglomeratie organen en provincie
moet worden voorkomen dat er een extra vierde bestuurslaag ontstaat. Ja, dat
is natuurlijk ontzettend aardig om te zeggen, maar als je begint met
agglomeratie organen en je wilt ze democratisch gekozen laten worden, dan
komt er een vierde bestuurslaag. Der is ook gesproken door Dordrecht over dat
democratisch gehalte, maar welk democratisch gehalte heeft een agglomeratie
raad die rechtstreeks gekozen gaat worden. Daar komen nog minder mensen
voorop dan provinciale staten wordt nog ondoorzichtelijker voor de burger, ik
vraag me af of zo'n rechtstreekse gekozen agglomeratieraad werkelijk
democratisch gehalte zal hebben. Maar tot slot spreekt ons toch het meest aan
de resolutie 328 wat heerlijk dat u dat voor me vasthoud. van de afd.
Apeldoorn, waar we in beginsel al over hadden gepraat vanmorgen, maar dan
nu hoop ik dan dat de vergadering daarmee in kan stemmen, dat zo'n complex
zaken, zeker met het naderende europa dat voordat wij allemaal ingewikkelde
regelingen, die toch wettelijke structuren moeten hebben en die toch allemaal
budgetten moeten krijgen en ambtenaren moeten krijgen die voor we dat
allemaal gaan instellen en organiseren dat we eerst ons nader beraden, dat er
studie over plaatsvindt en dat er ook gelet op wordt hoe het straks in Europa
zal toegaan, dus inderdaad wel studie maar nadat we er hier over
gediscussieerd hebben en deze discussie meenemen voor die studie. Maar ik
zou toch echt pleiten voor die overnemen van 328, door de commissie, zowel
het hoofdbestuur.
dank u wel
Mij naam is Mijdam, afd. Huizen.
Natuurlijk meneer de voorzitter, ik heb met belangstelling kennisgenomen met
name van 317 en datgene wat me daar bijzonder in aanspreekt, dat is de
vrijwilligheid van het overdragen van taken door gemeente aan eventueel
ontstaan orgaan op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen. Ik denk
wel dat dat in vergelijking met de andere resolutie 252 is meen ik een contrast
oplevert, een contrast dat wordt veroorzaakt door het feit dat de
nevenschikking .................................. .
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bandje 8
Zich niet bezig kan houden met taken die strikt gescheiden zijn van gemeentelijke
taken maar dat er een stuk overlap in zit. Een stuk overlap dat er toe leidt dat er
conflicten ontstaan tussen de gemeenten en het regionale orgaan. Ik denk daarom
dat zou je willen beginnen aan het herschoffelen van de van de bestuurlijke
organisatie dat je niet anders kunt dat een totale herschefteling te geven van het
takenpakken van de diverse bestuurlijke niveaus. Doe je dat namelijk niet dan blijf
je constant in de situatie dat een orgaan dat hiërarchisch niet bovengeschikt is aan
andere organen besluiten neemt over terreinen waar dat andere orgaan ook mee
bezig is. De gemeente houdt zich bezig met zaken, de huishouding des gemeentes. Ik zal proberen af te ronden. De huishouding des gemeentes betreffend en dat
strookt vaak niet met overgedragen taken t.a.v. coördinatie. Denkt u alleen aan het
onderwerp ruimtelijke ordening waar dat elkaar heel vaak bijt.
Dank u wel. Mevrouw ga uw gang.
Dank u voorzitter. Mijn naam is Hanneke van Tongeren, afdeling Blaricum.
Ik heb slechts een eenvoudige vraag aan de commissie. Waar het gaat over de
toelichting op de resoluties 317 tot en met 343. Ergens halverwege stelt de
commissie dat zij getroffen is door de opmerking dat rechtelijke toetsing van
wetgeving aan de grondwet mogelijk zou moeten worden gemaakt. Wat mij uit die
toelichting niet duidelijk is geworden is of de commissie daar positief of negatief
over getroffen is. Daar zou ik graag een antwoord op willen.
Goed dank u wel. Niemand meer in deze instantie. De commissie, de voorzitter had
een enkel woord begreep ik en dan de heer Van Aardenne. De heer Van Baaien
wil nog. Maar dan kort.
Mijn naam is Van Baaien, KC Den Haag. Ik wilde wat zeggen over de toetsing van
de wet aan de Grondwet. Ik denk dat het debat moet plaatsvinden in onze volksvertegenwoordiging. Dat moet meer licht krijgen, dat moet belangrijker worden en
ik denk dat het de volksvertegenwoordiging is die de wetten aan de grondwet
moet toetsen. We moeten niet alles uitbesteden ook niet aan competente organen
als de rechterlijke macht. Dank u.
Heer Nerd.
Alleen meneer de voorzitter om te antwoorden op de rechtstreekse vraag van
mevrouw Scherpenberk t.a.v. resolutie 331. De commissie ondersteunt die van
harte en wil hem dus graag overnemen.

Heer Van Aardenne.
Voorzitter. De commissie heeft haar opvatting over de vernieuwing van de bestuursstructuur heel duidelijk willen plaatsen in het totaalbeeld van de verhouding
overheid burger. We verwijzen daarbij naar de eerste hoofdstukken van ons
rapport. Gesteld wordt dat hier heel duidelijk tekortkomingen liggen ook vanuit de
burger gezien over het handelen van de overheid door de ondoorzichtigheid en de
toenemende bureaucratie in het stelsel zoals we dat nu kennen. Een stelsel dat
overigens gecreëerd is ook in een tijd dat het noodzakelijk was om tot vernieuwing
te komen door Thorbecke. Liberalen hebben hier heel duidelijk een staat van
dienst. Ook Thorbecke heeft toen de moed gehad te breken met een aantal oude
vormen. Een aantal heilige koeien en alsnog te betasten zo was het geloof ik
gisteren gezegd en vervolgens naar het slachthuis te verwijzen. Welnu ik denk dat
onze generatie in een maatschappij die anders gestructureerd is dan die van de
19e eeuw met een veel grotere wisselwerking tussen de eenheden, steden, dorpen
en wat daar tussen is, vroeger was dat duidelijk gescheiden en nu zijn er overgangsvormen, uitgroeiende plattelandsgemeenten e.d. en een sterke verwevenheid
van een aantal overheidstaken die wij hebben ook niet meer zouden willen missen.
U moet denken aan bijvoorbeeld vuilverwerking en dat soort zaken. Openbaar
vervoer niet te vergeten die de grenzen van de kleinere eenheden overschrijden. In
dat beeld is het noodzakelijk naar de mening van de commissie en dan heeft zij
niet willen volstaan daar is studie voor nodig om daar tot een opvatting over te
komen. Die opvatting is dat door een nevenschikking van taken waardoor dus heel
uitdrukkelijk de taken worden toegekend naar die geografische eenheid waar die
taken het beste past. Oplossingen kunnen worden gevonden die het voor de
burger doorzichtiger maken en die betekenen dat de burger maar naar een loket
toe hoeft. Wat dat betreft onderschrijven wij volstrekt de uitgangspunten van
resolutie 252 zoals ie door de heer Remkes hier nog eens zijn verwoord. Dat moet
het doel zijn en dat moet ons ook steeds leiden. Laten wij het helemaal over aan
wat er vanzelf totstandkomt dan zullen er duidelijk lacunes ontstaan. Hier en daar
blijven bestaan zegt de heer Wilmer terecht. Dan zullen hier en daar gemeenschappelijke regelingen totstandkomen die inderdaad zodanig ver van de burger zijn dat
hij meent daar geen invloed meer op te kunnen oefenen. Dat brengt mij dan
meteen op het punt van de democratische controle. Ook daar is de commissie
duidelijk geweest, resolutie 252 ook die nu wel de tijd nemen, ik denk dat het
allemaal tijd neemt dus daar hebben we geen verschil van mening in. Maar indien
er regionale organen worden ingesteld dan wil dat niet zeggen dat daarmee in
agglomeraties bijvoorbeeld altijd de gemeenteraden ook zouden moeten blijven bestaan, als er al bijvoorbeeld deelgemeenteraden zijn. Dat is een eerste punt. Maar
in iedergeval zouden die agglomeratieraden die dan essentiële taken als openbaar
vervoer, industrievestiging, vuilverwerking e.d. op zich nemen die zouden onder
directe democratische controle door een direct gekozen collega, raad of dat dan
ook wil noemen laat ik in het midden, moeten komen. Dat is niet allemaal 1 2 3 te
verwezenlijken. Wij zijn ons dat zeer wel bewust. Maar vinden wij ons als commissie
daar zeer wel in deze resolutie, die 252. Wij vinden ons toch wat minder in resolutie
317, die ons lijkt niet geheel te beantwoorden aan de uitdaging die de huidige
maatschappij stelt en die naar onze mening wat te kort schiet in de moed die
liberalen moeten hebben om deze koe, al of niet heilig nu eens bij de horens te
vatten en doet 252 wel. Die dan tegelijkertijd dan ook het antwoord geeft op de

vraag kamercentrale Dordrecht 331 over het democratisch tekort. Dat is uitgebreid,
de voorzitter heeft hier zojuist ook al beantwoord, maar die resolutie wordt door
ons ook in zijn geheel onderschreven. Geldt trouwens ook voor 72, een zeer
algemeen gestelde maar daar vinden wij ons in. Wij kunnen ons niet zozeer vinden
in een resolutie als 318. Dit is dus duidelijk een resolutie die het allemaal nog
verder aan studie wil onderwerpen. Dat lijkt mij een te lange weg. Het wil niet
zeggen dat het laatste woord gezegd moet zijn. Dat kan natuurlijk ook niet maar wij
vonden wel dat het op een gegeven ogenblik de vergadering een zekere richting
zou moeten wijzen. Dank u wel, meneer de voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Aardenne.
De heer Korthals Altes.
Voorzitter, graag een enkele opmerking over toetsing van wet door een constitutioneel hof. Groningen heeft dat voorgesteld in 323 en nog toegelicht en bij die
toelichting eerst verwezen naar twee landen waar men die constitutionele toetsing
kent en dat zij BRD en de VS. Daarop past het antwoord dat dat federale staten
zijn, bondsstaten. Dat daarin een dergelijk stelsel past maar dat het in eenheidsstaten zoals Nederland er een is. Wij in het algemeen die constitutionele toetsing niet
kennen. Waarom niet. Er moet een orgaan zijn dat t.a.v. de vraag of wetten al dan
niet grondwettig zijn het laatste woord heeft. De voorkeur is tot nog toe in liberale
kring hoewel het een punt van discussie altijd is geweest. De voorkeur is in meerderheid altijd uitgegaan naar het laatste woord hoort te zijn bij de gekozen
volksvertegenwoordigers. Het gaat niet aan om te zeggen dat de volksvertegenwoordigers zo gemakkelijk met hun geweten op een akkoordje zouden gooien dat
je maar 51% nodig hebt om van de grondwet af te wijken. Zo werkt dat niet.
Wanneer het argument ongrondwettig in het geding komt dan mag iedereen van
elke volksvertegenwoordiger van elke partij dan ook verwachten dat het argument
serieus wordt gewogen. Dat daar een serieuze uitspraak over wordt gedaan en dat
daarbij zeker niet licht en lichtvaardig laat staan met 51% over zou worden beslist.
Het voordeel van toetsing door de volksvertegenwoordiging is dat de kiezers dan
het allerlaatste woord hebben. Terwijl als de rechter een uitspraak doet die de
kiezers niet zou zinnen die rechter onafzetbaar blijft. Maar we zien dan ook in een
land als de VS dat het benoemen van leden van het hooggerechtshof daarin bij
uitstek een politieke aangelegenheid is geworden en dat is het in Nederland
gelukkig niet. Mede niet omdat van de rechter geen politieke uitspraken worden
verwacht. Dat de rechter rekening houdt met maatschappelijke ontwikkelingen en
met veranderingen in het maatschappelijk denken is iets anders dan dat de rechter
onderhevig zou zijn aan politieke invloed. We hebben over dit punt als WO-fractie
ook nog weer eens kortgeleden gediscussieerd in het kader van de commissie
Deetman en bij die gelegenheid zijn we ook tot de conclusie gekomen dat het
onzesinziens de voorkeur blijft verdienen dat het de volksvertegenwoordiging is die
in uiterste instantie uitspreekt of wetten in overeenstemming zijn met de grondwet
ja dan nee. Dat neemt niet weg dat in tal van gevallen rechterlijke toetsing toch
mogelijk is. Dat zijn al die gevallen gaat om de grondrechten. Want alle grondrechten die wij kennen in onze grondwet zijn ook neergelegd in internationale verdragen inzake de rechten van de mens zowel het verdrag van New Vork als het
verdrag van Rome en dat betekent dat zowel de Nederlandse rechter als in de
gevallen dat het europese verdrag voor de rechten van de mens geldt, het hof

