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1. INLEIDING
"Zij zijn slechts liberalen die toegeven dat de wereld
gehoorzaamt aan wetten diè zij niet beheersen; het gevolg van dit
principe is dat voor liberalen de som van de individuele
initiatieven altijd te verkiezen blijft boven de opzettelijke
planning van een regerende elite".
Aldus Guy Sorman in "De liberale oplossing" waarmee hij de grote
liberale theoreticus Hayek aanhaalt.
Het voorliggende verslag over het jaar 1986 geeft een beeld van
de partij in verwarring. Hoop en wanhoop wisselden elkaar af.
Ongetwijfeld hebben velen in die partij zich afgevraagd waar
"Den Haag" nu weer mee bezig was.
Of juist •••••• niet mee bezig was!
Beheersten de politieke voormannen nog wel het rationele spel of
voeren zij. mee op golven van emotie en hartstocht?
Koos Rietkerk overleed in het harnas op 20 februari 1986. Een
groot liberaal ging heen. Voor zijn partij een sieraad, voor zijn
land een wijs bestuurder.
Toen velen op die koude winterdag in Wassenaar samen kwamen om
hem naar zijn laatste rustplaats te begeleiden konden weinigen
vermoeden dat zijn overlijden grote gevolgen met zich mee zou
brengen. Het directe causale verband tussen die gebeurtenis en
het aanwijzen van zijn opvolger en vervolgens het aftreden van de
voorzitter van de Tweede-Kamerfractie na de verkiezingsnederlaag
van 21 mei had veel weg van een schokgolf na een vulkanische
eruptie, die overigens in dit verslagjaar het laatste strand nog
niet zou bereiken.
Het tweede kabinet Lubbers dat op 14 juli aantrad was wederom een
coalitie van CDA en VVD. Een VVD verzwakt maar nog altijd met een
duidelijke inbreng in het kabinetsbeleid. Met VVD'ers die al
eerder verantwoordelijk waren voor regeringsbeleid en met een
aantal nieuwe bewindslieden dat in de Tweede-Kamerfractie de
mogelijkheid had zich voor te bereiden op deze nieuwe fase in
hun persoonlijk leven.
Afscheid werd genomen van de VVD-bewindslieden uit het eerste
kabinet Lubbers (in alfabetische volgorde) Van Aardenne,
Bolkestein, Hoekzema, mevr. Kapp~yne van de Coppello, Ploeg,
mevr. Schoo, Scherpenhuizen en Winsemius.
De bewindslieden Van Eekelen, Ginjaar-Maas, Koning, Korthals
Altes, Smit-Kroes bleven; en aantraden Dees, Evenhuis en
Nijpels, terwijl de heer De Korte het ministerschap van
Binnenlandse Zaken verruilde voor dat van Economische Zaken maar
dan als vice-minister-president.
Ondanks alle vaak onverkwikkelijke interne partij-gebeurtenissen
heeft het nieuwe kabinet de lijn in het beleid van het vorige tot
de zijne gemaakt zodat de externe gebeurtenissen, zeker voor wat
het VVD-aandeel betreft, redelijk genoemd konden worden.
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Ook nu gaat de'kost voor de baat uit. Dat houdt in dat het
kabinet zo veel als mogelijk maatregelen die bij burgers pijn
veroorzaken in het eerste gedeelte van de kabinetsperiode wenst
te nemen. Daarna zal wellicht geoogst kunnen worden. De nadruk
valt nog steeds op het economisch gezondmaken van Nederland. Maar
ook immateriele zaken vragen grote aandacht van overheid en
burgers. De interne veiligheid van de Nederlandse samenleving is
voortdurend onderwerp van gesprek. Voor het beleid van justitie
bestaat dan ook grote belangstelling. Zeker in de partij wordt er
veel verwacht van een hardere aanpak van zowel de grote als de
veel voorkomende criminaliteit.
Ook voor het vraagstuk van de euthanasie was in het yerslagjaar
meer dan ooit belangstelling. Of de VVD in deze steeds een evenwichtig beleid voerde is een vraag die en door de leden en door
de VVD-kiezers zeer verschillend werd beoordeeld. Trouw aan het
regeeraccoord en gevoel voor de opstelling van de coalitiepartner zijn immer uitgangspunten geweest van de VVD zolang
regeringsverantwoordelijkheid in de periode 1948 tot heden is
gedragen.
Maar ook werd gestalte gegeven aan hetgeen Hayek eerder
verwoordde. Dit jaarverslag geeft van die som van individuele
initiatieven een indrukwekkend overzicht. Want wederom hebben
zich duizenden·vrijwilligers (en ook de professionele
medewerkers) met grote persoonlijke inzet van hun taak gekweten.
Aan hen heeft het niet gelegen dat 1986 meer was dan ''gewoon" een
jaar uit het leven van de Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie.

2

2. RAADSVERKIEZINGEN
In het 38ste Jaarverslag werd reeds melding gemaakt van de
voorbereidingen voor de raadsverkiezingen van 1986.
Deze verkiezingen stonden zeer duidelijk in het teken van de
Tweede-Kamerverkiezing die na enige maanden zou volgen. Of het
een gunstige ontwikkeling is dat deze verkiezingen in feite
geplaatst worden in het kader van de Tweede-Kamerverkiezing is
een vraag.
Volgens sommigen werkt het zeer inspirereqd, anderen daarentegen
menen dat het lokale karakter ernstig wordt aangetast doordat
niet meer in sterke mate de plaatselijke politiek uitgangspunt
is, maar meer de handel en wandel van de nationale politici.
Op 4 februari was de dag van de kandidaatstelling. Om alle
lijsten conform de voorschriften vlekkeloos in te dienen werd
o.a. door de secretarissen van de afdelingen zeer veel tijdrovend
werk verzet. Zo goed mogelijk werd vanuit het algemeen
secretariaat, o.a. door het verstrekken van richtlijnen,
ondersteuning gegeven.
Woensdag 19 maart konden in 687 van de 716 gemeenten de kiezers
hun stem op een lijst van de VVD of op een gezamenlijke lijst
van de VVD met andere politieke groeperingen (b.v. de lijst
gemeentebelangen) uitbrengen.
De uitslag van de stemmingen gaf op de avond van die dag de
voortekenen te zien van hetgeen mogelijkerwijs ook op de
uitslagenavond van de Tweede-Kamerverkiezing verwacht mocht
worden.
In een·artikel in Vrijheid en Democratie nr. 1337 van 1 april blz.
2 gaf de campagneleider Ferry Houterman reeds de tendens daartoe
aan.
Was het inderdaad een tussensprint of een eindsprint?
Een overzicht brengt prognose en resultaat als volgt in beeld.
analyse
Maurice de Hond
in %

PvdA
CDA
VVD

totaal
uitslag
in %

analyse
ANP
in %

analyse ANP
in kamerzetels

1977
TK

1986
GR

1978
GR

1982
GR

1986
GR

huid.
TK'82

nw.
GR I 86

33,8
31 '9
18,0

34,4
31 , 6
18,0

29,4
38,0
15,8

25,0
32,2
22,6

32,0
31 '2
18,8

47
45
36

51
49
28

In totaal werden 1857 VVD-raadsleden verkozen op 644 echte VVDlijsten.
De volgende overzichten brengen een en ander in beeld waarbij
dankzij de Vereniging van Staten- en Raadsleden ook een opgave is
verwerkt van het percentage raadsleden dat geen lid was, op het
moment van de verkiezing, van deze vereniging.
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Allereerst een vergelijking met de resultaten van 1978 en'982:

1978
1982
1986

aantal
VVD-lijsten
581
618
644

aantal
gemeenten
818
774
716

aantal
VVD-raadszetels
1602
2200
1857

gem. perc.
per gemeente
1 , 96
2,84
2,59

Vervolgens de resultaten per provincie
(tussen haakjes het aantal vrouwen als onderdeel van het daarvoor
vermelde aantal):
aantal raadsleden
(inclusief wethouders)
totaal
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Flevoland
Totaal

78
74
96
99
229
172
314
403
75
206
90
21

lid

(19 )
( 1 8)
( 1 9)
( 1 8)
( 43)
(48)
(87)
(98)
(15 )
(43)
(13 )
( 5)

51
51
51
67
164
103
176
262
36
134
60
19

1857 (426)

niet-lid
( 17 )
( 1 4)
( 1 2)
( 16 )
(36)
(28)
(52)
( 71 )
( 5)
( 31 )
( 11 )
( 4)

2)
4)
7)
2)
7)
(20)
( 35)
(27)
(10 )
(12 )
( 2)
( 1)

27
23
39
32
65
69
138
1 41
39
72
30
2

1180 (297)

(
(
(
(
(

677 ( 1 2 9)

