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NOTITIE naar aanleiding van de bez'oeken van het
dagelijks bestuur aan de kamercentralebestureri,
februari

-

juni 1987.

1. Inleiding
Deze nptitie is opgesteld naar aanleiding van de
bezoeken die de partijvoorzitter, vergezeld van de
algemeen secretaris, enkele (wisselende)db-leden, en een
aantal malen de adjunct-algemeen secretaris, gedurende de
eerste helft van 1987 aan de kamercentralebesturen
bracht.

Het waren bezoeken die - van de zijde van het db als
bijzonder nuttig, informatief en stimulerend werden
ervaren. Constructieve kritiek, naar voren gebracht in
openhartige gedachtenwisselingen, bleek een goede basis
voor het gemeenschappelijk duiden van wegen naar
oplossingen, maar ook van de overtuiging dat de
spankracht en veerkraàht in de VVD nog altijd bijzonder
groot is.

De vele discussies laten zich niet duidelijk weergeven
in een verslag van het besprokene, noch inhoudelijk,
noch in het recht doen aan de vele aspecten van en de
intensiteit in de discussies. Volstaan wordt daarom het
weergeven van enige impressies van de voorzitter (bijlage

I).
In het algemeen kunnen daarbij twee aspecten worden
onderscheiden.
Het eerste betreft dan vooral het functioneren van
fractie en bewindslieden. Het beleid is in hoofdlijnen
goed, moet doorgezet worden. Echter, duidelijker
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zal uiteengezet moeten worden waarom' het beleid soms afwijkt
van de verwachtingen, waarom compromissen noodzakelijk waren,
wat het beleid van de partij is, en wat van fractie
resp. kabinet.
In de wijze van presentatie dient het liberale denken
meer geprononceerd te worden uitgedragen, en wat bereikt
is tegen de achtergrond van liberale uitgangspunten.
Tenslotte wordt meer, veel meer belangstelling en
betrokkenheid verwacht zowel van fractie als
bewindslieden voor wat er in de partij leeft, wordt een
discussie verwacht; het optreden wordt vaak als te
afstandelijk ervaren.
Het tweede aspect betreft het functioneren van de
partij. Begrippen als inhoudelijke discussie,
doorzichtige regelgeving, slechte communicatie en
informatie komen.daarbij aan de orde. Onderwerpen als
vorming en scholing, propaganda, besluitvorming en te
gedetailleerde regelgeving hebben ieders belangstelling.

In het vervolg van deze notitie wordt op de gesignaleerde
knelpunten ingegaan, en worden oplossingen voorgesteld.
Het doel van deze voorstellen is drieledig:
-

grieven over de Organisatie wegnemen, grieven die een
voedingsbodem vormen waarop onvrede.welig kan tieren;

-

verantwoordelijkheden voor het functioneren daar
leggen waar ze thuis horen; de lijnen van besluitvorming moeten doorzichtig zijn;

-

voorwaarden scheppen voor inhoudelijke discussies en
het open houden van communicatie-lijnen.

De voorstellen beogen in hun uitwerking een

ri

samenhangend geheel te vormen; zijdierien zekerheid te
geven aan kader en leden dat de voorwaarden voor
slagvaardig functioneren van en in de partij aanwezig
zijn.
Bedacht moet daarbij worden dat de partij een vrijwilligersorganisatie is, die niet langs starre lijnen en
met dichte regelgeving bestuurd kan worden. Nodig is een
communicatieve organisatie waar geluisterd wordt van
boven naar beneden en omgekeerd.

Met deze notitie wordt tevens uitvoering gegeven aan de
motie van de afdeling 's-Gravenhage (bijlage II).
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2. Liberaal Bestek 1 90 en verkiezingsprogramma
Duidelijk is dat een politieke discussie binnen de
partij meer dan gewenst is, zowel om psychologische
redenen als om politiek-richtinggevende argumenten. Het
hb besloot daarom eerder tot het instellen van een
commissie ad hoc Liberaal Bestek 1 90 die tot taak heeft
de hoofdlijnen van het liberale denken voor de jaren 1 90
te formuleren bijlage III).
Het is de bedoeling dat de Commissie voor het eind van
dit jaar haar bevindingen uitbrengt,. besluitvorming kan
dan plaatsvinden op de algemene vergadering van 27 en 28
mei 1988. De voorbereiding hiertoe zal plaatsvinden
volgens art. 47 hr.
Naast dit Liberaal Bestek 1 90 maar wel op basis daarvan
dient tijdig voor de verkiezingen van 1990 nog een
verkiezingsprogramma opgesteld te worden. De vragen die
zich hierbij voordoen zijn:
-

samenstelling van een voorbereidingscommissie;

-

wijze van voorbereiding;

-

wijze van besluitvorming.

Het db stelt zich voor hierover in de maanden oktober/
november 1 87 nadere voorstellen aan het hb voor te
leggen.

1.1

3. Regelgeving
De reglementen evaluatie commissie (REC) zal medio 87
haar advies m.b.t. de kandidaatstellingsprocedures
uitbrengen. Na discussie door het hoofdbestuur zal dit
advies aan de leden van de partijraad worden aangeboden
ter bespreking op de partijraad van 28 november a.s.
Vervolgens zal het advies alsmede de conclusies van de
partijraad aan de partij worden aangeboden voor verdere
meningsvorming; besluitvorming kan dan op de
algemene vergadering van 27 en 28 mei 1988 plaatsvinden;
de voorbereiding hiertoe geschiedt conform art. 47 hr.
Op grond van deze besluitvorming zal dan nadere regelgeving ontworpen worden waarover dan na toepassing

wederom van art. 47

hr. op de buitengewone algemene

vergadering van najaar 1988 beslist kan worden.
Opgemerkt zij dat de voorzitters van de kamercentrales

het voornemen hebben rond 5 september a.s. een notitie
op te stellen met betrekking tot de onderhavige materie.

Het db is van mening dat het hb daarna zo spoedig
mogelijk zich dient uit te spreken over de inhoud van
deze notitie en de wijze waarop deze in de discussie
wordt betrokken; het db adviseert de notities van REC en
kc-voorzitters zo mogelijk te zelfdertijd in het hb te
bespreken.
Naast de reglementen waarover de REC zich buigt, worden
ook de overige voorschriften als "knellend" ervaren.
Gezien de veelvuldigheid van de klachten

-

die intenser

worden naar de mate dat afdelingen kleiner zijn

-

lijkt

het nuttig om te zien of deze reglementen niet vereenvoudigd kunnen worden. Het db heeft derhalve de algemeen

VA

secretaris verzocht voorstell-en hierovEr voor te leggen
aan achtereenvolgens db en hb, en wel zo mogelijk voor
de jaarwisseling

1 87/1 88.

Vervolgens kunnen deze voorstellen aan de afdelingen,
ondercentrales en kamercentrales voor commentaar worden
voorgelegd en wel in de maanden januari tot maart 1988.
Op basis van dit commentaar kan dan tot vaststelling van
voorstellen met betrekking tot deze regelgeving worden
gekomen. Besluitvorming kan plaats vinden op de
buitengewone algemene vergadering van najaar 1 88,
conform art. 47 hr.
Er zij nog opgewezen, dat deze voorstellen handelen over
alles wat reglementair c.q. statutair is, met
uitzondering van die gedeelten welke in deze not itie
specifieke aandacht krijgen.
Op de algemene vergadering van 15 en 16 mei jl. is nog
toegezegd dat nader bezien zou worden of het mogelijk
zou zijn iets met klachten over persoonlijke
behandelingen te doen. Het db heeft besloten hierover
advies te vragen aan een kleine commissie, die bestaat
uit: prof.mr.L.M. Polak te Ede, mevr.mr.A. NieuwenhuisNagtglas Boot te Haren, ir.T. Thalhammer te Son, A. Bos
te Apeldoorn, prof.mr.M.C.B. Burkens te Leersurn en
mr.H.C.G.L. Polak te Rotterdam. Zijnde de leden en
plaatsvervangende leden van de Commissie van Beroep. Hen
is verzocht dit advies uit te brengen voor de
jaarwisseling '87/'88.
De partijstructuur ondervindt in het algemeen weinig
kritiek. Een belangrijk aspect dat vaak naar voren kwam

was de ondoorzichtige besluitvorming waarbij niet altijd
duidelijk is, bij welk orgaan nu precies de verantwoordelijkheid berust. Ook werd vaak gewezen op de
voor kleine afdelingen ongunstige samenstelling van een
ondercentrale.
Geconstateerd kan worden dat de 4 legen structuur
inderdaad nogal "zevend' is. De vraag laat zich stellen
of inderdaad een 3 lagen structuur niet efficienter
werkt, waarbij ondercentrales eerder-gezien moeten
worden als een "gemeenschappelijke regeling" voor
regionale activiteiten dan als een e.chte bestuurslaag.