voor de rechten van de mens in Straatsburg een uitspraak kan doen en toetst of
wetgeving in overeenstemming is met de grondrechten. Maar voor de overige
grondrechtelijke bepalingen geldt dus naar ons oordeel terecht dat daar de
volksvertegenwoordiging zelf is en zou moeten blijven die daar de toetsing verricht.
Dank u heer Korthals Altes. Ik kan ook nog meedelen dat ter uwe informatie dat
over de constitutionele toetsing de leidersstichting binnenkort een rapport zal
uitbrengen.
Goed, nu aan u in tweede instantie het woord. Graag kort en bondig gelet op de
tijd en de hoofdlijn.
Gaat u gang.
Voorzitter, Ton Zwart, afdeling Oegstgeest. Met enige teleurstelling constateer ik
dat de commissie de vergadering de resolutie Wassenaar niet omarmen. Wel de
252 resolutie. Ik ga er dus vanuit dat dat het uitgangspunt zal zijn bij een verdere
themadag over dit onderwerp.
De heer Van Gent.
Kort meneer de voorzitter. ik begrijp het goed dat de commissie in iedergeval
adviseert om de resoluties 72, 252 en 331 over te nemen en eigenlijk expliciet niet
ook het niet kiezen is een beleidslijn, 317 en 318 met name waar het gaat om 317
niet ver genoeg gaat. Wat mij betreft dan voeg ik op persoonlijke titel er aan toe.
Omdat naar mijn gevoel 317 ten onrechte in het hele veld er van uitgaat dat de
provincie onaangetast door zal kunnen blijven gaan en het centrale orgaan zou
moeten zijn in het hele verhaal. Dat staat voor mij nog helemaal niet vast. Daarom
kan ik mij beter vinden met het bepaalde in 252.
Goed dank u. Mevrouw Gunter.
Afdeling Den Haag wil toch nog graag even reageren op de woorden van de heer
Van Aardenne. Dat punt 252 zou getuigen van bestuurlijke moed. Waarom heeft
Den Haag voor 317 en 318 gekozen. Een aantal argumenten A. we hebben een
bestuurlijke reorganisatie achter de rug die begon in 1969 als ik mag beginnen bij
de nota Beerlink van Veen. Is geëindigd bij een 12e Flevoland en een Rijnmond en
we weten allemaal hoe het met Rijnmond is afgelopen. M.a.w. iets wat je van boven
op legt werkt niet. Wat zien we nu. Twee ontwikkelingen die we heel belangrijk
vinden. De europese ontwikkeling neigen tot schaalvergroting wat nu vanuit de
organen zelf ontstaan. De provincies gaan· zelf aan schaalvergroting denken.
Tweede wat heel belangrijke lijn is, is dat nu ook de kleine gemeenten onderkennen nu de problematiek van de grootstedelijke problematiek en kan zelf in
vrijwilligheid niet met elkaar samenwerken. We lezen in de krant over discussie
Leidschendam-Voorburg zou dat niet een gemeente kunnen worden. We lezen in
de krant Nooddorp wij gaan ook bij Haaglanden, goede zaak. En wij zeggen dat
moeten we niet tot ontwikkeling laten komen dan zal het pas werken. Daarom zijn
we het niet mee eens met de woorden van de heer Van Aardenne want ik beluister
er een beetje in van als je het de gemeenten vrijwillig laat doen dan gebeurt er toch
niets. Dat geloven wij als liberalen niet. De gemeenten willen wel degelijk en je moet
ze nu de kans geven.

Applaus.
De heer Bakker.
Mag ik vragen kort en bondig en geen herhalingen van stellingen.
Ik zal het kort en bondig houden.
Het gaat om 252. In dit geval is het aardige dat Den Haag z1crr ua •• v"'"--- ....
moet kunnen vinden incl. de omlanden. Alleen al in pu11t 2 urm.icti uctctr '=''='''
aangepaste WGR alle mogelijkheden biedt om daar de juiste invullingen in te
kunnen vinden. Ik ga er daar overigens vanuit dat ook dat punt 2 betrekking heeft
op een bepaald aantal taken en niet het volledige takenpakket. Want dat is haast
een open deur.
._._ ........ " "niiAdia in
Ja. De heer Bakker.
Voorzitter. Die 323 nogmaals. Er werd net gesuggereerd dat in een eenheidsstaat
je niet zou kunnen toetsen aan de grondwet. Nederland gaat al verder dan
sommige andere landen. In Frankrijk is het namelijk ook niet mogelijk, ik meen dat
het Frankrijk is om aan europese verdragen te toetsen. Dus als Nederland al
verder gaat dan het principe is dan kun je ook helemaal doorgaan.
Het tweede punt. Er werd gezegd dat de Tweede Kamer altijd zo zorgvuldig met
de wetgeving omgaan. Er is hier vandaag en andere gelegenheden geconstateerd
dat wetgeving vaak slordig en een rommeltje is en niet uitvoerbaar. Dat zou zijnde
zou het wel heel sterk zijn dat op die zorgvuldigheid steeds niet in orde zou zijn
maar dat er wel steeds netjes aan de grondwet getoetst zou worden. Ik denk dat
dat niet samengaat.
Ten derde.
Kort graag.
Er werd de vrees uitgesproken dat die constitutionele toetsing te politiek zou
worden. De VS is een voorbeeld waar het wel politiek is maar een voorbeeld dat
dichter bij huis ligt is onze oosterburen en daar is absoluut geen sprake van een
verpolitiekisering van de toetsing.
Goed dank u wel. U hebt het woord.
Maris uit Sassenheim.
Ik denk dat hier een spraakverwarring is. Als ik praat over een bestuurslaag is dat
een laag die gekozen wordt. Dus we hebben nu 4 gemeente, provincie, nationaal
en Europa. Er moeten er nooit meer dan 4 zijn. En elke laag kan natuurlijk wel in
regionaal verband bepaalde taken, gemeenschappelijk doen. Die taken met een
budget en een goed bestuur overdragen. Dan niet een collectief bestuur maar een
goed bestuur wat gebaseerd is op de goede organisatie-principes. En dan denk ik
dat er toch een hoop problemen opgelost worden want dan kan je op verschillende, zo'n gemeente kan dan ook lid zijn van verschillende regionale samenwerkingsorganen. Ik denk dat dat eigenlijk de oplossing moet zijn. En komt er dan agglomeratieraad die verkozen wordt dan moet je op hetzelfde moment de provincie
afschaffen. Anders krijg een vijfde bestuurslaag.

Dank u wel de heer Remkes.
Ja voorzitter met zeer grote mate van instemming kennis genomen van het
standpunt van de commissie. Toch nog even reageren op wat door een paar
voorgaande sprekers is gezegd. Bijvoorbeeld door mevrouw Gunter. Wat mij niet
helemaal duidelijk is dat is dat haar standpunt conflicteert met resolutie 252, zoals
zij dat constateert dat resolutie 252 maakt het mogelijk, sterker wil juist uitdrukkelijk
dat de groeiprocessen van onderop plaatsvinden. Ik heb zojuist gezegd niet
denken een termen van uniforme blauwdrukken. De regionale schaalvergroting
vindt ook in resolutie 252 zijn plaats. Ik denk dat het ook zo is dat resolutie 252
voor bijvoorbeeld de agglomeratie Den Haag de ruimte biedt om het net even iets
anders te doen dan de agglomeratie Amsterdam of de agglomeratie Rotterdam.
Die ruimte zit in die resolutie besloten. Voorzitter er is ook gepleit voor nadere
studie. Vanzelfsprekend zal het zo zijn dat op basis van dit standpunt 252 dat er
nadere studie nodig is. Nadere studie naar de uitwerking maar het is op dit
ogenblik zou dat er meer indringende vragen spelen juist op het terrein van het
binnenlands bestuur. Als deze partij niet verder komt dan de constatering dat er
verder gestudeerd moet worden. Dan zijn wij denk ik bezig met te breken met het
grote verleden. Want een liberale partij juist op het terrein van het binnenlands
bestuur altijd heeft gehad. Wij dienen in deze discussie het voortouw te houden en
dat betekent dat deze partij vandaag een aantal hoofdlijnen uit zou kunnen
spreken. Dat sluit verdere studie uit. Ik zou nog een opmerking willen maken over
die vierde bestuurslaag. Waar het ons om gaat dat is niet om de discussie de
abstracte discussie hoeveel besturen zijn er in Nederland. Maar om de vraag met
hoeveel besturen wordt de burger, want daar gaat het om, geconfronteerd. Dat
hebben wij proberen te verwoorden in deze resolutie. Dank u wel.
Mevrouw Bruggeman.
Voorzitter ik wil wat mevrouw Gunter heeft gezegd over 252 niets aan toevoegen.
Ik geloof dat de vrijwilligheid voorop moet staan. Natuurlijk moeten er nieuwe
mogelijkheden zijn en natuurlijk moeten we niet wachten tot we over 10 jaar misschien uitgestudeerd zijn, dat begrijp ik ook best. De zaken staan niet stil. Maar dat
neemt toch niet weg dat dit iets is wat zo ontzettend ingrijpend is wat je niet alleen
op kunt lossen door te zeggen als het maar democratisch gekozen is en als het
maar een nevenschikking en een herschikking is. Het is echt een staatsrechtelijke
vernieuwing van de eerste orde. Waarmee we dus ook rekening moeten houden
met hoe het in Europa zal gaan. Ik heb van de commissie eigenlijk geen antwoord
gekregen. Ze hebben wel 318 afgewezen maar 328. Als u nu toch de Teldersstichting hebt laten werken aan het toetsen van de wetten aan de grondwet dan begrijp
ik niet waarom bijvoorbeeld de Teldersstichting zou kunnen werken aan iets zo
ingrijpend als staatsrechtelijke hervormingen op dit terrein. Wat is het antwoord van
de commissie op 328.
Dank u. U hebt het woord.