Rond de wethoudersbenoemingen in april werd vervolgens in veel
gemeenten een hevige strijd geleverd. Uiteindelijk kon het
volgende resultaat geboekt worden (tussen haakjes het aantal
vrouwelijke wethouders):
totaal
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Flevoland
Totaal

7
7
18
17
25
34
48
74
15
29
11
5

2)
1)
2)
3)
( 3)
(10 )
(16 )

(26)
( 1)
( 5)
( 2)
( 2)

290 ( 7 3)

lid
6
4
13
15
24
29
36
63
9
22
10
4

( 2)
( 1)

1)
3)
3)
7)
(13 )
(22)
( 0)
( 4)
( 2)
( 1)

(
(
(
(

235 ( 59)

•

niet-lid
1
3
5
2
1
5
12
11
6
7
1

0)
0)
1)
0)
0)
3)
( 3)
( 4)
( 1)
( 1)
( 0)

(
(
(
(
(
(

1 ( 1)

55 ( 1 4)

Vergelijkenderwijs met 1978 en 1982:
1978
15,48%
1982
16,77%
1986
15,65%
Daarmee werd wel duidelijk dat de VVD aan invloed had ingeboet.
In het hele land werden in totaal 11453 raadsleden verkozen.
Daarvan werden er 1853 wethouder.
Procentueel gaf de uitslag qua vrouwelijke en mannelijke
raadsleden over de verschillende partijen ,het volgende beeld te
zien:
% vrouwelijke
raadsleden
PvdA
D66
Klein links
VVD
CDA
Lokale lijsten
Klein rechts
Gemiddeld

% mannelijke
raadsleden

27,6
25,5
23,8
23,0
15,5
12,8
0,2
19,0

72,4
74,5
76,2
77,0
84,5
87,2
99,8
81 , 0

In totaal steeg het aantal vrouwelijke raadsleden tot 19%
(was+ 15%).
Bij de VVD werd een percentage van 22,94 % bereikt.
Het aantal vrouwelijke VVD-wethouders werd procentueel 25,17%
(landelijk 13,3%).
De verdeling van de zetels in de raad en de bezetting van
wethoudersposten werd landelijk de volgende:
% totaal aantal
raadsleden
CDA
'PvdA
Lokale lijsten
VVD
Klein rechts
D66
Klein links

30,9
26,2
19,2
16,0
4, 1
2,1
1,6

% totaal aantal
wethouders
35,8
30,2
15,3
15,0
2,6
0,7
0,5

(+
(+
(((((-

4,9)
4,0)
3,9)
1 ,0)
1 ,5)
1 ,4)
1,1)

Voor de volledigheid mag ook nog vastgelegd worden dat
procentueel de burgemeesters medio 1986 de volgende politieke
kleur hadden:
CDA
54,3
PvdA
21 , 0
VVD
16,8
Klein rechts
1,9
D66
1,7
Klein links
0,4
Overigen
3,9
5

Een totale procentuele verhouding geeft een en ander voor wat de
verdeling leden - niet leden van de Vereniging van Staten- en
Raadsleden over de provincies in beeld:
raadsleden excl.
wethouders
lid
niet-lid

raadsleden incl.
wethouders
lid
niet-lid

wethouders
lid

niet-lid

64,3
85,7
65,4
33,3
35,7
Groningen
14,3 *
70,1
29,9
57,1
42,9
68,9
Friesland
31 '1
72,2
40,6
56,4
43,6
27,8
59,4
Drenthe
63,4
88,2
36,6
67,7
32,3
Overijssel
11 '8
96,0
69,0
4,0 *
27,9
Gelderland
31 '0
71 '6
54,0
85,3
59,9
39,6
56,0
Utrecht
1 4 '7 *
47,2
75,0
43,6
52,8
Noord-Holland 56,0
25,0 *
85,1
34,7
60,7
39,3
65,0
Zuid-Holland
14,9 *
45,0
60,0
48,0
52,0
55,0
40,0
Zeeland
75,9
35,0
63,3
36,7
Noord-Brabant 65,0
24 '1
66,7
33,3
63,3
36,7
90,9
Limburg
9 '1
9,5
93,75
6,25
80,0
Flevoland
90,5
20,0
60,5
39,5
Totaal
63,5 "36,2
19,0
81 '0
* als gevolg vacature soms percentages raadsleden incl. wethouders
geen 100%
raadsleden incl.
wethouders
man
vrouw
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Flevoland
Totaal
* vacature bij

raadsleden excl.
wethouders
man
vrouw

75,3
24,7
75 '1
74,6
75,7
24,3
80,2
19,8
78,2
81 , 8
18,2
81 '7
81 , 1
18,9
80,3
72,3
71 '9
28 '1
72,2
27,8
73,2
75,6
24,4
78,0
20,0
8010
7617
20,9
78,5
79 '1
14,4
8516
86 '1
76,2
81 125
2318
77,0
77,4
23,0
percentageberekening niet

24,3
25,4
21 '8
18,3
1 9 '7
27,7
26,8
22,0
23,3
21 '6
1 319
18175
22,6
meegerekend.

wethouders
man

vrouw

71 '4
85,7
88,9
82,4
88,0
70,6
66,7
64,9
93,3
82,8
81 18
60,0
74,8

28,6
14,3
11 1 1
17 '6
12,0
29,4
33,3
35,1
6,7
17,2
1 8 '2
40,0
25,2

Voor de gebeurtenissen in de campagne die aan dit resultaat
voorafgaat, wordt verwezen naar paragraaf 20.
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*

3. TWEEDE-KAMERVERKIEZING
In het 38ste Jaarverslag werd in paragraaf 3 reeds uitvoerig
aandacht geschonken aan de voorbereidingen tot deze TweedeKamerverkiezing.
Twee zaken dienden nog definitief te worden afgerond, voordat de
dag der stemming een feit zou zijn.
a. Kandidaatstelling
Op zaterdag 1 februari werd door de 73ste.algemene vergadering te
Amersfoort op basis van de besluiten van de verkiezingsraad van
14 december 1985 de lijst zowel naar landelijke voorkeur als naar
verdeling van de kandidaten over de 19 rijkskieskringen conform
het door de 38ste jaarlijkse algemene vergadering goedgekeurde
technisch advies, definitief vastgesteld. De beschrijvingsbrief
werd gepubliceerd in Vrijheid en Democratie nr. 1331 van 17/24
december 1985 (bijlage).
In paragraaf 14 wordt op samenstelling van en opkomst voor deze
vergadering ingegaan.
Hier moge worden volstaan met de constatering dat de vergadering
qua aard zeer levendig was.
In totaal werden vier stemmingen gehouden. Een om plaats 27,
twee om plaats 31 en een om plaats 39.
Het aantal uitgebrachte stemmen varieerde van 1573 tot 1585. De
stemming om plaats 27 bracht geen wijziging in de door de
verkiezingsraad opgestelde lijst, die om plaats 31 echter wel. De
heer Keja werd op die plaats gekandideerd waarna voor plaats 39
de kandidaat Van Hoof werd aangewezen, waardoor hij de
openvallende plaats van de heer Keja bezette.
De definitieve kandidatenlijst met de verdeling over de
verschillende rijkskieskringen werd gepubliceerd in Vrijheid en
Democratie nr. 1333 van 4 februari, blz. 16.
Toch zou ook die lijst nog niet de werkelijk definitieve worden
omdat een der kandidaten de heer A.W. Cevaal te Zoetermeer om hem
moverende redenen het noodzakelijk achtte te figureren in het
blad Playboy waardoor hij, naar de mening van velen, niet meer
in aanmerking kon komen voor een plaats (nr. 58) op de lijst. Het
hoofdbestuur besloot na ampele discussie in zijn extra
vergade~ing van 4 april met een beroep op artikel 23 TK de naam
van de heer Cevaal van de kandidatenlijst voor de
rijkskieskringen Leiden, Rotterdam en Dordrecht te schrappen. In
samenwerking met de gelijknamige kamercentrales werd deze
beslissing door het algemeen secretariaat geeffectueerd waarbij
voor deze kieskringen wederom een veelheid van formaliteiten
vervuld dienden te worden.
Op de dag der kandidaatstelling (8 april) bleek dat alle lijsten
in orde werden bevonden. Door het algemeen secretariaat, in nauwe
samenwerking met de Kiesraad te 's-Gravenhage, werd daarbij voor
de eerste maal een proef genomen met in eigen beheer d.m.v.
tekstverwerking aangemaakte formulieren op basis van de modellen
van de Kieswet. De modernisering gaat zelfs aan het verstarde
apparaat van verkiezingen in Nederland niet voorbij!
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b. Het verkiezingsprogramma
Eveneens werd in Vrijheid en Democratie nr. 1331 van 17/24
december 1985 (bijlage) de beschrijv~ngsbrief voor de
buitengewone algemene vergadering van 17 en 18 januari te Almelo
gepubliceerd. Die algemene vergadering besliste over de
definitieve versie van het verkiez~ngsprogramma 1986-1990 dat als
titel zou meekrijgen ''Als de toekomst je lief is ••••••• "
De in het vorige jaarverslag in paragraaf 3 vermelde 404
amendementen c.q. moties die na de behandeling door de
amendementencommissie waren overgebleven, 'werden ter beslissing
aan de vergadering voorgelegd.
In Vrijheid en Democratie nr. 1333 van 4 februari, blz 6 en 7
werd een verslag van deze·zeer belangrijke vergadering gegeven.
Van de 404 amendementen c.q. moties werden er uiteindelijk 136
door de algemene vergadering overgenomen. Een percentage van
33,66%.
In 1981 was dat bij het vaststellen van het voor die verkiezing
geldende programma: van de 456 amendementen c.q. moties werden er
221 overgenomen (een percentage van 48,46%).
Evenals in 1981 werd door de afgevaardigden vaak op zeer
levendige en deskundige wijze van gedachten gewisseld.
Belangrijke verschillen van inzicht kwamen naar voren rond de
problematiek:
1. al dan niet drooglegging Markerwaard;
2. Rijkspolitie onderbrengen bij Binnenlandse Zaken;
3. Geen provinciale politie;
.
4. Geen financiele cbstaksels bij studiekeuze;
5. De positie van de NCO.
Voorafgaand aan de vergadering werden op een persconferentie door
de commissie Verkiezingsprogramma, bij monde van haar financiele
specialist dr.R.W. de Korte, de cijfers bekend gemaakt die bij een
finan~iele invulling van het programma behoorden (Vrijheid en
Democratie nr. 1333 van 4 februari, blz. 4 e.v.).
c. Het resultaat
De dag van de stemming was bepaald op 21 mei.
Die dag werd in menig opzicht een gedenkwaardige voor de VVD.
De uitslag van de verkiezing veroorzaakte bij velen een gevoel
van diepe teleurstelling omdat het verlies van 9 zetels niet door
hen werd verwacht. De campagne was immers op uitstekende wijze
gevoerd met veel inzicht en inzet van de zijde van de daarvoor
verantwoordelijken, terwijl kader en leden zich evenals voorheen
op voortreffelijke wijze hadden geweerd.
In de hierna volgende cijfermatige overzichten wordt een en ander
nog eens in beeld gebracht, waarbij steeds de vergelijking wordt
gemaakt met de uitmuntende verkiezing van 1982.
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Tabel A
VERHOUDING NEDERLANDSE KIEZERS/VVD-KIEZERS/VVD-LEDEN
- 8 SEPTEMBER 1982/21 MEI 1986
KC.