4. Partijraad en themadagen
Algemeen wordt het functioneren van de partijraad als
onbevredigend ervaren, niet in het minst door de leden
van de partijraad zelve, zoals moge blijken uit de
desbetreffende motie op 1 november jl. door de
partijraad aangenomen.
Inmiddels heeft het hb besloten tot instelling van een
commissie, die tot taak heeft het functioneren van de
partijraad, alsook de functie van thmadagen nader te
bezien (bijlage IV). Deze commissie is verzocht haar
advies voor medio '88 uit te brengen, kan het zijn
voorjaar

1 88.

Het db stelt nu voor dat op basis van dit advies
voorstellen worden voorbereid ter besluivorming op de

buitengewone algemene vergadering van najaar 1 88, e.e.a.
conform art. 47 hr.
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5. Samenstelling hoofdbestuur
De problematiek is genoegzaam bekend, zowel uit het
blauwe boek, als uit eigen ervaring, en kan als volgt
worden samengevat.

Het beginsel van de voor een groot deel regionale samenstelling van het hoofdbestuur dateert uit de periode van
reorganisatie 1962-1963. Voordien werden niet alleen de
leden van het dagelijks bestuur, maar ook de overige
leden van het hoofdbestuur rechtstreeks door de algemene
vergadering gekozen uit kandidaten die door de
afdelingen werden gesteld. Voor het dagelijks bestuur
kon ook het hoofdbestuur kandidaten stellen. Een zekere
regionale en maatschappelijke vertegenwoordiging binnen
het hoofdbestuur kwam tot stand als gevolg van
stemafspraken tussen de afgevaardigden van de
afdelingen. Het systeem was democratisch, maar het was
lang niet altijd zeker dat een regio zich werkelijk
vertegenwoordigd voelde.

In het kader van bovengenoemde reorganisatie stelden de
kamercentrales aan het hoofdbestuur voor:
-

een dagelijks bestuur met een sterk functionele
indeling (organisatie, voorlichting en propaganda
e.d.

-

een regionaal samengesteld hoofdbestuur. Hierbij werd
gedacht aan de voorzitters van de kamercenta1es
als hoofdbestuursleden.

Het hoofdbestuur verwierp echter de gedachte dat de
voorzitters van de kamercentrales tevens lid van het
hoofdbestuur zouden zijn. Oud motiveerde dat met de
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stelling dat het hoofdbestuur alleen de partij- zou
kunnen vertegenwoordigen als alle leden daarvan hun
mandaat ontleenden aan een benoeming (verkiezing) door
de algemene vergadering. Aanwijzing direct of indirect
door een centralevergadering van de kamercentrale was
in strijd met het wezen van de VVD als eenheidspartij als
tegenovergestelde van een federatieve bond.
We moeten constateren dat deze toch principiele
gedachtengang niet de keuze bleef bepalen: de partij
koos uiteindelijk voor het aanwijzen van hb-leden door
kamercentralevergaderingen; een

-

ook in formele zin

-

dualistische situatie werd hiermede geschapen.

De structuur van het dagelijks bestuur is sedert de
reorganisatie die op 9 november 1963 haar beslag kreeg,
niet gewijzigd. Wel is het aantal leden uitgebreid, door
grotere omvang van bestaande taken en nieuwe taken
(vorming en scholing, buitenland enz.). Eveneens werd de
mogelijkheid geschapen dat de algemeen secretaris van
lid van het dagelijks bestuur (en het hoofdbestuur) een
bezoldigd functionaris zou worden; dit is inmiddels
gerealiseerd.
Binnen het hoofdbestuur doet zich het grote probleem
voor van de taakafbakening en de informatie-verschillen
tussen dagelijks bestuur en overige leden hoofdbestuur.
Vormen de niet db-leden van het hoofdbestuur niet anders
dan een soort "ledenraad" waarin het dagelijks bestuur
verantwoording aflegt van hetgeen het al dan niet gedaan
heeft, of vormt het hoofdbestuur een werkelijk uitvoerend
bestuursorgaan. Voor dat laatste is het hoofdbestuur te groot
en het functioneren als ledenraad hebben dagelijks
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-

en

hoofdbestuur nooit gewild.

-

Een tweede frustrerende omstandigheid is dat een aantal
malen (b.v. in crisisomstandigheden en bij het nemen van
werkelijk belangrijke beslissingen zoals kandidaatstelling Tweede Kamer) niet het hoofdbestuur de
beslissende instantie bleek te zijn, maar de voorzitters
van de kamercentrales. De positie van de kamercentrales
in de partij, in het bijzonder die van de besturen, is nu
eenmaal een sterke. Nochtans is het onbevredigend als
een gremium dat formeel niet ter verantwoording kan
worden geroepen door de algemene vergadering zulke grote
macht blijkt te hebben.
Herhaalde pogingen om in deze ambivalente situatie
verandering te brengen zijn niet geslaagd.

Constaterende dat in de loop der jaren velen zich over
de bovengeschetste problematiek gebogen hebben lijkt het
niet zinvol opnieuw studies te laten verrichten met
betrekking tot het vinden van mogelijke oplossingen.
Voorshands lijken slechts drie mogelijkheden aanwezig:
-

de huidige toestand handhaven,

-

de huidige opzet, met dien verstande dat kc-voorzitters in het hoofdbestuur zitting nemen,

-

het instellen van een partijbestuur, waarvan alle
leden worden aangewezen door de algemene vergadering.

Het huidige db geeft de voorkeur aan de laatste
oplossing. De gedachten gaan daarbij uit naar een omvang
van 10-13 leden, welke alien in de eerste plaats
generalisten zullen dienen te zijn. De bestaande
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landelijke commissies LPC, LCV en LJC kunnen blijven
bestaan.

Een dergelijk partijbestuur, waarin ook weer aangewezen
portefeuillehouders aanwezig zijn, zou eens per 2 a 3
weken kunnen vergaderen, waarbij de dagelijkse gang van
zaken overgelaten zou kunnen worden een een presidium,
bestaande uit voorzitter, ondervoorzitter, algemeen
secretaris en penningmeester.
Voor de communicatie met de achterban past in deze opzet
een zogenaamde Commissie van Overleg, waarin zitting
hebben het partijbestuur en de voorzitters van de
kamercentralebesturen, ot diegenen die hen vervangen
Deze commissie, die consultatief dan wel adviserend van
aard is, zou b.v. 6x per jaar bijeen kunnen komen.
De taken van partijbestuur en Commissie van Overleg
worden ten principale geregeld in statuten en
huishoudelijk reglement, en nader geregeld in een
reglement van orde Uiteraard blijven
huidige situatie

-

-

zoals in de

voorzitters van de tractie in Eerste

en Tweede Kamer, alsmede de voorzitter van de
Nederlandse liberale fractie in het Europese Parlement
adviserend lid van een dergelijk partijbestuur.

Indien niet besloten zou worden tot het instellen van
een partijbestuur, maar aan een andere opzet de voorkeur
wordt gegeven is eveneens het opstellen van een
reglement van orde gewenst. In dit reglement dient ook
de onderlinge verhouding en positie van db-leden in
hoofdbestuursvergaderingen geregeld te worden.
Blijft de huidige of analoge samenstelling van het
hoofdbestuur bestaan, dan stelt het db voor het aantal
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db-leden terug te brengen tot 7.

-

Het dageliiks bestuur stelt voor prof.dr.U. Rosenthal te
verzoeken een advies uit te brengen over alle aspecten
verbonden aan het al of niet mogelijk maken van een
gehonoreerde voorz it tersfunct ie.

N.B. Bij de volgende paragrafen wordt uitgegaan van de
huidige opzet en samenstelling van het hb.
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6. Communicatie tussen hb, db en kc-besturen
Eerder besloot het hoofdbestuur het volgende:
-

hoofdbestuursvergaderingen vinden 1 x per maand
plaats; de agenda en stukken worden uiterlijk 10
dagen te voren rondgestuurd;

-

de besluitenlijst van het hoofdbestuur en de
(cumulatieve)lijst van actiepunten worden binnen
10 dagen aan het hoofdbestuur rondgestuurd;

-

de besluitenlilst van het dagelijks bestuur in de
week van de vergadering van het db bil de leden van
het db, en wordt na goedkeuring aanstonds aan het
hb gestuurd;

-

afschriften van agenda's van hoofdbestuur, besluitenlijst van hoofdbestuur, de (cumulatieve)lilst van
actiepunten gaan in afschrift naar de kamercentralebesturen;

-
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agenda's en verslagen c.q. besluitenillsten van
kamercentralebestuutsvergaderingen en kamercentralevergaderingeri gaan ter kennisneming naar
db;
agenda's en besluitenlilsteri van LPC, LCV en LCJ gaan
ter kennisneming naar hb.