Voorzitter mijn naam is Meijdam uit Huizen.
Ik wil even ingaan op de spreker van de afdeling Groningen die het heeft gehad
over constitutionele toetsing. Ik onderschrijf van harte de woorden van de heer
Korthals Altes in dat opzicht. Ik ben ook een beetje verbaasd dat in tweede aanleg
wederom geponeerd wordt dat in de bondsstaat Duitsland regeling van die aard
wel mogelijk is. Toetsing van wetten aan de grondwet niet-formele wetten is in
Nederland mogelijk, gebeurt ook op grote schaal. Toetsing van de formele wet aan
de grondwet zou kunnen betekenen dat die toetsing niet door de Staten-Generaal
hebben plaatsgevonden. Dat is het orgaan wat uiteindelijk bepaalt of wetgeving
zich verdraagt met de grondwet en ook met het orgaan wat naar mijn mening zou
moeten blijven en ik adviseer dan ook de vergadering van harte om de motie van
de afdeling Groningen niet over te nemen.
Dank u wel. Gaat u gang.
Geerling, Wassenaar.
Wat betreft onze resolutie 317 die bij monde van de heer Van Aardenne door de
commissie toch min of meer opzij is geschoven. Ten gunste van de resolutie van
252. Ik meen uit de woorden van de heer Remkes steun te hebben opgemaakt
voor verdere studie. Hij stelt zich bijzonder open op. Ik meen ook uit de vergadering steun opgemerkt te hebben voor resolutie 317. Ik zou graag van de commissie
de expliciete toezegging willen hebben dat op z'n minst de resolutie 317 een rol zal
spelen bij verdere studie, themadagen en wat iets meer zei. Wat dan ook de
commissie zelve van de resolutie mag vinden.
Heer Wigman.
Voorzitter 2 opmerkingen. Ten eerste de zorg die de heer Remkes uitspreekt over
het al dan niet verder studeren over deze problematiek zonder al dan niet meenemen van wat hier is vastgesteld. Ik deel die zorg niet. Ik heb vastgesteld dat de
commissie en daarmee de mening van de WD, daar de vergadering dat steunt
heeft overgenomen en heeft vastgesteld resolutie 252. Dat is bij deze dus uitgangspunt voor onze partij. Dat houdt in dat de stellingen die daarin geponeerd zijn. Al
vast staan in een verdere richting discussie over deze problematiek. Dus die zorg
hoeft daar verder niet te zijn.
Tweede punt voorzitter. Dat geldt trouwens ook voor resolutie 331 waarvan de
commissie ook al over heeft genomen. Een heel ander punt voorzitter. Ik zou
graag van de commissie willen vernemen of zij bereid is resolutie 332 en 50 die
doorgeschoven was naar dit hoofdstuk of ze die twee ook zou willen overnemen.
Als dat zo is hoeven daarover ook geen discussie te voeren. Dan veronderstel ik
ook dat die uitgangspunt zijn van de WD.

Dank u wel. U als laatste, begrijp ik. Gaat u gang.
Erwin Bouman, kamercentrale Amsterdam
Het standpunt van kamercentrale Amsterdam is dat zij resolutie 252 ondersteunt,
mede op argumentatie zoals verwoord door de heer Van Aardenne. Die resolutie
laat in iedergeval de mogelijkheid open om de toekomst naar regioraden te gaan
op basis WGR of verdergaan en dat geeft ook de grootste waarborg voor een
democratische controle d.m.v. directe verkiezingen. Voor wat betreft een concrete
invulling over de helderheid van bestuur zou ik er nog nader op willen wijzen dat
de gemeenteraad van Amsterdam in ieder geval heeft uitgesproken om zich op
termijn op te heffen ter ..... van regio naar overlegorgaan Amsterdam.
Oke, dan u wel.
De commissie aan het woord de heer Van Aardenne.
Dank u wel meneer de voorzitter. Ik denk dat ik vrij kort kan zijn. Het moge zo zijn
dat de leidersstichting een studie start over de consequenties van de europese
integratie voor de verhoudingen in de bestuurslagen. Dat lijkt mij buitengewoon
nuttig. Aan de andere kant kunnen wij denk ik nationaal niet wachten totdat dat
allemaal uitgekristalliseerd is. Daarom alleen al niet omdat er een wetsontwerp te
verwachten is van het kabinet over de bestuursorganisatie van de grote steden
maar ook omdat men in het buitenland z'n eigen systemen heeft gekozen. Maar
wel over de laatste decennia tot vrij grote reorganisaties van het binnenlands
bestuur is overgegaan. Dat gebeurt in Frankrijk, België, in Verenigd Koninkrijk. Het
Duitse systeem is na de oorlog helemaal opnieuw opgezet. Italië is mij niet bekend,
het is daar sinds kort ook zegt de heer Wilmer. Het is heel duidelijk dat Nederland
uit dien hoofde in iedergeval nationaal kijkend zich moet bezinnen over een
structuur aangepast aan de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. En de
voldoende invloed van de burger en tegengaan van bureaucratisering waarborgend. Want dat blijven de hoofdpunten van het beleid. Daar moet het op worden
toegespitst. De overheid is er voor de burger en niet omgekeerd. Ook de overheidsstructuur is er voor de burger en niet omgekeerd. Wat dat betreft wil ik nog
eens herhalen dat het natuurlijk goed is dat er van onderaf zaken groeien als die
passen in het systeem. Maar ook mevrouw Gunter zal het bekend zijn dat er wel
eens gemeenten gevraagd hebben vrijwillig te worden samengevoegd en dat was
dan een makkelijk wetsontwerp want dat ging snel door de kamer heen. Maar dat
er ook wel gevallen zijn waar die samenvoeging beslist nodig was ook in het
belang van de burger dat Provinciale Staten er zich over hadden uitgesproken en
dat het toch niet gebeurde daar gevestigde belangen vaak van bureaucratische
aard in die gemeenten.
Dat is nu een keer de werkelijkheid en ik denk dat niet alles van onderaf kan
groeien. Er moet bovendien een duidelijk zicht zijn op de toekomst. De heer
Remkus heeft dat nog een keer verwoord. Ik denk de vereniging van staten en
raadsleden juist uit hoofde van haar aard, want het zijn de staten en raadsleden die
de vereniging vormen, dagelijks geconfronteerd worden met deze hele problematiek. Daarom tot deze resolutie is gekomen waar wij als commissie toch duidelijk de
voorkeur aangeven aan 317. Niet dat ze geheel strijdig zijn maar we zeggen dat
252 het net iets beter verwoord. Wat dat betreft was ik het ook eens met wat de
heer Bakker gezegd heeft. Nog een laatste opmerking. Er is terecht veel gesproken ook gisteren over het democratisch tekort in Europa. Dan worden er taken

overgebracht van nationale overheden naar een internationaal gremium en dat is
niet voldoende gecontroleerd want het Europees Parlement is wel direct verkozen
maar heeft niet voldoende bevoegdheden. We hebben dat vastgesteld en we
hebben weer gezegd dat wij als liberalen ons toch inzetten voor opvulling van het
democratisch tekort en verhoging van de bevoegdheden van het parlement van de
direct verkozenen in Europa maar in het klein doet zich hier en daar bij gemeenschappelijke regelingen precies hetzelfde voor. Een gemeente verplicht zich wel
maar gaat met z'n tienen tot iets over. De wethouders vormen een algemeen
bestuur en daar wordt dan vervolgens gestemd over zaken. Wat kan zo'n gemeenteraad dan nog doen er is dan op dat moment klein democratisch tekort. Die zaak
is wel vergelijkbaar. Dat is de reden dat we stellen ook als er organen komen die
voor de burger essentiële taken. let wel voor de burger essentiële taken uitoefenen
dienen zij democratisch te worden gecontroleerd door een direct te verkiezen
orgaan en dat betekent dus ook dat je ook moet stroomlijnen. Niet een heleboel
orgaantjes naast elkaar want dan wordt de burger natuurlijk gek en dan heb je x
bestuursorganen niet allemaal bestuurslagen maar bestuursorganen en je moet het
zo proberen te structureren met nevenschikkende taken dat je het met doorzichtigheid en een minimum aan besturen, ik zeg weer niet bestuurslagen want we willen
van die lagen af, 252 zegt ook het zijn alleen maar koppelingen van 2 en dan moet
je er zijn. Vooruit kan, dat moet kunnen. Een doorzichtig structuur moet bereikbaar
zijn. Maar we moeten inderdaad, dat wil ik nog een keer herhalen, de moed
hebben de zaak eens ten principalen beet te pakken en te bezien. Daar niet heel
lang over te gaan doen. Bij het verkiezingsprogram zou de WO toch duidelijk
concrete punten in het program moeten kunnen opnemen. Dank u.
Dank u meneer Van Aardenne.
Meneer de voorzitter mag ik even een vraag aan de heer Van Aardenne stellen
want hij maakt een opmerking die mij bijzonder intigreerde. Is de heer Van
Aardenne voorstander van een bestuurlijk model in de gemeenschappelijke
regeling.
Ja, inderdaad ik ben voorstander van deze maatschappelijke regeling maar dat je
dan met name in de agglomeraties. We praten dus over die gebieden waar
essentiële taken voor de burger overgaan naar die agglomeratie organen. Dat dat
bestuurlijk wordt gecontroleerd als dat dan gepaard gaat zoals men in Amsterdam
zegt nou hef de gemeente dan maar op ten gunste van de deelgemeente, des te
beter natuurlijk. Maar hoe dan ook, als de agglomeratie essentiële ... taken gaat
overnemen dient daar een democratische controle op te bestaan als bestuursmodeL
Ja precies. Maar het probleem is dat het politieke model nogal eens overheerst en
vandaar dat iedereen natuurlijk continu ruzie met elkaar heeft.
Ja politiek is natuurlijk de leer van het besturen en dan gaat het er alleen maar om
om voldoende liberalen in de besturen te krijgen.
Ik zou zeggen doe uw best.