A.
B.

c.

D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

o.
P.
Q.
R.

s.
w.

geldige stemmen
per
rijkskieskring
(1982)

geldige stemmen
per
rijkskieskring
(1986)

669.318
476.649
562.723
491 • 1 50
303.170
247.472
568.235
658.411
376.761
463.486
489.340
206.081
537.263
365.545
631.412
346.512
263.813
571.241

770.601
546.383
578.245
557.949
332.893
264.053
650.031
715.249
393.110
520.948
533.751
224.343
602.708
392.113
645.432*
371.831
288.880
675.868
103.127*

8.228.582

9.167.515

% verdeling
geldige
stemmen
(1982)

% verdeling
geldige
stemmen
(1986)

8 '1'3'
5,79
6,84
5,97
3,68
3 '01
6 '91
8,00
4,58
5,63
5,95
2,50
6,53
4,44
7,67
4,22
3 '21
6,94

8 '41
5,96
6,31
6,09
3,63
2,88
7,09
7,80
4,29
5,68
5,82
2,45
6,57
4,28
7,04*
4,06
3,15
7,37
1 I 12*
'

100,00

100,00

*) ingevolge vorming rijkskieskring Lelystad vermindering
van kiezersaantal in Overijssel.
Tabel B
KC.

A.
B.

c.

opkomst
% (1982)

77,9

D.
E.
F.

86 '1

G.
H.
I.
J.
K.

79,2
79,3

opkomst
% ( 1 98 6)

85 '1
83,6
88,4
87,3
78,0
79 '1
88,0
86,4
76,7
86,4
86,6

aantal VVDkiezers
( 1982)

aantal VVDkiezers
(1986)

140.449
115.450
137.656
98.733
51.065
68.967
166.663
160.159
75.298
130.819
155.392

112.407
90.321
107.485
79.538
46.672
59.369
150.729
132.554
62.960
110.020
139.694

9-

86,5
87,2
90,3
89,8
87,7
90,5
83,0
86,4

82,0
82,1
87,5
87,9
84,0
87,0
73,4

L.
M.
N.

o.
P.
Q.
R.

s.
w.

----------

gem. 80,57

----------

gem. 85,63

Tabel

c

KC.

VVD% 1982

c.

D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

K.
L.
M.
N.

o.
P.
Q.
R.

s.
w.

1.899.346

1.595.377

% daling absoluut
kiezerstal
8/9 - 21/5

19,97
21,77
21 ,92
19,44
8,60
13,92
9,56
17,24
16,39
15,90
10,10
16,38
11,92
20,60
10,55
14,21
10,47
27,93
10,55

1 4, 6
16,5
1 8, 6

14,3
1 4, 0

22,5
23,2
18,5
16,0
21 , 1
26,2
17,9
21 , 7
13,0
13,3
13,5
17,9
11 , 4
17,2

gem. 23,1

*

40.057
130.536
51.133
85.612
50.175
51.594
76.757
17.764

VVD % 1986

21 , 0
24,2
24,5
20,1
16,8
27,9
29,3
24,3
20,0
28,2
31 , 8
23,3
27,6
17,6
1 8, 3
16,9
21 , 8
18,6

A.
B.

47.905
148.210
64.403
11 5. 569"
58.485
57.626
106.497

(+)
(+)
(+)
(+)

(-)
(-)
(-)
(+)
(+)

(-)
(-)
(+)

(-)
(+)

(-)*
(-)
(-)
(+)

(-)*

gem. 17,4 gem. - 16,00

na correctie door samentrekking Overijssel en Flevoland
(inclusief Dronten)

N.B. (+)

= sterkere

(-) = lagere

daling dan landelijk gemiddelde
daling dan landelijk gemiddelde

Tabel D
KC.

% verdeling
VVD-kiezers
(1982)

% verdeling
VVD-kiezers
(1986)

ledental
8-9-1982

10

ledental
21-5-1986

A.
B.

c.

D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

o.
P.
Q.
R.

s.
w.

7,39
6,08
7,26
5,20
2,69
3,63
8,77
8,43
3,96
6,89
8,18
2,52
7,80
3,39
6,08
3,08
3,03
5,62

7,05
5,66
6,74
4,98
2,93
3,72
9,45
8, 31
3,95
6,90
8,75
2,51
8,17
3, 21
5,37*
3,15
3,23
4,81
1 '11

5.295
4.759
7.951
4.888
2.462
4.798
1 0.• 17 4
8.573
2.495
5.628
8.410
2.710
9.212
4.221
6.617
4.701
4.403
3.776

4.855
4.303
6.623
4.280
2.048
3.685
9.045
7.440
-2.061
5. 041
7.256
2.673
7.954
3.972
5.032*
4.199
4.013
3.628
1 • 050
412

236

---------100,00

------

100,00

------101.309

------

89.570

* vermindering mede tengevolge van vorming rijkskieskring
Lelystad
Tabel E
KC.

A.
B.

c.

D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

o.
P.
Q.
R.

s.
w.