Met betrekking tot het voorlaatste punt kan worden
opgemerkt, dat niet alle kamercentralebesturen daaraan
uitvoering geven, hetzij door het feit dat nog niet
niet alle kamercentralebesturen zich dit voldoende
gerealiseerd hebben, dan wel dat men stelt
daaraan geen uitvoering te willen geven. Het db merkt
op dat het van mening is dat een dialoog van
tweezijdige
jdige informatie-uitwisseling absoluut
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noodzakelijk is wil de waarde en betekenis
van discussies van hoofdbestuur c.q. dagelijks bestuur
en kamercentrales goed tot zijn recht komen.
Ter bevordering van contact en informatiewisseling
tussen dagelijks bestuur en de basis van de partij
bezocht het db gedurende laatste laren de kamercentrales d.w.z. bijeenkomsten van kamercentralebestuur, ondercentrale- en afdelingsbesturen, dit jar
onderbroken door de rondgang van de partijvoorzitter
langs de algemene besturen van de kamercentrales.
Geconstateerd kan worden dat informatie-uitwisseling op deze directe wijze uitermate belangrijk is. Het
db stelt zich voor daaraan uitvoering te geven door het
toepassen van een wisselcultuur, t.w. in drie jaar
achtereenvolgens:
-

bezoek van db aan de kamercentrales, als vanouds
met dien verstande, dat het plenaire gedeelte naar de
tweede helft van de avond verschoven wordt;

-

bezoek van db aan algemene kamercentralebesturen
zoals deze dit jaar plaats vond;

-

bezoek van db aan de voorzitters van afdelingen,
ondercentrales en kamercentrales.

In deze opzet worden de bezoeken eens per week afgelegd,
ca. 10 voor de jaarwisseling, en de overige na de
jaarwisseling.
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7. Het functioneren van het dagelijks_bestuur en algemeen
secretariaat
Toegegeven moet worden dat ook db-leden vrijwilligers zijn,
die gemiddeld slechts eenmaal in de week elkaar gedurende
een aantal uren zien, dat dit feit met zich meebrengt
dat een zekere mate van mandatering noodzakelijk is, en
dat db-vergaderingen dus efficient benut moeten worden;
evenzeer is echter duidelijk dat juist deze omstandigheden
een minimum aan onderlinge informatievoorziening en gemeenschappelijke besluitvorming noodzakelijk maken.
Het db is tot de conclusie gekomen dat in de afgelopen
jaren een toenemende erosie van de laatste twee aspecten
heeft plaats gevonden hetgeen heeft geleid tot een
duidelijke vermindering van de cohesie binnen het db;
van het dragen van collegiale bestuursverantwoordelijkheid is daardoor geen sprake. Het db-agendapunt
"mededelingen van portefeuillehouders" doet daar niets
aan at. Dit behoeft verbetering. Te dien einde heeft het
db besloten, dat naast de agenda's en verslagen van de
vergadering van kamercentralebesturen, en van de LPC,
LCV en LJC tevens de agenda's en verslagen van de
bestuursvergadering van de Stichting Vrouwen in de VVD,
de stuurgroep Haya van Somerenstichting, de Commissie
Jacobse, het curatorium Teldersstichting, de Vereniging
van Staten- en Raadsleden, het bestuur en redactieraad
van de Stichting Vrijheid en Democratie aan de leden
van db worden toegezonden.
Belangrijk is ook de positie van db-leden in
hoofdbestuursvergaderingen. Juist bij gedecentraliseerde
beleidsbepaling en -uitvoering kan dit tot dwangsituaties aanleiding zijn: immers, hoe groter de
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gezamenlijke collegiale verantwoordelijkheid, hoe
makkelijker minderheidsstandpunten vanuit het db naar
voren kunnen worden gebracht. En juist in die gevallen
waarin het db t.o.v. hoofdbestuursvergaderingen een
louter voorbereidende taak heeft moet dit mogelijk zijn.
De wijze van functioneren van het db houdt ook verband
met de wijze waarop de geldmiddelen beheerd worden (vgl.
rt. 28.2 en 30.1 van de statuten); dit heeft ook
repercussies over de mate waarin portefeuillehouders
tevens budgethouders zijn, de mate waarin zij
zelfstandig over het budget kunnen beschikken en de
functie van de algemeen secretaris als "hoofd van het
bureau". De voorzitter, penningmeester en algemeen
secretaris zullen ter zake nadere afspraken uitwerken.

De wijze van functioneren van het algemeen secretariaat
houdt tevens verband met de wijze waarop het db
functioneert. Het lijdt geen twijfel dat de voorgaande
decentralisatie in het db tevens invloed heeft op het
functioneren van het algemeen secretariaat, waardoor ook
daar de samenhang kan gaan ontbreken. Ook dit behoeft
verbetering.

Al deze overwegingen hebben geleid tot de conclusie dat
het noodzakelijk is tot nadere afspraken te komen
omtrent de onderlinge werkverdeling en de consequenties
voor het algemeen secretariaat. Deze afspraken zijn
neergelegd in een Reglement van orde voor het db, dat
als bijlage V is bijgevoegd.

N.B. Het dagelijks bestuur koos in 1981 voor een
gedecentraliseerde uitvoering bij de uitoefening
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-

van zijn Laken. Dit betkeflde'dat - individuele dbleden voor de behartiging van hun beleidsterrein op
individuele wilze kunnen functioneren: het mandaat

staat hun dat toe, zo was de gangbare opvatting.
Het was aan ieder lid van het db zelf om te bepalen
of, en zo ja in hoeverre, en in welk stadium zaken
in het db werden gebracht, afgezien van de gewoonte
datgene wat in het hb komt in het algemeen eerst in
het db te bespreken.
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8. Instructie voor de algemeen secretaris
De positie van de algemeen secretaris is thans
onduidelijk: enerzijds "directeur van het bureau",
anderzijds "secretaris van het bestuur". Het db is van
mening dat deze positie in de huidige instructie
onvoldoende tot zijn recht komt, en derhalve tot
onduidelijke verantwoordelijkheden leidt. Komt een en
ander reeds ter sprake in het Reglement van Orde van het
db, het is daarnaast tevens noodzakelijk te komen tot
een gewijzigde instructie; een proeve hiervan is
bijgevoegd als bijlage VI.

Een belangrijk punt hierbij wordt gevormd door de
problematiek van het beheer der financien. De statuten
zijn hierover heel duidelijk:-

'art. 29.1. De penningmeester is belast met het
geldelijk beheer"

-

"art. 30.1. Het hoofdbestuur doet

. . ..

rekening en

verantwoording over zijn .....gevoerd bestuur".

Toch is nadere uitwerking voor het dagelijks beheer van
de gelden gewenst, zowel naar algemeen secretaris en
penningmeester, als naar de overige leden-portefeuillehouders van het db. Het db heeft daarbij de opvatting
dat de penningmeester de bestuurlijke
verantwoordelijkheid draagt voor de wijze waarop de
geldmiddelen beheerd worden, en de algemeen secretaris
als directeur van het bureau erop toe dient te zien, dat
de uitvoering van het beheer deugdelijk geschiedt. Voorzitter, penningmeester en algemeen secretaris zullen
nadere voorstellen ontwerpen met betrekking tot de
reglementaire formulering van deze opvatting.
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9. Financien

-

Mede tegen de achtergrond van de te verwachten
financiele ontwikkelingen zijn een aantal aspecten van
belang, t.w. de procedure van begrotingsopstelling, de
bewaking en de financiele situatie zelve, alsmede het
budget-beheer.
Tot nu toe werd de concept-begroting zo laat mogelijk in
het lopende jaar bij het db ingediend, nada.t al eerder
in het jaar op ad hoc basis enige lijnen werden
uiteengezet.
Het db besloot tot de volgende gewijzigde procedure. De
penningmeester legt in de maand september een conceptbegroting voor aan het db; het db beslist in oktober/
november, het hb in december. De jaarrekening volgt dan
in het vroege voorjaar.
De begroting zal niet zijn een aaneenschakeling van
boekhoudkundige artikelen, maar veeleer een
financieel beeld geven. Dit zal nog worden versterkt
indien tezelfdertijd naast een algemene toelichting van
de pnningmeester de concept-beleidsnotities van het db
voor discussie voorliggen.
Het is goed als het db voortdurend de vinger aan de pols
kan hebben bij de ledenontwikkeling en dus ook bij de
financiele situatie. Derhalve zullen voor eind maart,
eind mei, in september bij de concept-begroting en eind
november overzichten over de financiele situatie van
het lopende jaar worden aan het db voorgelegd.
De financiele situatie zelve ziet er zorgelijk uit; het
is derhalve noodzakelijk
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-

te beginnen bij de concept-

'2

7/

begroting voor 188

-

de begroting duidelijk te

onderbouwen; afweging van taken versus inkomsten dient
een wezenlijk onderdeel te zijn van de door het hb vast
te stellen begroting. Daarnaast zal steeds meer de
inkomstenkant belangstelling dienen te hebben, elk jaar
moet opnieuw naar de hoogte van de contributie worden
gekeken. De onttrekking van geldmiddelen aan het
Dresselhuysfonds zal meer in duidelijke overeenstemming
met het bestuur van het Fonds dienenplaats te vinden.
Telkenjare bij de concept-begroting doet de penningmeester een voorstel voor fund-raising en de mogelijke
financiele acties; bij de laatste dient altijd inzicht
te bestaan in karnercentraleplannen. De mogelijkheden voor
het uitzetten van obligati e s dient te worden bekeken.