Daar zijn we mee bezig.
De heer Korthals Altes.
Nog even iets over het constutionele hof. Ik heb gezegd dat we die figuur tegenkomen in bondsstaten. Het is natuurlijk best mogelijk een eenheidsstaat in constatutioneelhof in te stellen. Maar in het algemeen wordt in eenheidsstaten die behoefte
niet gevoeld en wij hebben die behoefte tot nog toe hier ook niet gevoeld. Het is
de vraag of het wel waar is dat in Duitsland die uitspraken van het Bundesfassungshof in Karlsruhe of die inderdaad wel zo politiek onschuldig zijn. Ik wil niet
zeggen dat het verpolitiekte beslissingen zijn maar het zijn wel beslissingen met
zeer vergaande politieke gevolgen. Wanneer het Bundesverfassungsverricht in
Karlsruhe uitspreekt een uitspraak doet over de kiesdrempel bij de verkiezingen
voor Oost-Duitsland dan is dat een politieke aangelegenheid. Wanneer het een
aantal jaren geleden beslist dat het door de Bondsdag en Bundesraad aangenomen abortuswetgeving in strijd is met de grondwet dan heeft dat vergaande
politieke gevolgen waarover de kiezer zich op dat ogenblik niet meer achteraf kan
uitspreken. Als hier in Nederland een dergelijke beslissing door de Staten Generaal
wordt genomen dan kan dat wel. Wij hebben inderdaad vastgesteld dat op een
aantal terreinen onze wetgeving gebreken vertoont op het gebied van de uitvoerbaarheid en op het gebied van de handhaafbaarheid en de controleerbaarheid.
Maar er is van geen enkele zijde ooit de beschuldiging geuit dat onze wetgeving
strijdig zou zijn met de grondwet. Ze mogen niet omdat we de ene fout hebben
aangetoond plotseling er van uitgaan dat er dan ook nog wel andere zullen zijn
waarover in het geheel niet gesproken is laat staan dat daar ooit eens van bewezen is. Dus ik zou graag voorzover Groningen op stemming aandringt de resolutie
willen ontraden.
Dank u wel commissie. Kan ik concluderen dat u gelet op het punt dat we hier in
hoofdlijnen voor spreken. En de discussie die gevoerd is waarin de nuances zijn
aangegeven t.o.v. de verschillende standpunten. Kan ik concluderen dat u wat dat
betreft dit debat als zodanig voldoende hebt gevoerd en dat er geen extra stemmingen nodig zijn over individuele resoluties.
Ik vraag dit nu.
Ik zou nog een voorstel willen doen. We proeven hier toch een redelijke onenigheid
over of wetten aan de grondwet getoetst zouden kunnen worden. We hebben ook
gehoord dat de leidersstichting binnenkort met een rapport uitkomt. Het leek mij
daarom zinnig om met de definitieve standpuntbepaling te wachten tot het rapport
van de leidersstichting uit is en tot die tijd geen standpunt in te nemen noch
positief noch negatief.
Ik denk dat we dat niet zouden moeten doen. Dat is ook het voorstel van de
commissie. We gaan niet nu die discussie weer overdoen. Er is een duidelijk
accent gelegd in de vergadering heb ik dat ook gemerkt. Ik denk dat we dat zo
zouden kunnen doen zoals de commissie voorstelt.
In dat geval zou ik een stemming vragen.

Toch wel, toch wel. Daar maakt u het alleen maar harder mee. Goed. Mevrouw u.
Dat spijt mij zeer maar gaat uw gang.
Hanneke van Tongeren, afdeling Laren-Blaricum. U had het net over aanbrengen
van nuanceringen.
Die zijn aangebracht in de discussie.
Ja, er is nog een hele kleine. Er is zo juist gesproken over resolutie 50 van de KC
Den Helder. Die meen ik met instemming is begroet. Ik zou daar graag nog even
aan willen toevoegen. Resolutie 327 van de afdeling Laren-Blaricum. Die aan
hetgeen in resolutie 50 wordt vermeld nog een extra nuancering toevoegt die past
ook binnen het totale kader.
Ik wou graag niet de discussie gaan herhalen en de nuances niet verder te
nuanceren. Er is dus stemming gevraagd door de afdeling Groningen over resolutie.
Voorzitter voor u tot stemming overgaat, want u zegt u gaat stemmen maar u mag
niet meer. Ik wacht. Ik kijk toch even niet naar u meneer Wigman, zeer tegen mijn
gewoonte in maar naar de heer Bakker want die gaat nu een mededeling doen.
De afdeling Groningen trekt het verzoek tot stemming in.
Meneer Wigman blijft als laatste. Gaat uw gang.
Voorzitter u wilt een discussie niet over doen die al gedaan is. Maar als ik goed
heb geluisterd heb ik nog geen reactie gehad van de commissie op mijn vraag wat
het standpunt van de commissie is over resolutie 332 en 50. Er werd net gesteld
dat dat wel het geval is maar hij is mij dan ontgaan als ie wel besproken is. Enige
vraag is of de commissie hem kan overnemen en door dat vast te stellen zijn we
ook klaar.
Die kunnen we zonder moeite overnemen.
Dan hebben we dat geconstateerd. Dank u.
Kunt u instemmen met mijn voorstel ter afdoening van deze hoofdstukken en
clusters. Ja, dan is dat gebeurd. Dan is aan de orde hoofdstuk 7. Onder leiding
van de heer Rassenaar.
Dan is nu aan de orde hoofdstuk 7 Welvaart en Werk. Commentaar van de
commissie op de resoluties 344 tot en met 355. Kort maar krachtig, zou ik zeggen.
Mag ik daar nog iemand het woord over geven.

Groosman, kamercentrale Dordrecht.
Meneer de voorzitter in de kamercentrale heeft men vastgesteld dat in dit hoofdstuk de belangrijke relatie die men steeds duidelijker ziet tussen economie en
technologie voorzover het welzijn en welvaart betreft onderbelicht is gebleven. Men
heeft daartoe resolutie 350 daar aan uitdrukking gegeven. Hoe is de visie van de
commissie daarop.
Verder in de zaal nog andere commentaren op deze resoluties. De heer Leijten.
Voorzitter, graag een opmerking over de resolutie 347 van Haarlem over het
mededingingsbeleid. Lezing daarvan wekt nog al wat belangstelling. Maar toch wel
een kritische opmerking voorzitter. De vraag rijst in hoeverre we in Nederland nog
zinvol een mededingingsbeleid te kunnen opbouwen meneer Van Aardenne u weet
ongetwijfeld dat we alleen kennen in Nederland misbruikswetgeving op het terrein
van mededingingsbeleid. Ik vraag me af of het nog zinvol is om over te gaan op
verbodswetgeving mede gezien de ontwikkeling dat e.e.a. steeds meer in europees
verband geregeld wordt.
Tweede opmerking voorzitter is de resolutie 355 pag 58 van Hoekschawaart met
betrekking tot de aandacht voor het midden- en kleinbedrijf. In beginsel juist
voorzitter maar dan wel vanuit de optiek matching. Wanneer je over de grens
situaties aantreft waarbij het midden- en kleinbedrijf profiteert van lagere werkgevers lasten dan in ons land. Ga je verder ga je dit al te absoluut hanteren dan heb
ik het idee dat wij in Nederland valse concurrentieverhoudingen krijgen tussen klein
en middelgroot en grote bedrijven onderwerp waar meneer Van Aardenne mogelijk
ook zal aanspreken. Dank u voorzitter.
Dank u zeer, meneer Leijten.
De heer Meijer.
Voorzitter dank u wel.
347 Haarlem. Ik hoor van Haarlem graag of zij het mededingingsbeleid als een
overheidstaak zien zo ja dan zouden wij wat minder gelukkig zijn met die motie.
Dan de laatste spreker over het midden- en klein bedrijf. Ik zou hem en overigens
de hele vergadering dringend in overweging te geven de motie 344 Wassenaar
over te nemen. Omdat die zich zeer genuanceerd en uitgebreid over uitspreekt.
Dank u.
U heeft het woord.
Dank u voorzitter. Van Tuyll,afdeling Haarlem.
Ik had een vraag aan de commissie over het standpunt in de toelichting wordt
gezegd dat de resoluties onderstrepen het belang dat liberalen hechten aan een
gezonde, goed gespreide en flexibele economie gebaseerd op .... .. en mededinging. Mijn vraag aan de commissie is betekent dat dat de resoluties die hier
verwoord zijn worden overgenomen door de commissie en ik verwijs met name
naar resolutie 345, 347 en 348. Zo ja, dan hoeven we er niet verder over te
discussiëren. Nu ik toch aan het woord ben wil ik een vraag beantwoorden van de
heer Meijer. Over resolutie 347. Het mededingingsbeleid is inderdaad een over-

heidstaak en het is zo dat het mededingingsbeleid in Nederland veel minder
verstrekkend is dan in een aantal omringende europese landen. Met name Duitsland waar veel meer aan mededingingsbeleid wordt gedaan. Het is aangetoond dat
het goed is voor de economie, de werkgelegenheid maar ook voor de economische groei als er wat scherper op het mededingingsbeleid wordt gelet. Dank u
voorzitter.
Dank u. Ik neem aan dat de heer Meijer niet voor de tweede keer aan het woord
wil komen.
Een heel kort vraagje voorzitter, iets wat mij niet helemaal duidelijk is. Bedoeld
Haarlem het mededingingsbeleid alleen in positieve zin of ook in negatieve zin.
Daarmee bedoel ik dat zo iets als protectionisme kan ook als een overheids
mededingingsbeleid gezien worden.
U mag er op reageren, maar laten we het kort houden anders gaan we definities
van alle begrippen hier een invulling krijgen.
Uiteraard stelt Haarlem niet voor om het protectionisme voor te staan.
Juist dat is een duidelijk antwoord. Dan denk ik dat nu het woord is aan de
commissie. Wou ik in eerste instantie heer Groenveld vragen om hier op te
reageren.
Er is geconstateerd in resolutie 350 dacht ik dat de commissie wat weinig aandacht
besteed aan technologische vernieuwing. Aan een klimaat voor innovaties een
gunstig klimaat daarvoor. Voorzover de leden in de tekst die aandacht voor
technologische vernieuwing hebben gemist. Is dat jammer want de commissie heeft
zeer wel bedoeld om onder haar aandacht voor infrastructurele maatregelen voor
een adequate infrastructuur ook te rekenen technologische infrastructuur. Dat
betekent dat waar de commissie bepleit een verbetering van de infrastructuur wij
ook bedoelen het scheppen van institutionele voorwaarden waardoor een gunstig
klimaat is voor innovaties. Dat naar aanleiding van 350. Waarvan je zou kunnen
zeggen die is overbodig, ook de commissie bedoelt het zo zoals het in die
commissie is bedoeld. Maar als zodanig heeft de commissie geen moeite met het
onderlijnen van de noodzaak voor een goed vernieuwend technologisch infrastructuur. Wat betreft 347 en andere resoluties die betrekking hebben op het mededingingsbeleid zitten we met een probleem dat is ook uit de discussie bij u onderling
gebleken. Dat we niet altijd precies weten wat met mededingingsbeleid wordt
bedoeld wat er onder wordt verstaan. Je kunt daar onder verstaan een beleid
gericht op concurrentiebevordering. Ik denk dat de commissie daarmee kan
instemmen. Het kan echter ook zo ver gaan een mededingingsbeleid dat er wordt
gestreefd naar marktvormen in dit land gelijkend op volledige mededinging en
amerikaanse studies hebben al uitgewezen dat wanneer dat geprobeerd wordt dat
in het algemeen een negatieve invloed heeft op de economische dynamiek en op
de economische groei. Ik ben niet met die spreker eens die heeft gezegd dat
wanneer men het MKB een aparte behandeling wil geven d.w.z. in de fiscaliteit dat
dat kan vanuit het argument van de matching. Als in andere landen dat gebeurt
dan gebiedt het scheppen van eerlijke concurrentieverhoudingen dat wij ook in de