% verdeling
ledenbestand
(1982)

5,23
4,70
7,85
4,82
2,43
4,74
10,04
8,46
2,46
5,56
8,30
2,67
9,09
4,17
6,53
4,64
4,35
3,73
0,23

% verdeling
ledenbestand
(1986)

5,42
4,80
7,39
4,79
2,29
4 '11
1 0, 1 0
8 '31
2,30
5,63
8,1 0
2,98
8,88
4,43
5,62
4,69
4,48
4,05
1 '1 7
0,46

% daling
org. graad
cq. stijging per
daling
8-9-1982
8/9 - 21/5

8 '31
9,58
16,70
- 12,44
8,63
- 23,20
- 11 , 1 0
- 13,22
17,39
- 10,43
- 13,72
1 , 37
- 13,66
5,90
8,09
- 10,68
8,86
3,92
8,09
+ 74,58
11

(-)

(- )
(+)
(+)

(- )
(+)

(- )
(+)
(+)

(- )
(+)

(- )
(+)

(- )
(-)*
( )
(- )
(- )
(-)*

-

(-)

3,77
4,12
5,78
4,95
4,82
6,96
6,10
5,35
3, 31
4,30
5, 41
5,66
6,22
6,55
5,73
6,04
7,64
3,55

org. graad
per
21-5-1986
4,32
4,76
6,16
5,38
4,39
6 '21
6,00
5 '61
3,27
4,58
5,19
6,67
6,09
7,77
5,88
8,37
7,78
4,73
5, 91

100,00

*

- 11 , S9

100,00

gem. S,33

gem S, 61

Na correctie door samentrekking Overijssel en Flevoland
(inclusief Dronten)

Verklaring:
A = 's-Hertogenbosch
B = Tilburg·
C = Arnhem
D = Nijmegen
E = Rotterdam
F = 's-Gravenhage
G = Leiden
H = Dordrecht
I = Amsterdam
J = Den Helder
K = Haarlem
L
Zeeland
M s Utrecht
N
Friesland
0 = Overijssel
P = Groningen
Q = Drenthe
R
Limburg
S = Flevoland
W
algemeen secretariaat

= hogere daling
gemiddelde ·
(-) = lagere daling
(+)

dan landelijk
dan landelijk

gemiddelde

=
=

=
=

Opmerkelijk was dat meer dan voorheen zeer veel voorkeurstemmen
werden uitgebracht.
De volgende overzichten illustreren dit feit.
Stemmen op lijstaanvoerder en voorkeurstemmen:
1) Nijpels
3) Smit-Kroes (v)
4) de Korte

1 .071 .481
89.923
88.841

COMBINATIE A
44)
27)
S)
33)

Bolkestein
Dees
van Rey
te Veldhuis

377
1 .OSS
6.996
6SS

COMBINATIE B
32)
40)
7)
22)

Hermans
Braams
Terpstra (v)
Ploeg

782
479
3.72S
1 .1 S2

COMBINATIE C

12

19)
35)
37)
17)

Koning
Weisglas
Voorhoeve
Ginjaar-Maas (v)

1 • 24 7
631
587
1. 278

COMBINATIE D
11 )
38)
43)
18)

Schoo ( v)
Franssen
Blauw P.M.
Korthals

2.074
540
424
1 • 261

COMBINATIE E
36)
13)
9)
23)

van Eekelen
Linschoten
Evenhuis
Scherpenhuizen

603
1 • 498

2.667
1 • 1 44

IJZEREN RING
21 )
20)
29)
12)
10)
15)
24)
14)
39)
16)
41)
42)
31)
28)
45)
30)
2)

1 • 177
Wiebenga
de Grave
1 • 253
de Beer
1 • 000
Rempt-Halmmans de Jongh (v)
1 • 629
van Erp
2.637
Jorritsma-Lebbink (v)
1 • 444
van Heemskerck Pillis-Duvekot (v) 1.132
Kej a
1 • 495
Dijkstal
530
Kamp (v)
1 • 378
Nijhuis
469
Lauxtermann
451
Blaauw J.D.
888
Den Ouden-Dekkers (v)
1. 020
Luchtenveld
348
van Hoof
955
Joekes
284.989

COMBINATIE A
70)
73)
51 )
56)

Bruggeman
Muntinga
van Beek
van der Stoel

37
27
203
156

COMBINATIE B
55)
67)
65)
74)

Termeer-van Valburg (v) 174
Lucassen-Stauttener (v)
57
Ferrier (v)
86
Korsten
20

COMBINATIE C

13

53)
71 )
50)
Een

Pruijs
Bakhoven
Ten Veen
kandidaat vervallen

183
37
212

COMBINATIE D
60)
69)
54)
68)

Ten Walde
van der Kooij
Metz
de Bakker

102
45
177
45

COMBINATIE E
47)
48)
72)
58)

Swart
Remkes
Groetenboer
Dedden

287
268
32
128

KANDIDATEN OP DE PLAATSEN 28 (alleen combinatie C), 29
EEN OF MEER KIESKRINGEN
6)
· 8)
25)
26)
34)
46)
49)
52)
57)
59)
61)
62)
63)
64)
66)

en~

IN

5.145
3.122
1 • 091
1. 087
634
295
226
190
130
103
98
98
92
89
. 80

Winsemius
Kamminga
Korthals Altes
Tripels
Vonhoff
Maris-Koster (v)
Willems
Jacobse
van Lieshout
Hartman
van de Broek-Laman Trip (v)
Helden
Schaftenaar
Sengers-van Gijn (v)
Steenmeijer

,,.

Daarbij was het meest opmerkelijke feit dat een kandidaat
drs.Th.H. Joekes te 's-Gravenhage op basis van die
voorkeurstemmen een zetel in de Kamer verwierf.
In werkelijkheid werden zoveel stemmen op hem uitgebracht dat hij
goed was voor vijf zetels. ·
In het technisch advies was met dit verschijnsel geen rekening
gehouden zodat zich enige problemen voordeden m.b.t. het
aanvaarden van de zetels op de wijze die overeenkwam met de door
de partij vastgestelde landelijke volgorde van voorkeur.
De zetelverdeling over de rijkskieskringen werd op basis van de
gegevens de volgende:
Combinatie A: (6)
de rijkskieskringen:
2 's-Hertogenbosch
2 Tilburg

Combinatie B: (5)
de rijkskieskringen:
2 Arnhem
1 Nijmegen
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Combinatie C: (6)
de rijkskieskringen:
3 Leiden ·
2 Dordrecht

1 Middelburg
1 Maastricht

2 Utrecht

Combinatie D: (5)
de rijkskieskringen:
1 Amsterdam
2 Den Helder
2 Haarlem

Combinatie E: (5)
de rijkskieskringen:
1 Leeuwarden
1 Zwolle
0 Lelystad·
1 Groningen
1 Assen
1 Den Haag

1 Rotterdam

De volgende kandidaten werden vervolgens door de Kiesraad op 27
mei 1986 benoemd verklaard:
zeteltal:
naam:
Nijpels, Smit-Kroes
2
I 's-Hertogenbosch
Dees, Bolkestein
2
II Tilburg
2
Hermans, Ploeg
III Arnhem
De Grave
1
IV Nijmegen
1
Koning
V Rotterdam
1
Van Eekelen
VI 's-Gravenhage
Voorhoeve, De Beer,
VII Leiden
Wiebenga
3
VIII Dordrecht
Ginjaar-Maas, Weisglas
2
Schoo
IX Amsterdam
1
De Korte, Joekes
X Den Helder en XI Haarlem
Franssen, Blauw
4
XII Middelburg
Te Veldhuis
1
XIII Utrecht
Terpstra, Braams
2
XIV Leeuwarden
Linschoten
1
XV Zwolle
Evenhuis
1
XVI Groningen
Scherpenhuizen
1
XVII Assen
Rempt-Halmmans de Jongh
1
1
XVIII Maastricht
Van Rey
XIX Lelystad
Op vrijwillige basis werd uiteindelijk na terugtrekking van
mevrouw Rempt bereikt dat de heer Korthals de plaats innam van
de heer De Korte in Den Helder/Haarlem die op zijn beurt in
Assen werd benoemd. Alles overeenkomstig de mogelijkheden zoals
die zijn aangegeven in de Kieswet.
Een eerste analyse gaf het volgende beeld te zien:
a)
b)
c)
d)
e)

De teruggang in zeteltal was 25,00%;
De teruggang in aandeel van het stempercentage was 24,68%;
De teruggang in absoluut aantal kiezers was 16,00%;
De teruggang in ledental was 11 ,59%;
Op de lijstaanvoerder werd 67,16% van de stemmen (in 1982 =
94,37%) uitgebracht,
op de overigen 32,84% van de stemmen (in 1982 = 5,63%);
f) De kiesdeler was thans 61116; was in 1982 54857;
g) Aan Flevoland werd geen zetel toegekend, ingevolge art. N7
onder 1 KW (haalde niet de 75% van de kiesdeler (75% =
45838);
_15