Uiteraard zal het niet mogelijk zijn het bovenstaande
aanstonds en in volle omvang door te voeren. Gestreefd
wordt e.e.a. eind '87 volledig gerealiseerd te hebben.
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10. Vorming en scholing
In alle gevoerde gesprekken nam het onderwerp vorming en
scholing een belangrijke plaats in, mede tegen de
achtergrond dat de kwaliteit van bestuurders en politici
mede in belangrijke mate het succes van een politieke
partij bepaalt. Allerwegen wordt dan ook beklemtoond dat
dit aspect vooral niet Le weinig aandacht mag krijgen.
Geconstateerd werd tevens dat vorming en scholing op
zich niet voldoende is. Belangrijk is tevens dat de
juiste personen worden geworven en toegelaten, dat de
opgedane kennis en ervaring wordt benut, dat cursisten
in de partij worden opgevangen en ingezet voor functies.
Het zogenaamde "talent-scouting" is hierbij zeer
belangrijk.
Een ander aspect dat regelmatig geconstateerd werd, is
dat naast liberale of politieke aspecten ook de
bestuurlijke aspecten zeker aandacht verdienen.
De financiele aspecten spelen zeker'bij dit alles ook
een rol: moeten de cursussen kostendekkend zijn, of moet
de partij investeren. Moet verschil worden gemaakt
tussen cursisten die zichzelf aangemeld hebben, dan wel
uitgezocht zijn.
Het db heeft besloten dat telkenjare bij het opstellen
van de begroting tevens voor zal liggen een vormings- en
scholingsplan voor het volgende jaar, opdat tot een
afgewogen beslissing over de besteding van de financiele
middelen kan worden gekomen. Een dergelijk plan zal
samen met de concept-begroting aan het hb worden
voorgelegd.

Los van dit feitelijk jaarlijkse vormings- en
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scholingsplan acht het db het eveneens belangrijk om
algemene beleidslijnen te formuleren ten aanzien van de
wijze waarop in de VVD met de problematiek van
kadervorming wordt omgegaan. Er zal naar gestreefd
worden een uitwerking van dit onderwerp voor het eind
van dit jaar aan het hb voor te leggen.

Nader zal nog bezien worden in hoeverre het beleidsvoorbereidende en uitvoeringscoordinerende karakter van de
LCV niet strijdig is.
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relations/Pub li cat i es

11.

Voor de beeldvorming van een politieke partij is niet
uitsluitend belangrijk het feitelijk politiek handelen
van politici, bestuurders en volksvertegenwoordigers,
maar tevens hoe de partij zijn idealen uitdraagt, zijn
beleidsopvattingen duidelijk maakt, de politiek
verwerkt.
Wat is de boodschap van de partij, wat wil de partij
ermee doen, hoe draagt die partij de boodschap over,
hoe zorgt de partij dat deze inderdaad ontvangen worden.

De activiteiten van de VVD zijn tot nu toe veelal
gericht op eenmalige gebeurtenissen, t.w. verkiezingen.
Daarnaast zijn echter activiteiten nodig gericht op de
continue beinvloeding van de publieke opinie; hier deden
wij tot nu toe weinig of niets aan.
Het db heeft besloten om in overleg met de TK-fractie,
maar onder verantwoordelijkheid van het db, te komen tot
het opstellen van eenjaarlijks pr-plan, dat eveneens
tijdens de begrotingsvoorbereiding voor besluitvorming
wordt voorgedragen. Onder omstandigheden wordt daarnaast

een verkiezingspropagandaplan opgesteld.
Deze plannen dienen duidelijk indicaties te geven van de
financiele consequenties, de betrokkenheid van kamercentrales, ondercentrales en afdelingen. Bij de
uitvoering

-

met name bij verkiezingscampagnes

-

dienen

de logistieke aspecten nauwkeurig beoordeeld te worden,

met name als het gaat om financiele of tijdigheidsaspecten; ook hiervoor dient een eerste plan bij
de begrotingsvoorbereiding aanwezig te zijn; belangrijke
onderwerpen zijn daarbij de keuze van het pr-bureau, en
het uitvoeren van een concurrentie-onderzoek.
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-

Tevens dient de functie van de LPCnader bezien te
worden, met name als het gaat om de combinatie van
beleidsvoorbereiding en uitvoeringscoordinatie.

Naast het bedrijven van public relations en propaganda is
tevens van belang het (doen) uitgeven van publicaties,
tijdschriften etc. In dit verband laat zich de vraag
stellen of het niet gewenst, ja noodzakelijk is, alle
publicaties (brochures, Vrijheid en Democratie, VVDExpresse, Provincie en Gemeente, Liberaal Reveil,
Teldersstichtingrapporten) door een stichting te doen
uitgeven. Het db is geneigd deze vraag nader te
onderzoeken.

In elk geval is het db van mening dat in de huidige
situatie het bestuur van de Stichting Vrijheid en
Democratie gevormd moet worden door het db, dat deze
stichting verantwoordelijk moet zijn voor alle uitgave
van de VVD zelve, dat er een red a ctieraad dient te zijn
onder voorzitterschap van het db-lid belast met de
verantwoordelijkheid voor publicaties, dat de db-leden

belast met propaganda resp. vorming en scholing
deel uitmaken van die redactieraad, en dat
er telken jare een publiciteitsplan gelijktijdig met de
begroting dient te worden opgesteld (dit laatste ter
uitvoering van de motie 's-Gravenhage, inclusief de
gegeven toelichting, bijlage vii).
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12. cornmissies/Teldersstichting/Discussies
De politieke ruggegraat wordt gevormd door de
inhoudelijke discussie. Ongetwijfeld kan db c.q. hb
daarbij sturend en motiverend optreden. Maar ook vanuit
de partij zelve kunnen initiatieven naar voren komen.
Met name het db dient zich voortdurend bewust te zijn
van zijn verantwoordelijkheid. Uiteraard
laat dit onverlet de verantwoordelijkheden van de
besturen op onderscheidene niveaus, waar deze door
middel van gerichte brieven op gewezen kunnen worden; er
zijn voorbeelden te over.
Het is duidelijk dat de partijcommissies hier een
belangrijke rol kunnen spelen; het is onjuist hen alien
ten behoeve van de advisering naar kamerleden te laten
functioneren. Reeds eerder bleek hun belang bij de
voorbereiding van themadagen, indien zij dit althans
doen; de vraag is daarbij of het db dan wel
het hb een grotere zeggenschap dient te hebben bij de
voorbereiding van deze dagen, i.c. het publiceren van
stellingen.
Maar tevens dient het db nieuwe wegen te bewandelen,
zoals bijv. bij de Wet op de basisvorming.
In het algemeen kan gesteld worden dat ook voor dit
soort activiteiten jaarlijks bij de begrotingsvoorbereiding een plan dient te worden opgesteld, inclusief
de financiele consequenties.
Bij een dergelijk plan dienen uiteraard de activiteiten
van de Teldersstichting betrokken te worden. Van belang
is derhalve dat ook daaraan veel aandacht wordt besteed;
inhoudelijke afstemming is noodzakelijk, mede gezien
het feit dat de VVD een belangrijke subsidiegever is.
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Versterking van de band VVD-Teld'rstichting, c.q. dbcuratorium is derhalve noodzakelijk.
In deze opzet past het aan de kamercentrales eens per
jaar de vraag voor te leggen welke onderwerpen zij voor
bespreking van belang achten, zowel in algemene zin,
voor commissies of in de Teldersst±chting, dan wel welke
discussie zij zelve wensen te entameren.

29

13. Stichtingen en andere gelieerde groepen
Het db is nagegaan welke stichtingen en andere gelieerde
groepen de VVD kent, en welke veranderingen daarbij
aangebracht zouden kunnen worden. De resultaten zijn
navolgend weergegeven:
1. stichting Organisatie Vrouwen in de VVD.
Bij het goedkeuren door het hoofdbestuur van de
nieuwe statuten (in 1984) is toegezegd, dat de eerste
vijf jaar de financiering vanuit de VVD
zal plaats vinden (dus nog tot februari 1989); het db
is van mening dat thans reeds denodige voorbereidingen
moeten worden getroffen om de stichting op termijn
om te zetten in een vereniging met eigen contributie;
tevens zal nagegaan moeten worden of de financiele
positie van de VVD niet noopt tot een eerdere invoering van contributieheffing.