richting van ons MKB iets dergelijks doen. Of het in het algemeen juist is bepaalde
bedrijfstakken fiscaal te bevoordelen boven andere bedrijfstakken is zeer de vraag.
In het algemeen zijn liberalen voor algemene regelgeving waarbij niet wordt
gediscrimineerd tussen bedrijfstakken. Tot zover voorzitter.
Dank u zeer meneer Groenveld. Mevrouw Larive.
Dank u wel voorzitter. De commissie steunt in iedergeval resoluties 349, 350, 352
en 355. Die allen als strekking hebben dat het in .... Wig is ook het allerhoogste in
Europa, 39% gemiddeld. In Nederland 47,8 en zo kunnen we nog doorgaan
dat weten we allemaal. Maar u zult daar geen richtlijnen uit Brussel voor krijgen.
Dat is eigen nationale verantwoordelijkheid. Dat zullen we voor onszelf moeten
doen. Daarom heb ik een kanttekening bij resolutie 354 die zegt dat in het kader
van de EEG dient gestreefd te worden naar harmonisatie van belastingsystemen,
sociale verzekeringstelsels en subsidiebeleid. Dat is wel strevenswaardig maar
absoluut niet haalbaar. Nu kosten op dit moment 12 stelsels voor sociale zekerheid
als voorbeeld te nemen samen zo'n 922 miljard ecu. Als we dat zouden willen
optrekken naar een gemiddeld niveau zoals neemt u West-Duitsland wat iets lager
ligt dan het Nederlandse niveau. Dan zou dat in de huidige structuur al 1362
miljard ecu kosten. Dat betekent dat Nederland iets naar beneden zou gaan en
een aantal andere lidstaten naar boven. U begrijpt de taak van de EEG kan daar
niet zijn. We hebben een begroting van ruim 52 miljard ecu en het kost wat ik
zonet zei 1362. Kan dus niet. Een tweede mogelijkheid is via Brussel, via Europese
regelgeving naar beneden te gaan harmoniseren. Dat zou uiteraard een stuk
minder kosten. Dat is in strijd met het verdrag van Rome waarin duidelijk gesteld
wordt dat de doelstelling is de levensstandaard te verbeteren. Dus een Europese
taak, hoe het ook zou zijn, is volstrekt irrealistisch financieel ook onhaalbaar. Wij
willen Europese liberalen wel dat uiteraard de nationale wetgevingsarbeid wordt
getoetst op Europese wetgeving. Dat men dus geleidelijk aan naar elkaar gaat
toegroeien via evolutie en niet via revolutie. We denken dan ook en dat zie je al
bijvoorbeeld in Spanje en Portugal dat door de economische groei armere landen
vrij vanzelfsprekend zelf hun sociale zekerheid kunnen optrekken. Dit betekent
natuurlijk allemaal wel dat wij een hele grote eigen verantwoordelijkheid hebben
omdat die klapdeuren niet alleen naar binnen opengaan, niet alleen naar buiten
opengaan maar we krijgen dus een veel sterkere concurrentie. We zullen dus in
ons eigen belang zelf heel kritisch ons zekerheidsstelsel ons belastingstelsel. Want
u weet ja 60% over 92.000 gulden is al een stapje verbetering wat onze belasting
betreft maar nog altijd heel iets anders dan 53% over 2,5 ton zoals in Duitsland is
en dat kan bijvoorbeeld tot brain-drain leiden. Dus wel zullen zelf die verantwoordelijkheid heel duidelijk op ons moeten nemen i.v.m. onze concurrentie verplichting.
Maar 354 raden wij dus af om de hierboven geschetste rede.
Ja dan constateer ik met uitzondering van resolutie 354 welke overige resoluties
door de commissie worden overgenomen die aan de orde zijn gesteld. Ik mag
aannemen dat men zich kan verenigen met het commentaar van de commissie
inclusief de overgenomen resoluties op 344 tot en met 355. Dat is juist of de heer
De Haze-Winkelman heeft daar nog een kanttekening bij.

Dat is juist voorzitter. Maar als u het zo stelt wil ik ook graag de mening van de
commissie over resolutie 348.
348 is ook overgenomen.
345 ook.
Ja zeker.
Ik kan ze wel allemaal individueel noemen maar ik had ze even samengevat om te
proberen toch dat tijdstip van vier uur te halen.
Voorzitter nog een korte opmerking. Met uw conclusie akkoord betekent wel als u
354 afwijst en alleszins te begrijpen mevrouw Larieve met uw uitleg.
Dat heeft u dan goed begrepen.
Akkoord maar dat betekent dan wel dat 355 onontkoombaar wordt. Dat is ook min
of meer erkent door de heer Groeneveld in zijn reactie met matching. Denkt u
bijvoorbeeld aan enkele knelpunten voor het toeristisch bedrijf.
Ja precies, ik geloof dat de commissie daar geen moeite mee heeft omdat over te
nemen. Dus we zijn het eens. Dan gaan we verder met de resoluties 356 tot en met
367. Ik stel aan de orde het commentaar van de commissie. Wie mag ik daarover
het woord geven de heer Meijer.
Voorzitter een hele kort opmerking over een korte maar wel heel essentiële
resolutie van de kc Den Helder 363. Ik zou het op prijsstellen als de commissie die
overneemt want die mis ik in haar commentaar.
363 zegt u.
363.
Ik geloof dat u vanuit de tekst van het rapport van de commissie en ook uit het
commentaar eigenlijk mag concluderen dat dat het geval is.
Voorzitter. De tekst van het oorspronkelijke stuk is ons te vaag. Daar gaat het om.
We willen hem bij voorkeur zo scherp gesteld hebben als hier staat.
Ja, in het commentaar op de resoluties wordt dat. Misschien dat de heer Nord dit
dan zelf even aangeeft. Uiteindelijk is het zijn rapport.
Mag ik misschien even citeren uit onze nota en vragen wat daar dan in nog
duidelijker moeten zijn. Zou een goed ding zijn indien voor de rijksbegroting de
gulden financieringsregeling in ere werd hersteld en de kapitaaldienst investeringsuitgaven weer van de gewone dienst consumptieve uitgaven weer gescheiden. Ik
zou niet weten hoe ik het duidelijker moet zeggen.

Voorzitter daarom hebben wij hem zo geformuleerd zoals het hier staat het zou een
goed ding zijn is juist. We hebben hem geëxpliciteerd als dat geen probleem is
voor de commissie. Wij vinden het van zodanig belang dat we hem zo expliciet
gesteld willen hebben.
U wilt het nog sterker geformuleerd hebben. Ik denk dat het een kwestie van
toonzetting is dat de commissie daar geen problemen meer heeft.
Akkoord.
Wij mochten geen verkiezingsprogram schrijven meneer de voorzitter. Dus hebben
wij de woordkeus vermeden die daarop lijkt.
We begrijpen nu dat de heer Meijer al bezig is met de volgende fase. Maar die
denkt altijd vooruit.
Nog meer opmerkingen over deze resoluties.
Voorzitter, de afdeling Oss stelt voor om het
Mag ik u naam.
Bakker, Groningen.
De afdeling Oss stelt voor om te zorgen dat de rijksbegroting sluitend wordt. Het is
niet duidelijk wat ze daarmee bedoelen. Is dat de totale begroting waarin ook
aflossingen vallen en als dat zou zijn dan heb je een financieringstekort overschot
nodig van zo'n 30 miljard. Of het gewone financieringstekort. Want als het slechts
om het gewone financieringstekort gaat dan ben je na 10 jaar je rentelasten niet
kwijt. Als je financieringstekort 0 is neemt je staatsschuld noch toe noch af en blijft
ie gewoon gehandhaafd. Als je de totale begroting sluitend wil maken dan zou je
zo'n 50 miljard moeten bezuinigen. Dat lijkt me moeite van dit kabinet om een paar
miljard te bezuinigen lijkt het me een onmogelijke exercitie. Het lijkt mij ook veel
beter de door de leidersstichting voorgestelde norm die ook nog een in het
rapport van de commissie is neergelegd namelijk het onderscheid tussen de kapitaaldienst en de gewone dienst. Wat namelijk ook zorgt en dat is een gevaar bij het
voorstel van Oss. Ik zal een voorbeeld geven. Minister Ritzen die heeft voorgesteld
om de schoolgebouwen te verkopen. De scholen zouden vervolgens weer moeten
huren. Je kunt daarmee de begroting best sluitend maken je krijgt namelijk een
hoop kasmiddelen binnen. De scholen zouden vervolgens die scholen meer
moeten huren dat betekent dat je in de toekomst extra geld erbij krijgt. Als je nu
splitst in een kapitaaldienst en een gewone dienst dan krijg je dit soort flauwekul
niet. Bij het voorstel van de afdeling Oss blijf je dit soort dingen gewoon houden.
Verder geen commentaren meer. Ja nog een spreker zie ik, spreekster.

Manita Overweg uit Leiden.
Ik wou steun betuigen aan de resolutie van afdeling Rotterdam. Ik heb zelf een
beetje het idee dat het thema deregulering vandaag en gisteren te weinig aandacht
heeft gekregen. Dat vind ik jammer omdat zowel deregulering als afslanking van
het rijksoverheidsapparaat vroeger generale stokpaardjes waren van onze partij en
nu Ritzen nu min of meer aan de haal gaat met het afslankingsgedeelte. Wilde ik
toch aandacht vragen voor het dereguleringsgedeelte dat wij als WD toch veel
aandacht aan blijven besteden. Ik denk dat ik daarom kan verwijzen naar heel veel
resoluties van andere afdelingen die daar ook allemaal opslaan. 73, 74, 76, 296,
303 allemaal resoluties die mijn instemming dragen. Ik wil in iedergeval vragen of
356 concreet kon worden overgenomen. Dank u wel.
Mag ik in eerste instantie de heer Groenveld het woord geven namens de commissie.
Dank u voorzitter. De commissie verenigd zich niet met 361, de resolutie van de
afdeling Oss. Waarbij wordt gevraagd om een wettelijke regeling waarbij de
rijksbegroting in totaliteit in evenwicht zou moeten zijn. Waarom doen we dat niet.
De heer Bakker uit Groningen heeft dat denk ik al goed uitgelegd waarom je dat
beter niet kunt doen. Ik kan er nog iets aan toevoegen. Elke micro-huishouding
staan wij toe te lenen. Een tekort te hebben in de huishoud-rekening. Maar dan
moeten die dat geleende geld moet gebruikt worden voor investeringsuitgaven.
Vandaar dat ook de rijksoverheid wel mag lenen maar dat geleende geld moet
gebruiken voor het financieren van overheidsinvesteringen en vandaar ook dat wij
pleiten voor de gulden financieringsregel waarbij dat onderscheidt wordt gemaakt
tussen de gewone dienst en de kapitaal dienst van de rijksbegroting waarbij dan
de gewone dienst in evenwicht moet zijn en de kapitaalmiddelen worden gebruikt
voor overheidsinvesteringen. Met 361 kunnen we ons niet verenigen. Wat betreft
deregulering. Voor zover de commissie dat niet duidelijk heeft onderlijnd belang
daarvan vragen wij wederom excuus. Het is zeer zeker de bedoeling om die
dereguleringseparatie van groot belang te achten en als de motie of de resolutie
356 die strekking heeft en die heeft het dan kan de commissie zich daarmee
verenigen. Dank u wel voorzitter.
Dan wou de heer Van Aardenne hier een aanvulling op nog het woord geven
namens de commissie.
Dank u wel meneer de voorzitter.
Ik kan het heel kort doen omdat ik na de beantwoording van de heer Groenveld
niet meer op de verschillende opmerkingen hoef in te gaan. Ik zou een algemene
opmerking willen maken op dit hoofdstuk. Ik denk terecht dat in de resoluties tot
uitdrukking komt de zorg voor de overheids financiën en ook de lastendruk op de
burger en dat alles mede in het licht van onze positie in Europa. Want daar, ik wil
het toch herhalen moeten wij voorstaan dat Nederland in Europa niet achteruit gaat
kachelen mede door onze wijze van overheidsuitgaven te doen en dat vereist een
samenstel van maatregelen. Dat vereist inderdaad afslanking van de overheid maar
niet een afslanking zuiver in aantal maar met duidelijk afstoting van taken en niet
met zuiverheid overhevelen van taken naar andere overheden. Want daar wordt de
bureaucratisering en lastendruk niets minder door. Dat vereist een consequente