h) Wederom viel de beslissing in het zuiden!
In paragraaf 22 wordt aandacht geschonken aan de verdere
lotgevallen van de Tweede-Kamerfractie, ook na de vorming
tweede Kabinet Lubbers. En voorts in paragraaf 20 over de
campagne voor deze verkiezing.
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4. EERSTE-KAMERVERKIEZING EN OVERIGE VERKIEZINGEN.
Naast de grote activiteiten die rond de Tweede-Kamerverkiezing
de aandacht hadden van het partijkader waren er in 1986 nog twee
verkiezingen die min of meer de aandacht van de partijorganisatoren opeisten.
a. De Eerste-Kamerverkiezing
Hetgeen nimmer met zekerheid bij voorbaat in een activiteitenschema kan worden opgenomen is het verschijnsel·van een tussentijdse Eerste-Kamerverkiezing.
Steeds houdt dit verschijnsel verband met tussentijdse ontbinding
van de Eerste Kamer opdat aan de grondwettelijke voo~schriften
terzake kan worden voldaan waar het een voornemen tot wijziging
van de Grondwet betreft.
Ook in 1986 was dat het geval.
Pas in maart kon definitief tot handelen worden overgegaan.
Slechts luttele weken scheiden het moment, waarop het besluit viel,
van het moment waarop de lijsten in de twaalf provincies moesten
worden ingediend.
Na raadpleging van voorzitters van statenfracties en van
kamercentrales besloot het hoofdbestuur in een extra vergadering
op 22 maart een zeer ingekorte procedure toe te passen waartoe
ook het nieuwe reglement EK alle gelegenheid bood (artike~ 21 ).
Het besluit hield in dat de door de kandidaatstellingsraad van 23
april 1983 vastgestelde lijst van kandidaten als uitgangspunt
werd genomen voor het vaststellen van de lijst voor deze
verkiezing.
Twee kandidaten die op eerder genoemde lijst voorkwamen gaven de
wens te kennen zich terug te trekken, zodat de twee reserves van
1983 aan de definitieve lijst van 30 namen werden toegevoegd.
Op 20 mei hadden de stemmingen plaats.
Hoewel de algemeen secretaris in een schrijven van 24 maart had
gewezen op de noodzaak om toch vooral gebruik te maken van
volmachten waardoor de mogelijkheid tot stemverlies tot een
minimum zou worden beperkt, moest na de stemperiode in de
verschillende staten geconstateerd worden dat door een
ongelukkige samenloop van omstandigheden in de staten van Drenthe
twee leden niet aan de stemming hadden deelgenomen, waardoor de
zeventiende zetel voor de VVD verloren ging. De heer Van
Graafeiland keerde daarmee in de Kamer niet terug. De overige
zestien zetels werden ingenomen door de voor die plaatsen
gekandideerde zittende leden van de Eerste Kamer.,
Voor de lotgevallen van de 15e fractie sedert 1948 wordt verwezen
naar paragraaf 22.
b. Overige verkiezingen
Op 26 november vonden in het gebied van de Midden-Betuwe en de
Bommeierwaard raadsverkiezingen plaats.
In verband met voorstellen tot gemeentelijke herindeling werden
in voornoemde gebieden op 19 maart geen raadsverkiezingen
gehouden. Overigens een gebruikelijke gang van zaken. Echter na
die datum werd het voorstel door de Eerste Kamer verworpen.
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Het gevolg van een en ander was dat de gemeenten in die gebieden
geen raad zouden hebben die representatief was voor de politieke
opvattingen van de bevolking. Dus toch op het eerder reeds
vastgestelde tijdstip naar de stembus!
Deze "uitgestelde" verkiezingen leverden de ondervolgende
resultaten op:
Buren
inw: 9217
RAAD 1986
perc.
stemmen
opkomst=geldig
VVD
PvdA
CDA
Prot. Chr. Groep
Groen Democraten
Overige

4602
1 451
1491
709
445
506

67.2
31 • 5
32.4
15.4
9.7
11 • 0

zetels
13
4
4
2
1
2

VORIGE RAAD
zetels

perc.

13
5
4
3
1

77.2
34.4
32.7
18.4
6.8

0

7.7

Heerewaarden
inw: 11 44
RAAD 1986
perc.
stemmen
opkomst=geldig
PvdA
Gemeentebelangen
Appel '70
VVD

746
355
148
105
138

85.2
47.6
19.8
1 4. 1
18.5

zetels
7
3
2
1
1

VORIGE RAAD
zetels
perc.
7
3
2
2

86.8
40.7
27.4
31 • 9

El st
inw: 17153
RAAD 1986
perc.
stemmen
opkomst=geldig
CDA
PvdA
VVD
Dorpsbelangen
D66

zetels

6901
2697
1584
805
947
868

53.3
3 9. 1
23.0
11 • 7
13.7
12.6

17
7
4
2
2
2

RAAD 1986
stemmen
3221
1204
941
586

perc.
76.7
37.4
29.2
18.2

zetels
11
4
3
2

VORIGE RAAD
zetels
perc.
17
7
4
3
2
1

64.7
42.0
20.2
18.0
12.7
7.1

Kerkwijk
inw: 5928
opkomst=geldig
CDA
SGP
VVD
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VORIGE RAAD
zetels
11
4
3
2

perc.
80.5
33.2
29.2
23.3

PvdA

490

2

15.2

2

14.3

Echteld
inw: 6305
opkomst=geldig
PvdA
SGP
CDA
VVD

RAAD 1986
stemmen
3406
1375
782
721
528

perc.
73.8
40.4
23.0
21 .2
15.5

zetels
13
5
3
3
2

VORIGE RAAD
zetels
13
.5
3
3
2

perc.
80.7
40.4
21 • 3
20,0
18.3

RAAD 1986
stemmen
2179
1410
553
216

perc.
73.0
64.7
25.4
9.9

zetels
11
7
3
1

VORIGE RAAD
zetels
11
7
2
2

perc.
75.7
64.4
21 • 7
13.9

RAAD 1986
stemmen
1679
752
711
216

perc.
78.0
44.8
42.3
12.9

zetels
7
3
3
1

VORIGE RAAD
zetels
7
4
2
1
0

perc.
81 • 7
48.2
30.8
16.4
4,6

RAAD 1986
stemmen
5184
21 41
955
513
477
1098

perc.
59.8
41 • 3
18.4
9.9
9.2
21 • 2

zetels
15
6
3
2
1
3

VORIGE RAAD
zetels
15
6
3
2
2
2
0

perc.
68.5
39.9
17.4
14.7
9.3
15.3
3,4

VORIGE RAAD
zetels
11
4
2
2

perc.
84.6
38.9
13.9
16.2

Ammerzoden
inw: 4103
opkomst=geldig
CDA
PvdA
VVD
Rossum
inw: 2888
opkomst=geldig
CDA
PvdA
VVD
Overige
Valburg
inw: 11925
opkomst=geldig
CDA
Gemeentebelangen
VVD
SGP
PvdA
Overige
Hedel
inw: 3713

opkomst=geldig
CDA
PvdA
VVD
Algemeen belang
Hedel
SGP

RAAD 1986
stemmen
2148
755
445
267
426
255

perc.
79.9
35.1
20.7
12.4
19.8
11 • 9
19

zetels
11
4
2
2
2
1

2
1

20.4
10.6

Dodewaard
inw: 3967
opkomst=geldig
PvdA
CDA
SGP
VVD
Gemeentebelangen
RPF

RAAD 1986
stemmen
1972
685
506
312
162
228
79

perc.
69.1
34.7
25.7
15.8
8.2
11 • 6
4.0

zetels
11
4
3
2
1
1
0

RAAD 1986
stemmen
4373
2021
1244
684
424

perc.
65.2
46.2
28.4
15.6
9.7

RAAD 1986
stemmen
5253
1889
1494
715
532
123
500

RAAD 1986
stemmen
3339
980
743
1057
304

VORIGE RAAD
zetels
11
4
3
.2
1
1

perc.
77,4
33.4
26.8
14.6
11 • 5
13.7

zetels
13
6
4
2
1

VORIGE RAAD
zetels
13
6
4
2
1

perc.
70.0
45.8
29.0
1 9.1
6 .1

perc.
85.5
36.0
28.4
13.6
1 0.1
2.3
9.5

zetels
13
5
4
2
1
0
1

VORIGE RAAD
zetels
13
5
3
2
2
0
1

perc.
88.4
38.7
20.2
12.5
14.5
2.4
11 • 7

perc.
73.5
29.4
22.3
31.7
9.1

zetels
13
4
3
4
1

VORIGE RAAD
zetels
13
4
2
4
1

perc.
80.3
27.0
13.3
29.7
9.3

Zaltbommel
inw: 9270
opkomst=geldig
PvdA
CDA
VVD
D66
Maasdriel
inw: 8318
opkomst=geldig
CDA
Samen sterk
VVD
PvdA
Lij st Baars
Lijst van Boxtel
Brakel
inw: 6321
opkomst=geldig
SGP
PvdA
CDA
VVD
Lijst
Van Ballegooijen
Overige

255

7.6

1

1
1

10.8
9.9

Heteren
inw: 8451
opkomst=geldig
CDA

RAAD 1986
perc.
stemmen
3929
65.0
1292
32.9
20

zetels
13
4

VORIGE RAAD
zetels
13
5

perc.
69.4
41,2

Gemeentebelangen
PvdA
VVD
SGP
Lijst Hermeling
Overige

865
770
518
246
238

22.0
1 9. 6
13.2
6.3
6.1

1

19.8
13.4
15.8
6.5

0

3.3

3

3

2
2
1
1

2
2

Kesteren
inw: 9065
opkomst=geldig
SGP
PvdA
Gemeentebelangen
CDA
VVD
Prot.Chr. Groep