2. Haya van Somerenstichting.
Geen veranderingen worden voorgesteld. Wel stelt het
db zich voor ook werkelijk als bestuur van deze
stichting te vergaderen. Nagegaan moet worden of, en
zo ja hoe, in verband met mogelijke subsidies
bepaalde taken onder de stichting kunnen worden
gebracht. Tevens dient de verhouding tussen
hb,db en LCV enerzijds en bestuur Haya van Somerenstichting endeszelfs stuurgroep nader geregeld te
worden.

3. stichting Vrijheid en Democratie.
Voorgesteld wordt de stichting om te vormen tot een
stichting die alle publicaties van VVD uitgeeft zoals
Vrijheid en Democratie, blauwe boekjes, etc.; het db

treedt op als bestuur van de stichting.
Voor Vrijheid en Democratie blijft redactioneel de
huidige structuur gehandhaafd, d.w.z. een
redactieraad onder voorzitterschap van het
verantwoordelijke db-lid, en een onafhankelijke
hoofdredacteur, benoemd door de algemene vergadering.

4. Dresselhuysfonds.
Geen wijzigingen voorgesteld.

5. Stichting Verkiezingsfonds.
Geen wijzigingen voorgesteld.
6. stichting vrije ondernemingsgewijze productie.
Opheffen.

7. Teldersstichtirlg.
Geen wijzigingen worden voorgesteld. Wel moet nagegaan worden hoe de band tussen VVD en stichting c.q.
db en curatorium verstevigd kan worden, zulks met
het oog op werkprogramma en subsidie.

8. Vereniging van Staten- en Raadsleden.
Geen wijziging; wel voortgaan met het onderbrengen
van personeel in algemeen secretariaat.

9. Liberale Internationale Groep Nederland.
De verhouding tussen deze Groep en de VVD dient
nader geregeld te worden.

31

14. Actielijst
De in de vorige paragrafen vervatte voorstellen leiden
tot de volgende actielijst.

Hoofdstuk
2

2

2

2

3

Actie

Tijdstip

Besluit van hb over behandeling
procedure Liberaal Bestek

31/8 1 87

Liberaal Bestek gereed en
eerste gedachtenwisseling
Liberaal Bestek op symposium

23/1 '88

Besluitvorming Liberaal Bestek
in jaarvergadering

27-28/5 '88

Besluit van hb over procedure
verkiezingsprogr. 1990-1994

dec. '87

Besluit van hb over publicatie
REC-voorstellen (kandidaatstellingen)

31 aug.

3

Besluit van hb over eventueel
commentaar bij de REC-voorstellen
en discussie over de notitie van de
21 sept.
kc-voorzitters

3

Partijraad adviseert over RECvoorstellen

28/11 1 87

Besluitvorming REC-voorstellen
in jaarvergadering

27/28/5 1 88

3

3

Besluitvorming uitgewerkte regelgeving n.a.v. REC-voorstellen in
26/11 1 88
B.A.V.

3

Voorstellen vereenvoudiging
regelgeving (in statuten en
hr.) door alg. secr.

dec. '87

Besluitvorming vereenvoudiging
regelgeving (in statuten en
hr.) door alg. secr.

26/11 '88

3

3

Besluitvorming hb over adviesaanvraag aan kleine commissie over
klachten over persoonlijke be14/9
handelingen

3

Advies van kleine commissie over
klachten over persoonlijke
behandelingen

4

dec. '87

Voorstellen van Commissie Partijmei 1 88
raad gereed
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Besluit van hb over béhande1ing
voorstellen Commissie Partijraad

20/6 '88

Besluitvorming voorstellen van
Commissie Partijraad in B.A.V.

26/11 '88

Besluitvorming hb over partijbestuur

14/9 '87

6

Vaststellen db van schema bezoeken kame r-centrales (in
gevarieerde opzet)

jaarlijks
in de
zomer

8

Besluitvorming door hb over
instructie alg. secr.; nadere
besluitvorming over verantwoordelijkheid financieel
beheer voor eind '87

14/9 '87

9

jaarlijks
Opstellen onderbouwde conceptsept.
begroting door penningmeester
samen met plan fund-raising,
finânciele acites en contributiehoogte

9

Besluitvorming db over begroting
en beleidsnotities

jaarlijks
okt/nov.

9

Besluitvorming hb over begroting
en beleidsnotities

jaarlijks
dec.

9

Besluitvorming jaarrekening in
db/hb

jaarlijks
mrt.

9

Overzichten financiele situatie
in db en hb

jaarlijks
eind mrt/
eind mei/
sept /nov

10

Besluitvorming db over vormingsen scholingsplan (tegelijk met
begroting)

jaarlijks
okt/nov.

10

dec. '87
Notitie algemene beleidslijnen
problematiek kadervorming naar
hb (waarin tevens behandeld in
hoeverre bele idsvoorbere idende
en beleidscoordinerende karakter
van de LCV aldan niet strijdig is)

4

4

5

11

Besluitvorming db over pr-plan
(tegelijk met begroting) en evt.
verkiezingspropagandaplan

jaarlijks
okt/nov

11

Besluitvorming hb over pr-plan
(tegelijk met begroting) en evt.
verkiezingspropagandaplan

jaarlijks
de.

11

Besluitvorming hb over db als
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bestuur stichting Vrijheiden
Dembcratie

14 sept.

11

Besluitvorming db over publiciteitsplan (tegelijk met
begroting)

jaarlijks
okt/nov.

11

Besluitvorming hb over publiciteitsplan (tegelijk met
begroting)

jaarlijks
dec.

12

Besluitvorming db over partijdiscussieplan (tegelijk met
de begroting)

jaarlijks
okt/nov.

12

Besluitvorming hb over partijdiscussieplan (tegelijk - met
de begroting)

jaarlijks
dec.

12

Vraag aan kamercentrales naar
onderwerpen voor partij.discussieplan

jaarlijks
juni

13

Voorbereiding omzetting op
termijn van Stichting Org.
Vrouwen in de VVD in Ver.
en eventuele eerdere invoering van contributiehef f ing

13

Regeling verhouding hb/db/LCV
met bestuur Haya van Somerenstichting en Stuurgroep

13

Opheffing Stichting Vrije Ondernemingsgewijze Produktie

13

Regeling verhouding VVD met
Liberale Internationale
Groep Nederland

13

Versteviging band db en
curatorium Teldersst icht ing
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z.s.m.

BIJLAGE I
In de eerste helft van 1987 bracht de voorzitter van de
partij, te zamen met de algemeen secretaris

-

en een

aantal malen ook de adiunct-algemeen secretaris

-

en

leden van het dagelijks bestuur in wisselende
samenstelling, bezoeken aan de kamercentralebesturen.
De voorzitter sprak ook m e t ondercentralebesturen en met
bijeenkomsten van afdelingsvoorzitters. Het is
ondoenlijk om tot een goed samengesteld verslag van deze
bijeenkomsten te komen; daarvoor is datgene wat gezegd
is te omvangrijk en bovendien zou een dergelijk verslag
geen recht doen aan de specifieke inbreng die van de
zijde van de bestuurderen steeds te constateren viel.
Vandaar in het volgende globale impressies van de
voorzitter; er is daarbij niet gestreefd naar
volledigheid noch naar het weergeven van alle nuances.

In de eerste plaats kenmerkten zich de gesprekken van
de zijde van de bestuurderen door gevoelens van
frustratie en onmacht, maar ook door een grote
bereidheid om mee te denken over oplossingen en nieuwe
wegen. Deze gevoelens van onmacht werden en worden voor
een groot deel bepaald door een ongunstige politieke
beeldvorming. Niet-consistent optreden van bewindslieden
en kamerleden, onderlinge geschillen die naar buiten
werden gebracht, evenals persoonlijke tegenstellingen...
wij weten allemaal om welke zaken het gaat.
Duidelijk is dat hier een grote verantwoordelijkheid
ligt bij bewindslieden en kamerleden.
In dit verband zij vermeld dat naar de mening van velen,
de liberale aspecten

-

en daarbij wordt niet aanstonds
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gedacht aan gelijke behandeling en euthanasie -naar
voren moeten komen. Over immateriele zaken wordt
overigens genuanceerd gedacht.
De keuze tussen een fundamentele maar smalle liberale
partij of een brede liberale volkspartij, is voor het
kader niet moelijk: een liberale volkspartij.
Pakteren met de Partij van de Arbeid op landelijk niveau
wordt door de overgrote meerderheid afgewezen.
Tenslotte: veelvuldig kreeg ik kritiek te horen op wat
vaak door de achterban genoemd werd "elitair en
hautain" optreden van een aantal Tweede-Kamerleden.