deregulering zoals in de vorige kabinetten inderdaad is uitgevoerd. De heer
Korthals Altes weet daar alles van. Dat moet worden doorgezet en het vereist een
zeer kritische beschouwing van overheidsuitgaven. Dat laatste nu denk ik moet ook
de WD consequent blijven doen. Want wij constateren zelfs na een tussenbalans
in liberale richting bijgebogen nog altijd een veel te hoog niveau van overheidsuitgaven en dat betekent dat elke mogelijkheid tot bezuiniging moet worden aangegrepen. Steeds moet worden gezien of een bepaalde overheidsuitgaven inderdaad
bijdraagt tot het doel. We hebben zojuist een resolutie over onderschreven. In de
praktijk komt het er nog wel eens op neer dat men in het algemeen en dat geldt
ook voor de WD. Ik durf dat toch wel te zeggen in het algemeen. Men kan zeggen
er moeten uitgaven worden teruggebracht er moet worden bezuinigd waarbij
concrete maatregelen en dat zegt ja maar nat in my back yard. Ook hier geldt het
.... syndroom. Ik denk dat wij in de eensuiatie de komende jaren in Nederland en
met name dus ook de liberalen in Nederland gesteld zullen worden voor inderdaad
een taak die hier en daar uiterst pijnlijk ingrepen met zich mee zal brengen en die
niet altijd tot groot applaus van iedereen in dit land zal leiden maar ook daar zal
moed dienen te worden betoond. Dank u wel.
Dank u wel meneer Van Aardenne. Mag ik aannemen dat u zich met het commentaar van de commissie kunt verenigen. Mat name het commentaar op de resoluties
356 tot en met 367. Dat is het geval. Dank u zeer. Dan ga ik door naar de 368 tot
en met 377.
Waar de landbouwpolitiek aan de orde komt.
Wie mag ik het woord geven over deze materie. De heer Leijten.
Voorzitter. De WD landbouwcommissie heeft met 370 een resolutie ingediend en
daarbij wordt duidelijk aangegeven dat er nogal wat aarzelingen zijn met het
tweede gedeelte van het desbetreffende paragraaf wat de commissie heeft
ingediend. Wanneer we bladeren voorzitter in andere resoluties dan kun je al zien
bij een van de eersten nr. 17 waarin de Noordoostpolder een soort gelijke benadering. U treft het ook aan bij afdeling De Marne, nr. 376. Ik wil daarnaast opmerken
voorzitter dat in de resolutie van de landbouwcommissie duidelijk is aangegeven
afbouw respectievelijk beperking van subsidiestromen. Dan noem ik even de
GATT-onderhandelingen in het kader van de Uruguay-ronde die daarnaast gaande
zijn. Nogal ingrijpend punt is dat de landbouwcommissie zelfs bereid is om het
specialisatie-beginsel ter discussie te stellen. Waar echter wat moeite mee is
voorzitter dat is wat gesteld wordt in resolutie nr. 375 van Den Haag. Daar staat
ondermeer in principe de landbouw hanteren als economische activiteit. Ik krijg het
idee voorzitter als je een en ander leest dat dan het vertrekpunt van de kamercentrale Den Haag wat anders is dan die van de WD-Iandbouwcommissie. De
landbouwcommissie gaat er al vanuit dat er 40 jaar ruim marktordeningen zijn. De
kamercentrale Den Haag hanteert het beginsel in principe. Wanneer dat nu maar in
kan houden dat je marktorganisatie kan toepassen. Dan het woord kan onderstreept voor een aantal produkten. Dan heb ik het idee dat beide met elkaar te
verenigen zijn. Dat betekent ook voorzitter dat je de instrumenten van die marktorganisaties niet altijd hoeft in te zetten of slechts in beperkte mate. Maar de mogelijkheid van toepassing voor marktordeningen voor stapelprodukten zijn concreet
genoemd die moet aanwezig blijven. Slotopmerking voorzitter dat landbouw gezien
moet worden als een belangrijke pijler van de economie dat staat in de resolutie

van de afdeling Doetinchem. Dat vindt u ook terug in de resoluties van de landbouwcommissie onder punt 4. Nadrukkelijk verzoek van ons is om toch wel het
stuk van de landbouwcommissie wat in de resoluties verwoord is toch over te
nemen. Dank u.
Dank u zeer, meneer Leijten.
Mijn naam is Luitjens uit Eenrum/De Marne dat is Noord-Groningen.
Het gaat over resolutie 376. Met betrekking tot de land- en tuinbouw. Een opmerking vooraf voorzitter. Ik zal het kort houden ik houd geen uitgebreid lang politiek
verhaal. Daarvoor ben ik ook niet voldoende geoccupeerd. In de tweede plaats in
de resolutie is een typefout geslopen. Daar staat in de 6 regel intens dat moet zijn
interne.
Voorzitter onze kritiek richt zich met name op de zinsnede het Europees landbouwbeleid zou meer marktgericht moeten worden. In de zomer van 1989 werd deze
formulering na ampele discussie uit het verkiezingsprogramma geschrapt. Nu
verschijnt het hier weer. Wij hebben hiertegen bezwaar. Deze formulering is meer
kreet dan dat het inhoud heeft. Het laat ruimte voor velerlei interpretatie, het zeer
omstreden en biedt geen oplossing voor de problemen in de landbouw. Wij stellen
voor het EEG-landbouwbeleid de volgende twee hoofdlijnen vast te leggen. Ten
eerste het EEG-landbouwbeleid zou rekening moeten houden met relevante
mondiale problematiek. In de tweede plaats het interne beleid moet gericht zijn op
duurzame landbouw. Economisch en ecologisch duurzaam. Het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid is nodig voor een evenwichtige prijsvorming van de
verschillende produkten. Op zodanig niveau dat het voortbestaan van goed geleide
levensvatbare bedrijven niet in gevaar komt en voor de consument ten alle tijden
voedsel voor redelijke prijzen beschikbaar komt. Bijna letterlijk voorzitter uit het
voorgaande verkiezingsprogramma.
Deze hoofdlijnen voorzitter geven de ruimte voor een liberaal en modern landbouwbeleid dat perspectief geeft kan geven voor de primaire sector, de agrarische
bedrijfstak en kunnen tevens de basis vormen voor het plattelandsbeleid. Landbouwbeleid is deels plattelandsbeleid. Overigens voorzitter wil ik mij gaarne
aansluiten bij de resolutie 370 door de commissie landbouw en visserij gemaakte
opmerkingen. Die impliciet het begrip marktgericht op zijn minst genuanceerd
hanteren. Met name voorzitter art. 2 van resolutie 370 laatste alinea staat haaks op
het uitgangspunt marktgericht. Ik wil u dringend in overweging geven de door mij
genoemde hoofdlijnen over te nemen als basis voor toekomstig landbouwbeleid.
Dank u zeer meneer Luijtjens.
Sluiters, kamercentrale Den Helder.
Ik zou u speciale aandacht willen vragen voor onze resolutie 371 en daarbij
behorende laatste resolutie van Zwolle nr. 199 op mijn verzoek hier naartoe
verplaatst.

199.
Laatste deel van 199. Omdat het op mijn verzoek gebeurt is moet ik deze resolutie
wel weer even noemen. Ik vraag uw speciale aandacht omdat hierin de resolutie
van de kamercentrale Den Helder een splinternieuw idee naar voren is gekomen
dat nog niet zo lang leeft in landbouwkringen. Het gaat hier om de natuurproductie
maar dan uitgevoerd door de desbetreffende agrariër van wie het land is. En wel
tegen een volwaardige beloning. Ik zou graag de mening van de commissie hier
over willen horen. En of u deze resolutie kunt overnemen dan kan ik indien nodig
in tweede termijn een toelichting daarop geven.
Dank u zeer, meneer Sluiters.
Het is natuurlijk praktisch als u die toelichting eerst geeft wordt hier achter de tafel
gezegd dan kunnen we dat meteen meenemen. Laten we dat inderdaad maar
even afronden.
Zeker dat zal ik dan doen.
Kunt u iets dichter bij de microfoon, u bent hier slecht te verstaan.
Goed. Op het ogenblik is het zo dat er belangrijke gebieden zijn. Landbouwgebieden die bestempeld worden tot reservaatsgebieden danwel beheersgebieden. Voor
beide soorten grond kan een beheersovereenkomst worden afgesloten. Dat
betekent dan dat er op die gronden dan een beperking wordt gelegd in die zin
dat er minder kunstmest mag worden gestrooid en dat vanaf een bepaalde datum
pas het land mag worden bewerkt. Dat levert uiteraard productieverlies op.
Daarvoor wordt dan een beheersvergoeding gegeven. Die beheersvergoeding is
dan meestal niet voldoende voor het productieverlies. Als je de zaak nu positief
maakt t.o.v. de agrariër en deze gronden vooral in de huidige ontwikkeling waarbij
de veestapel moet verminderen. Deze gronden geheel uit productie nemen en dan
de agrariër de taak geeft deze gronden als landschap te beheren omdat wij dat
met zijn allen eigenlijk wel willen omdat het toch al reservaats of beheersgebieden
zijn. Dan kan deze agrariër een volledige beloning daarvoor krijgen voor ingezette
arbeid eventueel voor geïnvesteerd kapitaal. Ik moet daaraan toevoegen dat
reservaatsgebieden wanneer die vrijkomen opgekocht dienen te worden door de
overheid en dan ook beheert moeten worden door de overheid. Dat gebeurt nu
ook al. In landbouwkringen denkt men en wij denken dat ook dat natuurproductie
door de agrariër best wel eens goedkoper zou kunnen zijn. En in iedergeval heel
positief voor de agrariër. Dat is onze reden om dat te vragen. Omdat het heel
nieuw is hebben wij dat dan ook heel voorzichtig gevraagd of dat in studie
genomen kan worden. Wij zouden het bijzonder op prijsstellen als u hier achter
kunt gaan staan.
Dank u zeer voor uw toelichting, heer Sluiters. Het is mij nu volkomen duidelijk. Dan
was eerst de heer Delvaux aan de beurt.
Meneer de voorzitter, is de commissie met mij van mening dat de resoluties 372,
375 en 377 te ver gaan. 372 in de ene richting en de beide anderen in de andere
richting.