RAAD 1986
stemmen
4710
1593
1240
580
458
295
544

perc.
75.3
33.8
26.3
12.3
9.7
6.3
11.5

zetels
13

perc.
65.9
25.6
34.0
15.3
6.0
1 9. 1

zetels

4

3
2
1
1
2

VORIGE RAAD
zetels
13
5
3
2
2
1

perc.
78.6
35.3
26.5
11 • 4
17.7
9.1

Maurik
inw: 5736
RAAD 1986
stemmen
2809
opkomst=geldig
720
CDA-rg
PvdA
955
429
VVD
1
Alg. partij Maurik 69
Groep Driessen
536
Overige

VORIGE RAAD
zetels

2
1

perc.
81 • 5
21 • 9
37.3
17.6
6.7

0

16.0

11

11

3

3
5

4
2
0
2

Lienden
inw: 6476
opkomst=geldig
PvdA
CDA
Gemeentebelangen
VVD
Prot. Chr. Groep
Lijst van Ewijk

RAAD 1986
stemmen
3441
1118
746
250
447
671
209

perc.
71 • 6
32.5
21 • 7
7.3
13.0
19.5
6.1

zetels
13
4
3
1

VORIGE RAAD
zetels
13

2

4
2
2
2

2
1

2
1

perc.
79.1
29.4
13.3
13.0
15.7
1 9. 1
9.5

De raadsverkiezingen in de Midden-Betuwe en de Bommeierwaard
gaven een lagere opkomst te zien in vergelijking met de
verkiezingen van juni 1982. De opkomst weendag bedroeg 68.4%
tegen 75.6% in 1982. In de zetelverdeling in de gemeenteraden
hebben geringe wijzigingen plaats gezonden. In vijf gemeenten
bleef de zetelverdeling gelijk terwijl in de resterende twaalf
gemeenten wijzigingen plaats vonden. De zetels voor de landelijke
partijen wijzigden zich in totaal als volgt: PvdA plus twee
zetels, CDA min drie zetels, VVD min twee zetels, D66 plus een
zetel en tenslotte SGP min twee zetels. De landelijke partijen
wonnen of verloren in de afzonderlijke gemeenten nooit meer dan
een zetel. In totaal moesten de landelijke partijen vier zetels
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prijs geven.
Van de winnende plaatselijke partijen waren er die deze twee
zetels wisten te veroveren.
De VVD behaalde ook bij deze verkiezingen een duidelijk geringer
resultaat dan in 1982; wellicht zelfs minder dan een verkiezing
in maart zou hebben te zien gegeven.
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5. VOORBEREIDING STATENVERKIEZINGEN EN EERSTE-KAMERVERKIEZING 1987
Nog ten tijde van de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezing werd
de partij gewezen op de noodzaak om zich voor te bereiden op de
statenverkiezingenen de Eerste-Kamerverkiezing van 1987.
Statenverkiezingen
Op 19 januari werd bij de Mededelingen van het hoofdbestuur nr.
220 de procedure voor de te verrichten handelingen PS ingesloten.
De leden werden in Vrijheid en Democratie nr. 1334 van 18 februari
opgeroepen voor 1 september namen te noemèn van personen die zij
wensten voor te dragen als voorlopige kandidaten bij het bestuur
van hun afdeling.
Maar voordat het zo ver was dienden in een aantal provincies
(Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant) de besturen van de
provinciecentrales te worden geformeerd.
In de overige provincies werden de besturen van de kamercentrales
automatisch de besturen van deze nieuwe tijdelijke bestuurslagen.
Een en ander was het gevolg van het voor de eerste maal in
werking treden van het in 1985 vastgestelde reglement op de
kandidaatstelling voor leden van provinciale staten van de
partij.
.
Nieuw was ook dat een overleg was voorgeschreven tussen de
statenfractie en het bestuur van de desbetreffende provinciecentrale.
In· de lijn liggend van de reglementen EP, EK en TK was ook de
verplichting dat het technisch advies diende te worden vastgelegd
in een centralevergadering van de provinciecentrale ruim voordat
de feitelijke handelingen t.b.v. het stellen van voorlopige
kandidaten aanvingen.
De technische adviezen werden conform de reglementaire bepalingen
getoetst door het dagelijks bestuur in zijn vergadering van 18
augustus. Behoudens een enkele wijziging tot verandering of
verduidelijking werden de 12 adviezen goedgekeurd.
Hoewel deze twaalf adviezen van elkaar verschilden konden de
volgende algemene lijnen worden getrokken:
1. In alle provincies werd een lijstaanvoerder per provincie
aangewezen.
2. In 11 van de 12 provincies werd uitgegaan van een vaste lijst
van kandidaten, die op alle lijsten in de provinciale kieskringen
in dezelfde volgorde voorkwamen.
3. In een groot aantal provincies werd zelfs volstaan met het
uitbrengen van een gelijkluidende lijst voor alle provinciale
kieskringen.
4. Naast het verschijnsel van de ijzeren ring werd eveneens in de
meerderheid van de provincies zowel in het bovenste als onderste
deel van de lijst(en) uitgegaan van groepen van kandidaten die in
wisselende volgorde werden geplaatst.
In vergelijking met de kandidaatstelling voor provinciale staten
1982 viel vast te stellen dat meer dan voorheen aan regionale
verbrokkeling van de lijsten een halt werd toegeroepen (vgl.
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35ste Jaarverslag, blz. 13).
In de periode 1 t/m 9 september vergaderden de afdelingen over de
vraag welke voorlopige kandidaten zij. wensten voor te dragen.
Voor 1 oktober werd vervolgens de groslijst door het bestuur van
de provinciecentrale samengesteld. De afdelingen waren vervolgens
weer aan de beurt om de advieslijsten op te stellen terwijl de
statencentrales in de periode 23 oktober t/m 7 november op basis
van eerder genoemde advieslijsten hun advieslijsten samenstelden.
In alle provinciecentrales werd voor 23 december tenslotte de
definitieve lijst door de centralevergader.ing vastgesteld, zodat
de procedure, nog in 1986 voor wat de partij betrof, werd
afgerond. De overige administratieve handelingen dienden in 1987
plaats te vinden.
Eerste-Kamerverkiezing
Ook voor de procedure EK gold dat voor de eerste maal gehandeld
diende te worden op basis van het herziene reglement EK. Daar de
Eerste-Kamerverkiezing ook in termijnen in de Kieswet ten nauwste
gekoppeld is aan die van provinciale staten, is er sprake van een
logisch verband tussen beide procedures t.b.v. die verkiezingen.
Bij de wet is vastgelegd dat drie maanden na datum van de dag van
de stemming PS de dag van stemming EK zal volgen. Voor de partij
betekent een en ander dat de procedure EK ook circa drie maanden
na aanvang procedure PS begint.
Het hoofdbestuur stelde in zijn vergadering van 13 januari deze
procedure vast.
Voor 1 december werden de leden opgeroepen namen
van voorlopige kandidaten aan het bestuur van hun afdeling mede
te delen.
De 75ste algemene vergadering diende (anders dan in
oudere procedures) het technisch advies vast te stellen.
Dit advies was, evenals dat van 1983, in alle eenvoud kort en
krachtig: in alle provincies dezelfde lijst van dertig kandidaten
voor verkiesbare plaatsen. De ervaring leerde dat een reserve van
circa twaalf kandidaten meer dan voldoende is om een periode van
vier jaren door te komen.
Inmiddels had de algemeen secretaris aan de zittende leden
gevraagd hem mede te delen of zij bereid waren een kandidatuur in
overweging te nemen.
Wederom bleek dat de partij toch moeite heeft om precies het
begrip zittend lid op zijn waarde te schatten. Zittende leden
zijn zowel Eerste-Kamerleden als bewindslieden. Een minister of
staatssecretaris die daarom de vraag van de algemeen secretaris
positief beantwoordt, laadt (overigens ten onrechte) de schijn op
zich dat hij het kabinet wenst te verlaten, hetgeen door
buitenstaanders steeds verkeerd wordt ingeschat.
In eerste instantie gaven de volgende ''zittende leden" de wens te
kennen voor een kandidatuur in aanmerking te willen komen:
(in alfabetische volgorde): drs.A. van Boven, drs.F.M. Feij, dr
L. Ginjaar, mr.ir.H. Heijne Makkreel, H.F. Heijmans, dr.B.
Hofman, mr.F. Korthals Altes, ir.D. Luteijn, A.M. Struick van
Bemmelen, mevr.mr.E. Veder-Smit, J.W. Verbeek, mevr.L. VonhoffLuijendijk, drs.Y.P.W. van der Werff, dr.G. Zoutendijk •
. 24