Over het functioneren van de partij werd een groot
aantal opmerkingen van uiteenlopende aard gemaakt. Hoog
op de agenda stond altijd de als verstikkend ervaren
regelgeving die de partij zichzelf in de loop der jaren
heeft opgelegd: ik stelde het altijd zo dat voor een
afdeling van 50 leden nu eenmaal andere regels moeten
gelden dan voor een afdeling van 2.000 leden. De plaats
en zin van ondercentrales werd soms zeer positief
beoordeeld maar in andere gevallen op tegenstelde wijze.
Ook de besluitvormingsprocedures staan aan kritiek
bloot: ondoorzichtig en ingewikkeld. Door afdelingen
geformuleerde en vervolgens doorgezonden opvattingen
verdwijnen in de loop van het democratische besluitvormingsproces, zonder dat iemand nu precies weet wat
ermee gebeurt. Vereenvoudiging van procedures,
versimpeling van regels is een grote wens.

In de gesprekken werd vaak gesignaleerd dat de
partijdemocratie wel te wensen overlaat. Slechte opkomst
op afdelingsvergaderingen, weinig bereidheid om tot het
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kader van vrijwilligers toe te treden - waren onderwerpen
die steeds weer naar voren kwamen. De noodzaak van een
directe benadering van leden door afdelingsbestuurders
word beklemtoond.
Duidelijk is dat in dit verband de bezoeken ook een heel
reele betekenis hebben. Voortzetting in een of andere
vorm zal altijd worden toegejuicht. De duidelijke indruk
bestaat dat deze bezoeken een goede basis zijn voor de
zo gewenste communicatiestromen binnen de partij.
Een van de belangrijkste middelen voor deze informatie
is het partijblad Vrijheid en Democratie. Zoals te
verwachten lopende waarderingen nogal uiteen. Is men

allerwege van mening dat essentiele informatie steeds
ook in Vrijheid en Democratie moet worden gegeven, dat
daarbij onderscheid gemaakt moet worden tussen
inhoudelijke en reglementair voorgeschreven informatie,
verschil bestaat er als het gaat om de vraag wat voor
soort blad Vrijheid en Democratie nu eigenlijk moet
zijn. Nadere bezinning is nodig, waarbij de Haagse motie
en de toelichting daarop als uitgangspunt kunnen dienen.
Waardering is er voor de VVD-Expresse; een grotere
verspreiding wordt bepleit.

Naast deze interne informatiestromen zijn er de externe,
te weten propaganda en public relations. Allerwege werd
aanvaard dat er verschil tussen beide bestaat, en dat in
feite van een public relationsbeleid nog geen sprake is;
gepleit werd dat dit er wel moet komen, en uiteraard dan
in goede samenwerking met de fracties.
Bij de propaganda werden vraagtekens gezet bij de
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logistiek, het reclamebureau en de coordinatie. Voor
velen was het een verrassing dat de LPC in de eerste
plaats een adviserende taak heeft naar het hoofdbestuur
dan wel het dagelijks bestuur: velen zagen de LPC als
een besluitvormend gremium.
De tekst van het campagneboek moet eenvoudig zijn en
duidelijk moet buiken waarom ideeen uit de LPC vaak
niet worden gerealiseerd. De gedachte om weer over te
gaan tot het uitgeven van blauwe boekjes werd
toegejuicht.
De partijcommissies kunnen een duidelijke taak hebben
bij het maken van deze blauwe boekjes. Over het
functioneren van deze partijcommissies heerst
onduidelijkheid. Algemeen is de klacht dat de partijcommissies weinig van zich laten horen en dat zij meer
ingeschakeld zouden moeten worden bij de besluitvorming
in de partij zelf.
Bij deze besluitvorming staan, naast de algemene
vergadering, duidelijk de partijraad en de themadagen
centraal. Overwegend bestaat het gevoel dat van beide
weinig, te weinig gebruik wordt gemaakt. Het
functioneren van de partijraad is dan mager, de taak is
niet goed ingevuld; de relatie tot de besluitvorming in
de partij niet altijd duidelijk en er worden te weinig
adviezen aan de algemene vergadering gegeven.
Themadagen vervullen een belangrijke rol, echter nog meer
dan bij een partijraad is hierbij aan de orde de
betekenis van een themadag als graadmeter voor de in de
partij levende opvattingen.

Vorming en scholing was eveneens een steeds weerkerend
onderwerp. Algemeen heerst de opvatting dat hieraan
nooit genoeg aandacht kan worden gegeven, zowel als het
gaat om politieke als om bestuurlijke cursussen. Het
voorschrijven van cursussen voor leden die zich ergens
kandidaat willen stellen werd bepleit; de cursisten
moeten dan na afloop van - de cursus niet weer in de
anonimiteit verdwijnen.
In het kader van deze vorming en scholing werd ook
steeds weer gepleit voor het meer gebruik maken van de
deskundigheid die in de partij aanwezig is; steeds weer
werd aangedrongen op het totstandbrengen van een
deskundigenbank.
Voor kandidaatstellingsprocedures hadden slechts
weinigen een goed woord over; de REC moet hier uitkomst
bieden.
Ook de huidige methodiek om tot een verkiezingsprogramma
te komen wordt niet door ieder als bevredigend ervaren.
Het is heel simpel: wat ziet een gewoon lid dan wel een
afdeling terug van zijn amendement. Moet niet een
eenvoudige procedure toegepast worden, moet er niet
eerst een programma in hoofdlijnen woden vastgelegd
waarna deze hoofdlijnen kunnen worden uitgewerkt tot een
verkiezingsprogramma? (Vergelijk bijvoorbeeld het
programma uit 1981 en 1986 met dan van 1977).

Het ligt voor de hand dat ook vrijwel steeds de
samenstelling van het hoofdbestuur en de verhouding tot
de kamercentralevoorzitters ter sprake komt. In het
algemeen is er weinig waardering voor een zelfstandig
functioneren van de "informele vergadering van kamer39

centralevoorzitters" maar, z6 ishèt ordeel, dat zij
met elkaar overleggen komt omdat het hoofdbestuur te
weinig oog heeft voor de wezenlijke taakstelling, te
weten de partij nationaal besturen zonder dat daarbij
een zekere regionale inbreng mag ontbreken. Het dilemma
wordt steeds opnieuw geconstateerd.
Het dagelijks bestuur te laten bestaan uit generalisten
is een gedachte die door zeer velen wordt onderschreven,
mits een duidelijke portefeuilleverdeling aantoonbaar
is; het aantal db-leden mag best kleiner zijn.
Het onderzoek naar de mogelijkheid van de betaalde
voorzitter moet, zo menen velen, in gang worden gezet.
De mogelijkheid om naast de voorzitter in het dagelijks
bestuur tevens een "aangewezen toekomstige voorzitter"
en de vorige voorzitter (beiden al dan niet als ondervoorzitter) op te nemen werd eveneens gelanceerd.
Overigens worden aan de voorzitter soms magische
mogelijkheden toegekend.

Samenvattend: de voorzitter heeft tijdens deze bezoeken
veel gehoord en veel geleerd. Het waren altijd boeiende
discussies, openhartig en duidelijk, hard maar nooit
onvriendelijk. De voorzitter stelt zich voor deze
bezoeken in de toekomst voort te zetten, al was het:
alleen maar om steeds weer te genieten van het
specifieke dat in al onze regio's aanwezig is.

-

Bijlage II
Voorstel van de afdeling 's-Gravenhage
Motie:
De leden van de VVD te Leeuwarden in vergadering bijeen
op 15/16 mei 1987, van mening dat
-

de presentatie van de VVD en de herkenbaarheid van de

liberale uitgangspunten daarin onvoldoende is en
verbetering behoeft,
-

het noodzakelijk is het draagvlak van de partij te

verbreden door individuele leden te stimuleren tot een

actieve opstelling en inbreng in gedachtenvorming omtrent
de door de partij te volgen koers,
-

de interne communicatie en informatie-overdracht

verbeterd dient te worden

-

met name door hierop de

organisatiestructuur en procedures af te stemmen

-

om te

bevorderen dat het inzicht van de leden frequenter kan
worden verwerkt in het beleid van de partij

verzoeken daarom het hoofdbestuur en dagelijks bestuur

1. De aangeroerde punten in overweging te nemen.
2. In de eerstvolgende algemene vergadering van de
partij met betrekking tot de aangeroerde punten
voorstellen te doen.
3. Tijdens deze vergadering de leden de gelegenheid te
bieden zich over deze voorstellen uit te spreken.
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BIJLAGE III
Taakstelling Commissie ad hoc Liberaal Bestek '90.

De taak van de commissie is het vanuit Liberale

beginselen formuleren van antwoorden op zich
aandienende maatschappelijke vraagstukken. Zij zal
zich daartoe bezinnen -op maatschappelijke
ontwikkelingen, zoals die zich aan het eind van de
tachtiger en in de negentiger jaren voordoen, en
oplossingen vanuit een liberale visie aandragen. Zij
zal zich dienen te beperken tot hoofdlijnen, maar de

vraagstukken wel in onderling verband bezien. Het te
produceren stuk zal beperkt van omvang dienen te
zijn, t.w. 20-30 pagina's druk, en in eenvoudige,
klare taal te zijn opgesteld.
Onderwerpen die in aanmerking komen zijn:
groei en werk
criminaliteit
natuur en milieu demografische ontwikkelingen
gezondheidszorg
genetische technieken
onderwijs
ruimtelijke ordening
technologie en informatisering
multiculturele samenleving
rol van de overheid
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Het staat de commissie Vrij onderwerpen toe te voegen
of te schrappen, mits aan de randvoorwaarden van

samenhang en omvang niet getornd wordt.
De commissie kiest haar eigen werkwijze.
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BIJLAGE IV

Taakstelling van de Commissie ad hoc inzake het functioneren
van de Partijraad.