Ja meneer Van Tuyll.
Dank u voorzitter. Ik was zelf heel gelukkig met hetgeen de commissie in het
rapport ongebroken lijn had gezet over het landbouwbeleid. Een aantal resoluties
doen afbreuk aan die tekst en ik zou de commissie willen vragen daar een duidelijke uitspraak over te doen in de inleiding op blz. 3. Blz. 61 wordt geen duidelijke
keus gemaakt. Met name zou ik een uitspraak willen over resolutie 370 die naar
mijn mening strijdig is met hetgeen wat in ongebroken lijnen staat. Er is een
passage waar ik met de aandacht op wil vestigen in resolutie 370 dat is de
zinsnede dat hetgeen in ongebroken lijnen staat er niet direct toe bijdraagt om
stemmen uit agrarische kring te trekken. Dat suggereert dat de WO een belangen
partij moet zijn. Ik ben het daar geheel niet mee eens. Ik vind de WO moet staan
voor een aantal liberale uitgangspunten en moet zich niet ontpoppen tot een
belangen partij voor deze of gene kiezersgroep. Maar nu we toch bezig zijn over
het spreken over het aanwijzen van kiezersgroepen wil ik mijzelf er even aan
bezondigen en erop wijzen dat er in dit land nog altijd meer kiezers zijn die
afnemer zijn van landbouwprodukten dan die producent zijn van landbouwprodukten. De eersten hebben hinder van het gevoerde landbouwbeleid, de tweeden
hebben er hooguit wellicht enig baat bij. Tenslotte voorzitter wil ik erop wijzen dat
resolutie 370 strijdig is met resolutie 156 waar we gisteren al in positieve zin over
gesproken hebben. Dank u voorzitter.
Dank u zeer meneer Van Tuyll.
Maris uit Sassenheim.
Ja meneer Maris was iets eerder.
Ik heb het betoog van de meneer Luijtjens uit Groningen met belangstelling
gevolgd alleen ik vind het eigenlijk een liberaal beginsel dat op den duur elke
industrie en bedrijfstak markt gerichte prijzen zal moeten voortbrengen. En in het
deel van de land-en tuinbouw is dat ook zo, in de groenteteelt en in de sierteelt
e.d. zijn gewoon marktprijzen, dus ik heb er alle begrip voor dat dat niet van de
ene dag op de andere dag komt, maar ik heb er principiële bezwaren voor als
daar niet op den duur naar gestreefd wordt. We weten uit ervaring van OostEuropa dat de subsidie uiteindelijk tot wanhopige toestanden leidt en ik denk dat
wij ons daarvoor moeten hoeden.
Duidelijk mijnheer Maris, mevrouw...
Ja voorzitter, mevrouw Wijers uit Hilversum.
Geen agrariër zoals u zich wel kunt voorstellen, maar ik denk dat we allemaal een
beetje resolutiegek aan het worden zijn en hier op dit moment. In de eerste plaats
had ik de vaste overtuiging, want anders had ik daar wel iets eerder iets over
gezegd, dat van resolutie 199 die laatste zin weggevallen was, want daar staat n.l.
daarbij zal ook van het vrijkomend landbouwgebied, natuurgebied moeten worden
gemaakt. Nou ik vind dat gewoon van de gekke, ik vind dat de boeren dat zelf
moeten weten of ze dat willen. En als we dan, als ik dan de meneer uit Den Helder
hoor zeggen daar moeten beperkingen op gelegd worden, ik wil helemaal geen
beperkingen en ik vind het ook niet liberaal om beperkingen op te leggen. En ik

weet ook niet wat ik met die motie 371 aan moet, ik vind het helemaal een vervelende discussie worden, laat ik het zo zeggen, maar dat zal echt wel aan mij liggen
want ik denk ook dat er weinig boeren in de zaal zitten, ik heb zo het idee dat die
er heel anders over zouden denken als die meneer uit Den Helder en die meneer
van die motie, en van die resolutie, dat al dat landbouwgebied maar natuurgebied
moet worden, ik vind dat niet goed, ik vind een landbouwgebied kan zeer mooi zijn
en ook een goed natuurgebied.
Dat zal men wel niet met mij eens zijn, maar dat kan me dan ook niet zoveel
schelen.
Ik ben het met u eens, dat is niet belangrijk, maar ik denk niet dat we de mening
van een ander vervelend moeten vinden, want dat hoort wel bij deze discussie.
Ja voorzitter ik zou de laatste spreekster in ieder geval willen bijvallen als zij zegt
dat een landbouwgebied heel mooi kan zijn, want de schoonheid van het twentse
landschap wordt inderdaad door een heel groot deel uitgemaakt door de aanwezigheid van de kleinschalige landbouwgebied, een gebied dat uit de afwisseling
van landbouwgebied en weer wat bosdelen bestaat en dat, ik ga geen reclame
maken, maar juist vanuit die achtergrond, daarom toch even gezegd, bij wijze van
inleiding, is het denk ik belangrijk om de gedachte van Den Helder te steunen. Wij
lopen nu tegen het probleem aan dat je aan de ene kant de landbouw wordt
gedwongen door de regelgeving aan de ene kant in Europees verband en aan de
andere kant onze eigen milieu wetgeving, om kostbare maatregelen te nemen die
relatief veel geld kosten. Dat dwingt die bedrijven als het ware tot schaalvergroting,
maar voor die schaalvergroting zouden in feite dat landschap teniet moeten we
doen en dat willen we nu juist niet. Als je aan de andere kant die bedrijven niet de
ruimte geeft hun economische basis te verbreden, dan zijn ze gedoemd het lootje
te leggen en verloederd het landschap ook, want het is geen landschap dat maar
van zichzelf van natuur bestaat, het is een cultuur landschap en zonder boeren
verloederd het. En ik denk dat het daarom belangrijk is dat als wij als samenleving
zeggen wijs tellen zo'n mooi landschap op prijs, wij hebben daar economisch
voordeel van, b.v. als het gaat om toerisme en als het gaat om een goed leefklimaat dan is het denk ik ook belangrijk, dat wij als samenleving bereid zijn voor dat
collectieve goed te betalen, en ook te betalen aan diegene die het goed produceren en ik denk dat in het verlengde van die redenering de aanvaarding van de
gedachte van Den Helder een hele goede stap zou zijn.
Dank u zeer mijnheer Zwarts, ik dacht dat de heer, de Haze-Winkelman, wat eerder
bij de microfoon stond,
Voorzitter het gaat om resolutie 375, de heer Groenveld heeft het net al eigenlijk
gezegd, toen het ging om het midden en kleinbedrijf. Wij liberalen vinden dat alle
bedrijfstakken onder dezelfde voorwaarden moeten werken, d.w.z. zonder overbodige overheidsingrijpen. Dat zal dus ook het richtsnoer moeten zijn voor de land en
tuinbouw waar overigens de meerderheid van de produkten in het land en tuinbouw sector ook volstrekt ongesubsidieerd en zeer winstgevend worden geproduceerd en ook veelal worden geëxporteerd. Het betreft een aantal produkten die
onder EEG regulering vallen en wat wij nou gedaan hebben met onze resolutie, is
een hoofdlijn aangegeven hoe dat op langere termijn zal moeten worden opgelost.

Op lange termijn zal het overheidsingrijpen teruggebracht moeten worden en zal
dat een vrije markt sector moeten worden. We weten ook wel dat we daar niet van
de ene dag op de andere naar toe komen, dat we met 40 jaar EEG beleid opgezadeld zitten, wat betekent dat je via overgangsreguleringen naar die nieuwe sector
toe moet gaan, maar voor ons op hoofdlijnen is het dan belangrijk om hier die
richting aan te geven en dat is de intentie van Den Haag geweest.
Dank u zeer meneer de Haze-Winkelman, meneer Schuddeboom
Ja blijven knijpen,
Oh ik moet blijven drukken
Ja meneer de voorzitter, ik heb het vandaag eens de hele dag aangehoord en ik
had zelfs de hele dag mijn mond willen houden tot vanavond 4 uur, had ik het
maar gedaan, maar ik hoorde daarnet die mevrouw spreken, ik denk ja eindelijk
eens iemand die er nou eens gewoon gaat vertellen wat er is. Zijn wij nu liberalen
of zijn we het niet. Ik krijg wat van dat geregel, het wordt per congres haast erger,
wij zitten in moties alles vast te leggen, in regels ik vind zoals de industrie vrij moet
zijn, daar zijn we zo voor, laten wij, desnoods met overgangsmaatregelen, ik hoor
terecht ergens, met die landbouw, is het zo iets bijzonders, moeten we dat nou al
jarenlang als een zorgenkind beschouwen, wanneer ik in Nederland rond rijd en ik
kijk naar het godzijgedank naar de welvarende boerderijen, denk ik, waarom moet
dat allemaal, wij zijn teveel bezig met geregel, te veel subsidies, we moeten eens
wat meer hier uitspreken dat de vrije markt veel meer aandacht, ik vind dat wij als
liberalen dit eigenlijk ter punt de laatste jaren aan het onderbelichten zijn, dank u,
Ja dank u meneer Schuddeboom, dan gaan we van Den Helder naar Groningen,
Mijn Naam is Lamberts, afdeling Zwolle
Tot mijn verbazing is twee keer over opnieuw gerept over de resolutie van Zwolle
nr. 199 laatste zin. Voor zover ik weet is die ingetrokken, dus het lijkt me weinig
zinvol om daar weer een nieuwe discussie over te beginnen.
Ja, prima, dan heb ik nog een spreker, mag ik aan nemen dat het de laatste is,
over deze cluster van resoluties
Voorzitter bij mijn weten had u nog twee sprekers achter de microfoon staan
Ik had u niet gezien
Dan zal ik eerst die andere meneer het woord geven, die links achter staat
Voorzitter mijn naam is Koets
Er werd zo straks gezegd, ja ik geloof dat hier eigenlijk geen boeren in de zaal
zitten, er zijn er toch een paar, ik ben er een van. Ik verbaas me er een beetje over
voorzitter, en het begrip, of wat hier aan inhoud wordt gegeven, over liberaal,
liberalisme, als we praten over het landbouwbeleid. Wij hebben ons de hele dag in
feite al druk gemaakt over de geweldige milieu problematiek waarmee we in dit
land te maken hebben. Denk dat die zorg terecht is. Nederland is een der dichtbe-