Uiteindelijk trok de heer Korthals Altes ZlJn kandidatuur in
zodat dertien "zittende" kandidaten in de groslijst overbleven.
De overige handelingen t.b.v. EK zullen worden vermeld in het
40ste Jaarverslag.
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6. LEDENBESTAND
Ook in 1986 was. sprake van een ledenverlies (in gang gezet
in 1983) ten opzichte van voorafgaande jaren; de teruggang bleef
echter beperkt tot 2,54%, ondanks het dragen van regeringsverantwoordelijkheid en het verlies bij de Tweede-Kamerverkiezing.
Wellicht is het feit dat in 1986 ook raadsverkiezingen werden
gehouden hier mede bepalend voor geweest.
Per 31 december bedroeg het ledental 84.617 of wel 2.204 leden
minder dan aan het begin van het verslagjaar.
Hoewel het verlies dus procentueel gering.is, valt het niet te
ontkennen dat het ledenbestand thans tot het niveau '75/'76 is
gedaald.
De.ontwikkeling van het ledenbestand, vanaf de invoering van
de centrale ledenadministratie in 1972, is als volgt:
ledentallen per 31 december in de jaren 1972 t/m 1986

----------------------------------------------------1975
1976
1977
1974
1973
1972
41.536

1978

68.414
+64,71
+64,71

78.759
+15,12
+89,62

82.831
+5,17
+99,42

87.571
+ 5,72
+110,83

1979

1980

1981

1982

92.830
+ 8,09
+123,47

102.888
+ 1 0, 83
+147,71

100.510
+ 3,28
+142,18

92.314
- 8,15
+122,25

1984

1985

89.120
6,71
+114,56

86.821
2,58
+109,03

85.881
-6,97
+106,76

97.396 *
+ 11 122 **
+134,49 ***
1983
95.528 *
7,15 **
+129,99 ***

1986
84.617 *
2,54 **
+103,72 ***

*

aantal leden
% stijging of teruggang
t.o.v. het voorafgaande jaar
*** % stijging t.o.v. 1972

**

De opbouw van het ledenbestand (zoals zichtbaar in het aan
afdelingen en centrales toegezonden overzicht per 1 januari 1987
- zie bijlage III) toonde aan dat overigens het procentuele
verlies per kamercentrale een zeer gedifferentieerd beeld geeft.
De verliezen waren het grootst in de kamercentrales Haarlem,
Groningen, Friesland, Dordrecht, Leiden en Den Helder.
In het volgende overzicht is dus een en ander voor wat de jaren
1981 t/m 1986 betreft in beeld gebracht, waarbij tussen haakjes
is aangegeven of het percentage boven of beneden het landelijk
gemiddelde lag:
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kamercentrale:

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

1981

A. Den Bosch

8,82
15,38
B. Tilburg
c. Gelderland (Arnhem) 7,59
D. Gederland (Nijmegen) 8,36
5,62
E. Rotterdam
4,58
F. Den Haag
5,66
G. Leiden
6,38
H. Dordrecht
11 , 60
I. Amsterdam
6,55
J. Den Helder
8,59
K. Haarlem
8,54
L. Zeeland
10,56
Utrecht
M.
16,22
N. Friesland
o. Overijssel
11 '1 8
7,39
P. Groningen
4,64
Drenthe
Q.
12,76
R. Limburg
s. Flevoland
HB-rechtstreeks·
afd. New York
kamercentrale:

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

1982
(+)
( +)
(-)
( +)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

(-)
(- )
(-)

(-)

( +)

-

( )
(+)
(+)
(+

( +)
(+)

+

(-)

+

(-)
( +)

+
+

1984

16,94
12,76
9,67
12 '08
7,59
3,40
8,27
1 0 '41
14,82
1'0 '63
9,07
12,82
11 '80
16,53
14,73
8,36
6,23
1 4' 16

1983
(+)
(+)
(-)
( +)

(-)
(- )
(- )
(- )

'f+)

(- )
(- )
(+)

(+)
( +)
( +)

(- )
(- )
( +)

1985

7,04
A. Den Bosch
6,75
B. Tilburg
c. Gelderland (Arnhem)
7,30
D. Gelderland (Nijmegen)- 6,64
E. Rotterdam
8,08
F. Den Haag
8,59
G. Leiden
5,35
H. Dordrecht
7,35
I. Amsterdam
7,76
J. Den Helder
8,29
6,84
K. Haarlem
L. Zeeland
4,69
l-1. Utrecht
7,64
N. Friesland
5,16
o. Overijssel
5,95
P. Groningen
5,90
Q. Drenthe
5,33
R. Limburg
7,05
s. Flevoland
w. HB-rechtstreeks
afd. New York
+188,02

(-)

(- )

(-)
(+)

-

( )
(-)
( +)

(- )

(-)

(- )
(- )
( +)

+
+

(-)

( +)
(+)
(+)

-

(+)

(- )

+

+
(+)

0,26
1 '73
6,19
0,88
5,16
8,22
2,75
3,86
5,55
0,27
3,58
5,41
3,43
0,79
17,23
2,93
1 , 55
0,32
1027

9,06
8,64
7,49
8,08
9,25
- 10,12
6, 81
6,89
- 11 '98
8,54
- -. 6 '60
6, 51
7,03
3,98
6,61
5 '51
4,80
4,84

(- )

+ 18,63

(+)

(-)

(- )
(- )
(- )
(- )
(+)
( +)

(- )

( +)
( +)
(+)
( +)

(+)
(+)
(+)
( +)
(+)

1986
(+)
( +)

(-)*
( +)

(- )
(- )
(- )
(-)

(-)
( +)

-

( )
( +)

(- )
(+)
(-)*
( )
( +)
( +)
(+)*

-

+ 1 3, 99 ( +)

-

0,43
0,78
2, 21
2,05
2,82
1 , 96
3,33
3,45
3,21
3,27
4,23
1 ,80
1 , 90
3,74
2,42
3,87
1 , 37
0,23
3,21

( +)
(+)

(+)
( +)
(-)

(+)
(- )
(- )
(-)
(-)

(-)
(+)
(+)
(-)

(+)
(- )
( +)
( +)

(- )

- 0,55 ( + )

De in bijlage III genoemde aantallen leden geven overigens niet
de bruto fluctuaties aan. Deze waren namelijk veel groter.
In 1986 beëindigden - om welke reden dan ook - 8.886 leden het
lidmaatschap, terwijl 6.682 leden toetraden. Zo ontstond dus het
netto-verlies van 2.204 leden.

* = Verandering

van grondgebied door vorming kamercentrale Flevoland.
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De verhouding tussen opgevoerde en afgevoerde leden bedroeg
1:1,33, was 1:1,38 in 1985, 1:2,32 in 1984, 1:1,47 in 1983,
2,13:1 in 1982 en 1,81:1 in 1981.
Ook werd weer een peiling gehouden naar het aantal
vrouwelijke leden. Deze leverde het volgende beeld op. Van de
84.617 leden per 31 december behoorden er 27.771 tot het
vrouwelijk geslacht (32,82% van het bestand) was in 1985 32,62%
en in 1984 32,26%. Een achteruitgang in absoluut aantal ten
opzichte van 1985 met 3,40% (was in 1984 1,64% èn in 1983
5,58%), hetgeen een grotere daling betekende dan die van het
totale bestand, die 2,54% was.
--

De verdeling van de vrouwelijke leden over de kamercentrales is
als volgt:
1984

kamercentrale:
A. Den Bosch
B. Tilburg
c. Geld. (Arnhem)
D. Geld. (Nijmegen)
E. Rotterdam
F. Den Haag
G. Leiden
H. Dordrecht
I. Amsterdam
J. Den Helder
K. Haarlem
L. Zeeland
M. Utrecht
N. Friesland
0. Overijssel
P. Groningen
Q. Drenthe
R. Limburg
s. Flevoland
w. RB-rechtstreeks
afd. New York

1985 1986
aantal

1984
1985 1986
in % van het ledenbestand kc.