--------------------------------------------------------

De volgende vragen worden aan de commissie ad hoc
voorgelegd:
dienen uitspraken van de partijraad bindend te zijn voor
de partij, of dient juist `iet niet-bindende karakter voor
op te staan, of anders gezegd is de partijraad een besluitin dit laatste
vormend dan wel adviserend orgaan, en
aan wie wordt geadviseerd;
geval
in verband hiermee de samenstelling': is de huidige
gezien het niet representatieve karakter
samenstelling
wel bevredigend, of is het inderdaad zo dat de "samenalthans in veronderstelde zin
gebundelde deskundigheid"
dit compenseert; moet samenstelling dichter bij
afdelingen gebracht worden, b.v. door voorzitters ondercentrales aan te wijzen, of zijn andere samenstellingswijzen denkbaar;
met het voorgaande hangt samen de wijze van
same nstelling, en daarmee ook de positie ten opzichte van
andere organen; zo is wel voorgesteld om niet oc.-raden te
werken, die dan getrapt tot kc.-raden en de partijraad
leiden; zou een dergelijke' radencultuur aanvaardbaar
zijn, of moeten kamer- en ondercentrales hun overlegzin
zelfstandig beleven;
moet part±jraad open of besloten zijn; is duidelijk wat
dan wel en wat niet in de partijraad behandeld moet c.q.
kan worden.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Los van de partijraad, maar toch van analoge aard, zijn de
themadagen, georganiseerd op verzoek van db (of hb?) door
kamercentrales over een onderwerp, b.v. rapport van een
commissie of van de Teldersstichting. Waarom worden deze nu
eens in partijraad dan wel op themadag behandeld, gebeurt
dit integraal, of naar aaneiding van resoluties of
stellingen opgesteld door een commissie (ad hoc); wat is de
betekenis van uitspraken themadagen; moet een themadag open
of besloten zijn.
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Bijlage V
CONCEPTReglement van orde voor het Dagelijks Bestuur van de •VVD
art. 1 Onverminderd de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur
als geheel stelt het een taakverdeling voor zijn leden onderling
vast, met inachtneming van het daaromtrent gestelde art. 23, 26
en 27 van de Statuten en art. 39 en 140 van het Huishoudelijk Reglement.
art. 2 Voor elke portefeuillehouder wordt een plaatsvervangend portefeuillehouder aangewezen, die bij afwezigheid of ontstentenis
van de portefeuillehouder in diens plaats treedt.
art. 3 Bij afwezigheid of ontstentenis van zowel de Voorzitter als de
Ondervoorzitter neemt het alsdan aanwezige, in leeftijd oudste
lid van het Dagelijks Bestuur de bevoegdheden en taken van de
Voorzitter waar.

-

art. 14 De portefeuillehouder is belast met de bestuurlijke voorbereide bestuurlijke uitvoering van de beindien nodig
ding en
-

-

leidsaspecten van zijn aandachtsgebieden, alsmede voor de afstemming met de portefeuillehouders van aanpalende aandachtsgebieden.
Zij brengen in elke reguliere vergadering van het Dagelijks Bestuur verslag uit.
art. 5 De portefeuillehouder bepaalt in overeenstemming met de Voorzitter
welke onderwerpen niet voor besluitvorming aan het Dagelijks Bestuur behoeven te worden voorgelegd. De Algemeen Secretaris wordt
hiervan op de hoogte gesteld.
art. 6 Afschriften van ingekomen stukken welke naar het oordeel van de
Algemeen Secretaris daarvoor in aanmerking komen worden door hem
aan het Dagelijks Bestuur doorgegeven, tezamen met een voorstel
voor afdoening. Het Dagelijks Bestuur bepaalt of zulk een stuk
voor toezending aan dan wel behandeling in het Hoofdbestuur in
aanmerking komt.
art. 7 Leden van het Dagelijks Bestuur dragen er door tussenkomst van de
Algemeen Secretaris zorg voor dat door hen persoonlijk ontvangen
stukken die daarvoor naar hun mening in aanmerking komen, conform
art. 6 worden behandeld.
art. 8 Het Dagelijks Bestuur vergadert volgens een door hem uiterlijk aan
het begin van het jaar vast te stellen schema.
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art. 9 De Voorzitter kan, eventueel op verzoèk van 4én van de leden van
het Dagelijks Bestuur, een vergadering (doen) beleggen in afwijking van het vergaderschema. Zulk een vergadering wordt in elk geval gehouden indien twee leden van het Dagelijks Bestuur daarom
verzoeken.
art. 10 De Algemeen Secretaris is belast met de ambtelijke voorbereiding
van de vergadering van het Dagelijks Bestuur.
art. 11 De volgende punten worden in elk geval op de agenda van een vergadering van het Dagelijks Bestuur geplaatst:
a vaststelling verslag van de vorige vergadering
b mededelingen
c politieke toestand
d ingekomen stukken, anders dan in art. 12 vermeld
e mededelingen portefeuillehouders
f zaken het Hoofdbestuur betreffende
g niet geagendeerde punten.
art. 12 Bij de agenda zijn in elk geval gevoegd de sinds de vorige vergadering ontvangen stukken:
(nader invullen)
art. 13 Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur kunnen slechts plaatsvinden indien tenminste vijf leden van het Dagelijks Bestuur aanwezig zijn.
art. hij Een voorstel wordt geacht te zijn aangenomen, als geen van de
leden van het Dagelijks Bestuur om stemming vraagt; desgewenst
kan een lid van het Dagelijks Bestuur verzoeken zijn afwijkende
standpunt in het verslag op te nemen.
art. 15 Over besluiten wordt gestemd als tenminste één lid van het Dagelijks Bestuur daarom vraagt; elk aanwezig lid spreekt zich voor
of tegen het betreffende voorstel uit.
art. 16 Een voorstel wordt geacht door stemming te zijn aangenomen als
zich meer dan de helft van het aantal aanwezige leden van het
Dagelijks Bestuur voor dat voorstel heeft uitgesproken. Spreekt
een lid van het Dagelijks Bestuur zich bij stemming tegen een
voorstel uit, dan wordt dit feit op zijn verzoek in het verslag
aangetekend.
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art. 17 Indien een lid van het Dagelijks Bestuur"an zijn afwijkende mening in het Hoofdbestuur blijk wenst te geven, deelt hij dit aan
het Dagelijks Bestuur vooraf mede.
art. 18 Bij staking van stemming over een voorstel wordt de besluitvorming
aangehouden tot de eerstvolgende vergadering. Staken de stemmen
opnieuw, dan wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.
art.. 19 Is de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van mening dat buitengewone omstandigheden een onmiddellijk besluit van het Dagelijks
Bestuur vorderen, en is het niet mogelijk terstond een vergadering van het Dagelijks Bestuur bijeen te roepen, dan kan de Voorzitter buiten de vergadering een voorlopige voorziening treffen.
art. 20 De voorziening bedoeld in artikel 19, wordt getroffen in overeenstemming met de desbetreffende portefeuillehoude', indien zijn
aanwezigheid zulks mogelijk maakt.
art. 21 Een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 19 behoeft bekrachtiging in de eerstvolgende vergadering van het Dagelijks
Bestuur.

art. 22 Onder verantwoordelijkheid van de Algemeen Secretaris wordt van
elke vergadering van het Dagelijks Bestuur een verslag en een
actiepuntenlijst opgesteld; na goedkeuring door het Dagelijks
Bestuur worden verslag en lijst aanstonds aan het Hoofdbestuur
toegezonden.
art. 23 Bij besluitvorming over onderwerpen die aan het Dagelijks Bestuur
zijn voorgelegd wordt tevens bepaald of afhandeling namens het Dagelijks Bestuur plaats vindt door de Algemeen Secretaris dan wel
de betreffende portefeuillehouder.
art. 24 Onderwerpen die niet aan het Dagelijks Bestuur zijn voorgelegd worden in overeenstemming met de Voorzitter door de betreffende portefeuillehouder in diens functie afgedaan; de Algemeen Secretaris wordt
hiervan op de hoogte gesteld.
art. 25 Bij besluitvorming in het Dagelijks Bestuur over een ingekomen stuk
wordt tevens bepaald of afhandeling namens het Dagelijks Bestuur door
de Algemeen Secretaris plaatsvindt dan wel door de betrokken portedoor Voorzitter en
feuillehôder of
in zaken van groot gewicht
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Algemeen Secretaris gezamenlijk.
art. 26 Ingekomen stukken die door de Algemeen Secretaris niet ter bespreking aan het Dagelijks Bestuur zijn voorgelegd worden door hem, in
overeenstemming met de Voorzitter, namens het Dagelijks Bestuur afgedaan voor zover deze stukken van bestuurlijke en beleidsmatige
aard zijn; technische onderwerpen worden door de Algemeen Secretaris
in functie afgehandeld.
art. 27 Aan hen gerichte stukken die door portefeuillehouders niet aan het
Dagelijks Bestuur zijn voorgelegd worden door hen afgedaan in over-

eenstemming met de Voorzitter; de Algemeen Secretaris wordt hiervan op de hoogte gesteld.
art. 28 Persberichten door of namens het Dagelijks Bestuur behoeven vooraf
de goedkeuring van de Voorzitter.
art. 29 Het Dagelijks Bestuur beslist in die gevallen waarin dit reglement
niet voorziet; het kan besluiten van de bepalingen van het regieinent af te wijken, mits geen der beschikbare leden zich daartegen
verzet.