volkte landen ter wereld, naderland heeft verschillende intensieve produkties, met
alle consequenties van dien. De sector waar dit bij uitstek op terugslaat is die
agrarische sector en als wij nou dan in Nederland en ook als WO ons zorgen
maken over een goed milieu, ook in ons onze totale samenleving, dan denk ik dat
wij er niet achteloos aan voorbij kunnen gaan, om dan maar te zeggen, en dan zal
ook die agrarische sector dan maar even voorkomen liberaal maar even moeten
gaan opereren op de wereldmarkt. Een van de grootste problemen waar die
agrarische sector mee te maken heeft is juist dat in feite alle primaire milieu eisen
die aan een gezonde landbouw gesteld worden niet alleen op veel plaatsen in
Nederland, maar mondiaal in feite met de voeten worden getreden. De grote
produkties, mondiaal, waar wij mee worden geconfronteerd, zijn produkties die in
feite alleen maar uit een soort gewas bestaan. Mono cultures en alle consequenties
daarvan, wat zie je nu ook in Nederland, en dat is juist de reden dat de landbouw
commissie gezegd heeft, wij zullen ons ook als WO moeten gaan beraden op het
specialisatie beginsel, dan is het juist dat deze monoprodukties dat die gestaakt
moeten worden, alleen wat hier nu dreigt vanmiddag te gebeuren dat is dat de
WO zogenaamd onder het mom van Liberalisme tegen die agrarische sector zegt,
en nou zullen jullie moeten gaan concurreren, produceren op een wereldmarkt,
waardoor juist milieu factoren juist door deze monoproducties met voeten worden
getreden. Voorzitter van twee en een, of wij gaan die agrarische sector de vrijheid
geven milieu eisen te hanteren die mondiaal van toepassing zijn, als we dat niet
willen omdat we de consequenties daarvan niet willen, dan zullen we ons beleid
moeten ombuigen en een landbouw beleid moeten gaan hanteren, dat primair een
aantal milieu aspecten voorrang krijgen boven mondiale projecten.
dank u zeer mijnheer Koets, applaus, mijnheer Meijer.
Voorzitter dank u wel, een paar opmerkingen, met name in de richting van mevrouw Wijers en mijnheer Schuddeboom. Het klinkt heel emotioneel, maar het klinkt
ook heel dapper om te roepen je moet vooral subsidies afkappen daar zijn wij als
liberalen voor. Ik mag u erop wijzen dat liberalisatie iets heel anders i dan liberaal
denken, en als u van de landbouw verwacht dat ze een twee drie zonder subsidies, dat hele beleid, dat zorgvuldig is opgebouwd, waar mensen miljoenen en
miljoenen hebben moeten investeren omdat de overheid ze daarbij heeft gesubsidieerd, van de ene dag op de andere dag zouden moeten afbouwen dan hebt u
het echt mis, dat gaat niet. Dat kunt u van die sector ook niet verwachten. Wat ik
van mevrouw Wijers heel jammer vind is dat zij de motie niet alleen afwijst maar
bovendien ook niet begrepen heeft. Want wat Den Helder nou net probeert te doen
is dat in die gevallen waarin een boer plaats wil moet kan maken, en dat laatste
komt niet zelden voor, voor natuurgebied hem de gelegenheid geven dat natuurgebied als een produktiemiddel te zien en de natuur als een produkt te beschouwen.
Het maken van natuur dus. Er is terecht door een aantal sprekers op gewezen dat
alles wat wij in dit land hebben door boeren is gemaakt oorspronkelijk en als we
dat willen behouden dan zullen we de boer de gelegenheid moeten geven om een
nieuw produkt te introduceren, dat nieuwe produkt heeft natuur, en wat nou zo
zonde is van mevrouw Wijers, is dat ze dat niet begrijpt, want daarmee geef je de
boer de kans om een andere weg in te slaan. Het is overigens ook de reden
waarom Den Helder bij de commissie zo heeft aangedrongen dit nieuwe idee
zomogelijk te omarmen, dank u wel voorzitter.

Dank u zeer mijnheer Meijer, voorzitter mag ik daarop onmiddellijk even op reageren, nou hoogstens een kleine interruptie,ik denk dat ik een van de weinige hier in
de zaal ben die maar verschrikkelijk kort en dan nog weinig iets gezegd heeft, en
ik zal het ook echt niet lang maken,
Maar u kunt in tweede instantie ook nog het woord krijgen,
Nee hoor ik wil het graag nu want nu is het nog vers, en de heer Meijer zegt dat ik
die moties niet begrepen heb, nou zijn toelichting nog even daarop maakt me
duidelijk dat ik uitstekend begrepen heb, en ik vind n.l. en dat zei hij even als een
boer plaats moet maken voor een ander beleid, voor een natuur beleid, of weet ik
veel wat, ik vind dat wij dan uit moeten spreken, dat wij dat niet willen, wij willen
niet dat iemand plaats moet maken,m als hij dat zelf wil dan is het vroeg genoeg
en dan kunnen wij voorwaarden schappen dat er van alles en nog wat prachtig
voor die agrariër klaar ligt wat hij dan kan. En dan zegt de heer Meijer, ja een
beetje emotionaliteit voorzitter ik ben helemaal niet emotioneel hoor, ja ik ben het
misschien wel maar niet in het kader van landbouw en dat soort dingen. Ik vind dat
we hier in deze club best eens wat emotionaliteit kunnen gebruiken hoor want ik
vind het een verschrikkelijke dooie boel. gelach
Dank u zeer voor deze niet emotionele interruptie, het is zeer helder, het is duidelijk
dat er nog een aantal facetten over de vloer zijn gekomen, het zal niet eenvoudig
zijn voor de heer Noort om dit alles samen te vatten, maar hij gaat daar een poging
toe doen.
Mijnheer de Voorzitter, de discussie aanhorende, die ik eigenlijk helemaal niet saai
vond, dat zal een kwestie van smaak zijn, en ook de resoluties doorlezende die
daarover de landbouwparagraaf in onze nota zijn ingediend, ben ik voor wat mij
betreft tot de conclusie gekomen dat ik en dat is geloof ik de eerste keer in het
debat dat wij ons niet scharen achter deze of gene resolutie, dat ik vergadering
zou willen aanbevelen om te blijven bij de tekst van de nota van onze commissie
en het komt daar waar wij de resoluties hebben uitgebracht. Want ik ben het erg
eens met de heer Delvoo, die zei als ik zo die verschillende resoluties bekijk dan
gaan ze eigenlijk allemaal een beetje te ver, de een de ene kant op de ander de
andere kant op en daar ben ik het mee eens, ik vind dat ook, en vandaar danook
dat Voorschoten zegt en dat verwijt is terecht, ik zie het alleen niet als een verwijt,
maar eerder als een deugt, dat hij zegt, de tekst van punt 6 lijkt de kolen en de
geit te willen sparen, inderdaad, en ik geloof dat dat in de landbouwsfeer ook
eigenlijk een loffelijk streven is om dat te doen. ·
Het is naar mijn gevoel niet mogelijk om te zeggen zoals Den Haag doet, ook al
bedoelen ze het niet precies zo, het is nu uit de discussie wel gebleken, maar als
je het leest, dan slaat het je toch wel wat kil op het lijf te zeggen, nou of je nou aan
landbouw doet of een andere activiteit, dat mag eigenlijk geen verschil maken en
geen onzin, als je geen winst kunt maken moet je maar iets anders gaan doen, dat
is een theorie die naar mijn mening niet op de landbouw kan worden toegepast,
ook nooit is toegepast. Er is geloof ik in de geschiedenis van de mensheid nooit
een staat geweest, nooit een samenleving geweest waar de landbouw niet een
bijzondere positie innam ten opzichte van andere economische activiteiten. Om alle
mogelijke redenen, om redenen van strategie, want dat je in oorlog moet kunnen

beschikken over voedselvoorraad om redenen van bevolkingsspreiding, van
communicatie, van alle mogelijke argumenten, om redenen ook van klimaat en van
dingen die op de landbouw invloed kunnen hebben, buiten schuld van of ook zelfs
de mogelijkheden van de landbouwproducent Om al die redenen is de landbouw
altijd overal op een bijzondere manier behandeld, doen wij ook, hebben wij ook
altijd gedaan. En dat doet ook, in die traditie bevind zich ook het Europees
landbouwbeleid en dan moet je ook niet vervallen in het andere uiterste waarin je
zegt het doel van het landbouwbeleid moet zijn om alles zo te laten als het is en
marktgerichtheid zelfs niet eens het streven in je beleid op te nemen, dat gaat te
ver naar de andere kant, dat is niet realistisch en dat zou ook niet lukken, zal
uiteindelijk leiden tot nog veel grotere catastrofes voor de landbouw, het is hier al
gezegd, kijk maar naar het lot van hoe de landbouw eruit te voorschijn is gekomen,
toen eindelijk duidelijk werd wat er zich had afgespeeld achter wat wij zolang het
IJzeren Gordijn hebben genoemd.Daar had u een landbouw politiek die puur
gericht was op het zo laten blijven van landbouwproduktie als hij was geweest en
het volstrekt afstand nemen dat je ook nog voor een markt produceert en moet
proberen klanten voor je waren te vinden en een markt voor je produkten en een
prijs voor je produkten. Wij hebben dus geprobeerd om tussen deze twee, laat ik
ze nou maar uitersten noemen, een midden koers te varen, noemt u het maar de
kolen en de geit sparen, inderdaad, omdat wij geloven dat die ook allebei moeten
worden gespaard, die geit moet niet worden opgegeten, door de wolf en de kool
moet niet worden opgegeten door de geit. Dat is de strekking van onze landbouwparagraaf. Wij ontkennen dat niet, schamen ons daar ook niet voor, dat is ook de
manier waarop het Europese landbouw beleid tot nu toe is gevoerd. Wel streven
daar waar het kan naar meer markt gerichtheid maar daar lange tijd voor nemende
omdat men weet dat je in deze zaken onmogelijk van de ene dag op de andere de
schroef plotseling geweldig kunt aandraaien, de catastrofes die je daarmee kunt
veroorzaken, zijn nog erger dan de euvels die je daarmee denkt te verhelpen en ik
vind het jammer, dat men vooral in de europese gemeenschap en dat zijn de
nationale ministers die daar over hebben beslist, geprobeerd heeft om het landbouwbeleid ....................... .
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voor mij althans in dit kader geen verplichtingen zouden bestaan. dat heb ik dus
gedaan, kan ik ook niet meer veranderen en niet afzeggen. Ik kan wel zeggen
hoe ik het, hoe het mij spijt dat ik bij de laatste akte van ons ik wil niet zeggen
toneelspel, maar toch wel van een gebeuren wat z'n betekenis heeft voor het
liberalisme, en voor onze partij, dat ik bij deze laatste akte niet aanwezig zal
kunnen zijn. Ik zal aan u denken, wanneer u daar in Krasnapolsky mee bezig
bent. Ik heb het volste vertrouwen dat dat voortreffelijk zal aflopen. Ik heb
genoten van deze twee dagen. Wij hebben ons best gedaan om aan te reiken
een materie die de partij ertoe zou brengen om echt weer eens een keer goed
te debatteren en niet alleen over punten of komma's maar over de grote lijnen
van de politiek die wij de komende jaren hebben te volgen en dat is dezer
dagen hier gebeurt en dat heeft dan altijd z'n kleine ups en downs dat hoort bij
ieder congres, maar de ups waren beter dan de downs en waren frquenter dan
de downs en ik vond het een voortreffelijk debat en ik ben er van overtuigd dat
als u dat straks gaat voortzetten, dat u dan de kroon op het werk zult voortzetten in Krasnapolsky, door een aantal lijnen uitgestippeld te hebben, waarmee het
succes van onze verkiezingscampagne die misschien niet meer zo ver van ons
cvandaan is bij voorbaat is verzekerd. Ik dank u daar heel hartelijk voor.
Dank u wel mijnheer Nord.
De heer Bakker.
Voorzitter op het gevaar af dat ik een notoire vraagsteller ben maar er is op het
eind van deze middag is er toch een onduidelijkheid in de vergadering naar
boven gekomen, althans die is mij gebleken. Dat handeld even over de
herindeling van onze staatkunde. We hebben gesproken over de resoluties 252
en 331, waarvan de commissie te kennen heeft gegeven, daar kunnen wij ons
volledig in vinden. Ik meen me te herinneren dat de vergadering dat ook zo
expliciet heeft uitgesproken en dat dat in die zin dus meegegeven wordt aan het
thema congres. Ik wou alleen maar die bevestiging even horen.
Ik hoop dat dat het enige punt is wat u bevestigd wil hebben.
Oke u kunt met een gerust hart en ook geweten naar huis toe gaan en ook
naar uw achterban. Ik dank u nogmaals hartelijk voor uw aanwezigheid, gedurende deze twee dagen en uw inbreng in de discussie en we zien elkaar terug
·
op de 26 april in Amsterdam.