24-6-1987/G
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BIJLAGE VI
REGELING EN INSTRUCTIE VOOR DE BEZOLDIGD ALGEMEEN
SECRETARIS VAN DE VVD EN DE ADJUNCT-ALGEMEEN SECRETARIS
------------------------------------------------------Afdeling I
Benoeming, taak, verantwoordelijkheid, plaatsvervanging
art. 1

De algemeen secretaris van de VVD wordt op
voordracht van het dagelijks bestuur van de VVD benoemd
door het hoofdbestuur van de VVD ingevolge artikel 26.1
van de statuten van de VVD.

art. 2

De algemeen secretaris staat het dagelijks bestuur
c.q. hoofdbestuur terzijde bij de uitoefening van de
bestuurstaken.
Hij staat aan het hoofd van het algemeen secretariaat,
ingevolge artikel 68.1 van het huishoudelijk reglement
van de VVD, dat met het oog op die ondersteuning is
ingesteld en waarvan de inrichting wordt geregeld in de
Richtlijnen Thorbeckehuis (RITH) zoals vastgesteld
door het dagelijks bestuur van de VVD.

art. 3

De algemeen secretaris is voor de uitoefening van
zijn functie verantwoordelijk tegenover het dagelijks
bestuur. Hij geeft het dagelijks bestuur daartoe de
gevraagde inlichtingen.

art. 4

In de plaatsvervanging van de algemeen secretaris
voorziet het dagelijks bestuur. Als regel wijst het
dagelijks bestuur de adjunct-algemeen secretaris aan als
plaatsvervanger van de algemeen secretaris, gehoord de
algemeen secretaris.
De plaatsvervanger treedt bij verhindering of
ontstentenis van de algemeen secretaris volledig in

diens plaats.

art. 5

De adjunct-algemeen secretaris wordt, als
staffunctionaris ingevolge artikel 68.2 van het
huishoudelijk reglement van de VVD, op voordracht van
het dagelijks bestuur, gehoord de algemeen secretaris,
benoemd door het hoofdbestuur.

Afdeling II
Instructie van de algemeen secretaris van de VVD
art. 6

De algemeen secretaris van de VVD vervult de
volgende secretariele taken:
a. hij draagt zorg voor de agenda, de convocatie en de
verslaglegging van de vergaderingen van het dagelijks
bestuur en het hoofdbestuur;
b. hij woont de vergaderingen bij van het dagelijks
bestuur en het hoofdbestuur en heeft daarin een
raadgevende stem;
c. hij staat het dagelijks bestuur met raad en daad
terzijde bij het bestuur en toezicht; het dagelijks
bestuur kan hem in dit verband bijzondere opdrachten
geven;
d. hij coordineert de' werkzaamheden die binnen het
algemeen secretariaat van de VVD en binnen de overige
eenheden van beheer dienen te worden verricht terzake
van de voorbereiding, bekendmaking en uitvoering van de
besluiten van het dagelijks bestuur c.q. hoofdbestuur;
hij vraagt en verkrijgt de daarvoor nodige inlichtingen
en verstrekt de daarvoor nodige aanwijzigingen;
e. hij kan degenen die verantwoordelijk zijn voor de
ambtelijke voorbereiding van besluiten van het dagelijks
bestuur c.q. hoofdbestuur opdragen een desbetreffend stuk
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-

in overweging te nemen, indiën dft.niet voldoet aan de
daaraan te stellen eisen van helderheid, volledigheid,
innerlijke samenhang of overeenstemming met het algemeen
beleid van het dagelijks bestuur c.q. hoofdbestuur.
Indien aan een dergelijk verzoek geen gevolg wordt
gegeven, legt hij het stuk voor aan het dagelijks
bestuur, met de kanttekeningen die hij nodig acht;
f. hij regelt de overige secretariele ondersteuning van
het dagelijks bestuur c.q. hoofdbestuur;
g. hij ziet toe op de inrichting van de administratie en
het archief.

art. 7

Als hoofd van het algemeen secretariaat, ingevolge
artikel 68.1 van het huishoudelijk reglement van de VVD,
vervult hij de volgende taken:
a. hij bepaalt met inachtneming van het daaromtrent
bepaalde in de Richtlijnen Thorbeckehuis de Organisatie
van het algemeen secretariaat en het takenpakket van de
staffunctionarissen als omschreven in artikel 68.2 van
het huishoudelijk reglement van de VVD een en ander
onder goedkeuring van het dagelijks bestuur van de
VVD;
b. hij wijst na verkregen instemming van het dagelijks
bestuur de eerder gemelde staffunctionarissen als
hoofden van stafafdelingen aan;
c. hij houdt toezicht op het doelmatig functioneren, op
zichzelf en in onderling verband, van de afdelingen en
diensten die tot het algemeen secretariaat behoren, en
geeft in deze zin leiding aan deze afdelingen en
diensten;
d. hij beheert de geldmiddelen van het algemeen
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secretariaat en draagt zorg voorverantwoording der
uitgaven;
e. hij heeft de zorg voor de inboedel, voor de
bibliotheek en het documentatiecentrum, alsmede voor de
huishoudelijke dienst;

if.

hij heeft de zorg voor de juiste behandeling van

inkomende en uitgaande stukken, alsmede van uitgebrachte
rapporten en verslagen;
g. hij vervult als hoofd van het algemeen secretariaat
de taken welke bij of krachtens de Richtlijnen
Thorbeckehuis worden opgedragen aan het hoofd van een

stafeenheid ;
h. hij pleegt tenminste tweemaal per jaar overleg met
het dagelijks bestuur over de doelmatigheid van
de inrichting en van het functioneren van het algemeen
secretariaat.
art. S

De algemeen secretaris kan zich op de volgende
wijze laten bijstaan in zijn taken als secretaris en als
hoofd van het algemeen secretariaat:

a. hij kan na verkregen instemming van het dagelijks
bestuur zijn taak met betrekking tot bepaalde
beleidsonderwerpen of bepaalde afdelingen van het
algemeen secretariaat voor een bepaalde tijd opdragen
aan de adjunct-algemeen secretaris of aan een andere
staffunctionaris;
b. de onder letter a. bedoelde functionarissen nemen de
aanwijzingen en verzoeken van de algemeen secretaris,
vermeld in artikel 2 eerste lid onder de letters d. en
e., in acht en handelen overigens overeenkomstig deze

instructie;
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c. de algemeen secretaris maakt gërioegzaam bekend, wie
krachtens deze bepalingen met welk gedeelte van zijn
taken is belast.
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BIJLAGE VII
De aangenomen motie van de afdeling 's-Gravenhage

Motie:
Gezien de nieuwe plannen om van Vrijheid en Democratie
een voor alle leden aantrekkelijk partij-orgaan te
maken, welke plannen worden toegejuicht, vraagt de
algemene vergadering daarbij uit te gaan van de volgende
hoofddoelstellingen, die moeten worden verwezenlijkt
binnen het raam van de huidige financiele mogelijkheden.

1. Het scheppen van een podium voor discussie over
politieke en organisatorische zaken tussen leden,
besturen, fracties en andere betrokkenen.
2. Het blad dient een middel -te zijn voor een goede
communicatie tussen de onder punt 1 genoemden.
3. Het blad dient informatie te bevatten over partijorganisatorische aangelegenheden door het hoofdbestuur,
alsmede informatie over voor liberale belangwekkende
artikelen en andere publicaties.
4. De taak van de hoofdredactie zal daarbij meer wervend
en coordinerend dienen te zijn.

Toelichting:
Gezien het feit dat op het moment van indienen van deze
motie de nieuwe ontwikkelingen binnen Vrijheid en
Democratie nog in gang gezet moeten worden, is voorlopig
afgezien van een feitelijke invulling van deze doelstellingen.
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