1339
1162
2324
1234
649
1712
2920
2329
726
1390
2402
749
2820
1196
1834
1540
1 31 4
1 012

1356
1175
2240
1205
622
1577
2862
2252
700
1 415
2361
787
2769
1209
1559
1525
1308
989
298

1346
1168
2210
1190
619
1557
2782
2198
666
1396
2265
772
2716
1168
1520
1 4 71
1302
1 01 3
297

28,98
27,85
33,93
28,69
31 '02
43,95
32,24
31 '01
34,44
28,69
32,55
30,23
35,28
30,54
31 , 1 3
36,42
32,88
29,32

29,42
28,66
34,86
29,11
31 , 35
44,1132,49
31 , 1 9
35,16
29,85
33,18
30,13
35,88
31 , 1 8
31 , 97
37,16
33,25
28,56
29,02

29,33
28,71
35,17
29,35
32,11
44,42
32,67
31 , 53
34,56
29,71
33,24
30,10
35,87
31 , 29
31 , 95
37,29
33,56
29,32
29,88

97

114

11 5

28,87

29,77

31 , 86

28.749 28.323 27.771 32,26

32,62

32,82

In het algemeen kan gesteld worden dat ook nu in de gebieden
bezuiden de grote rivieren het aantal vrouwelijke leden in
vergelijking tot het landelijk gemiddelde ondervertegenwoordigd
bleef, terwijl in kamercentrales als Den Haag, Groningen, Utrecht
en Amsterdam de vrouwen qua vertegenwoordiging ook nu weer ver
boven het landelijk gemiddelde lagen.
De verhoudingen binnen het ledenbestand tussen de verschillende
groepen leden is in de volgende tabel tot uitdrukking gebracht.

Procentuele verdeling van de verschillende groepen leden *)
(sedert 1972 - aanvang centrale contributie-inning)
1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

********************************************************************
A

0,07

0,12

0 '1 3

0,13

0 '12

0 '1 4

. 0 '1 4

0 '17

0,20

B

0,07

0,34

0,66

0,14

0,29

0,23

0,16

0,09

0,06

c

1 '17

5,04

6,08

4,08

3,75

4 '5.1

5,05

4,12

3,02

D

72,86

62,93

61 '52

61 '7 4

61 '51

60,15

58,96

58 '21

57,72

E

9,37

13,80

13,39

15,76

16,46

16,48

16,64

17,86

19,08

F

16,46

17,77

18,22

1 8 '1 5

17,87

18,49

19,05

1 9 '55

1 9 '92

-----------------------------------------------------------------100

100

100

100

100

1 00

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1 00

100

100

gemiddeld over de jaren

********************************************************************
A

0,19

0,19

0 '21

0,23

0,23

0,25

0,17

B

0 '11

0,26

0,15

0,07

0,05

0,09

0 '18

c

3,96

5,40

4,60

4,05

3,46

3,48

4' 11

D

56,79

55,66

54,75

54,01

53,58

52,97

58,89

E

19,24

18,95

20' 31

21 '64

22,29

22,79

1 7 1 61

19,98

20,00

20,39

20,42

19,04

**)

F

19 '71

19,54

**)

**)

**)

------------------------------------·------------------------------100

100

100

100

100

*) peildatum 1 januari
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100

100

VERKLARING VAN LETTERS:
A
B
C
D
E

=
=
=
=
=

ereleden en leden van verdienste ·
aspirant-leden (16 - 18 jaar)
leden 18 t/m 26 jaar
leden 27 t/m 64 jaar
leden 65 jaar en ouderen en ingevolge
artikel 64.2 h.r. (sedert 1984) **)
F =gezinsleden (leeftijd onbepaald).

Deze tabel geeft een duidelijk beeld van de verschuivingen die
zich sedert 1972 in het ledenbestand hebben voorgedaün.
Het meest opvallend is het feit dat ook in 1986 het aandeel van
de groepen E en F aanzienlijk is toegenomen.
Voor wat E betreft is dus sprake van een zekere mate van
vergrijzing in het bestand.
De gezinsleden omvatten 1/5 van het bestand.
In deze groep bevinden zich overigens ook leden in de leeftijd
van 16 t/m 26 jaar.
Het totale aantal leden jonger dan 27 jaar bedraagt - gelet op de
groepen B, C en het in genoemde aantal onder F - begrepen aantal
jongeren ~ 3822. Hetgeen ~ 4,52% is van het totale ledenbestand.
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7. AFDELINGEN
In 1986 nam in tegenstelling tot de verwachting het aantal
afdelingen toe.
Dit kan veroorzaakt zijn door het feit dat in het zicht van de
raadsverkiezingen de activiteiten zich verplaatsten van het
vaststellen van een kandidatenlijst naar het oprichten van een
eigen afdeling. Vanzelfsprekend gold dit niet voor het oprichten
van een tweede afdeling van de VVD in de Verenigde Staten.
Resultaat van een en ander was dat het afdelingenbestand per 31
december 618 bedroeg (in 1985: 611 ).
De wijzigingen in het afdelingenbestand waren per kamercentrale
als volgt:
·
kamercentrale 's-Hertogenbosch (A): nieuwe afdelingen:
afdeling Ravenstein;
afdeling Aarle-Rixtel;
kamercentrale Den Helder (J): nieuwe afdelingen:
afdeling Ilpendam;
afdeling St. Maarten;
kamercentrale Limburg (R): nieuwe afdelingen:
afdeling Bergen;
afdeling Meerlo-Wanssum;
Verenigde Staten: nieuwe afdeling:
afdeling Washington (niet ingedeeld bij een kamercentrale).
Wederom werd geconstateerd dat het aantal afdelingen dat de
verplichting, vastgelegd in de artikelen 7.3 en 7.5. van het
huishoudelijk reglement, nakwam om zowel een exemplaar van het
jaarverslag als van de rekening en verantwoording van de
penningmeester van de afdeling om de algemeen secretaris te doen
toekomen, gering bleef.
Was in 1982 = 38,14%
1983 = 46,31%
1984 = 59,10%
1985 = 57,45%
1986 = 53,88%
De verdeling over de kamercentrales was als volgt:
totaal aantal afdelingen
's-Hertogenbosch
53
Tilburg
40
Gelderland
81
Rotterdam
1
's-Gravenhage
1
Leiden
51
Dordrecht
46
Amsterdam
1
Den Helder
51
Haarlem
24
Zeeland
22
Utrecht
43
Friesland
30
Overijssel
44
Groningen
44
31

ingezonden
20
22
33
1
1

27
39
1

29
16
13
30
8

31
19

Drenthe
Limburg
Flevoland
afd. New York
afd. Washington

34
45

14

5

5

24

1
1

De wijzigingen in het secretarissenbestand van de afdelingen
bedroegen 35,11%. Helaas een toename t.o.v. 1985.
Was in 1982 = 45,03%
1983 = 22,22%
1984 = 34,14%
1985 = 31,42%
Evenals in 1985 hebben de afdelingen een bijzonder druk jaar
achter zich liggen i.v.m. alle werkzaamheden ten behoeve van
zowel de raads- als Tweede-Kamerverkiezing. (De paragrafen 2, 3
en 20 leggen daarvan getuigenis af.)
Vervolgens waren de afdelingen nauw betrokk~n bij de
voorbereidingen m.b.t. de Statenverkiezingen 1987.
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8. ONDERCENTRALES
Het aantal ondercentrales bleef in 1986 gelijk aan dat van 1985
en 1984 namelijk 98.
Van deze 98 ondercentrales voldeden er 50 aan ·de reglementaire
verplichting om een exemplaar van het jaarverslag en van de
rekening en verantwoording van de penningmeester van de
ondercentrale aan de algemeen secretaris te doen toekomen, een
percentage van 51 ,02%.
Was in 1982 = 46,39%, 1983 = 46,39%, 1984
48,98%

~

58,16% en in 1985

De verdeling over de kamercentrales was als volgt:
totaal aantal ondercentrales
6
's-Hertogenbosch
4
Tilburg
1
1
Gelderland
1
Rotterdam
1
's-Gravenhage
8
Leiden
11
Dordrecht
1
Amsterdam
6
Den Helder
Haarlem
3
Zeeland
6
Utrecht
6
Friesland
5
Overijssel
7
Groningen
8
Drenthe
4
Limburg
9
Flevoland
1

=

ingezonden
3
3
4
1
1
7
7
1
5
1
2
2
0
5
3
3
2

0

Het percentage mutaties in het secretarissenbestand van de
ondercentrales bedroeg 24,49, aanzienlijk minder dan in 1985.
Was in 1982 = 35,05%, 1983
35,71%

=

22,45%, 1984 = 34,69% en in 1985

=

De afdeling Dalfsen behoort thans tot de ondercentrale Ommen en
de afdeling Hasselt tot de ondercentrale Kampen.
De naam van de ondercentrale Noord-Veluwe en Dronten werd
gewijzigd in Noord-Veluwe.
Voorts gingen de afdelingen Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en
Warmond van de ondercentrale Leiden naar de ondercentrale
Bollenstreek die voortaan de naam draagt ondercentrale Duin en
Bollenstreek.
Het functioneren van deze "vierde" bestuurslaag blijft - hoewel
per regio verschillend - toch een probleem vormen.
Door het algemeen secretariaat werd het functioneren van de
ondercentrales onderzocht, waarbij met alle relativiteit die bij
de uitkomst van zo'n onderzoek hoort, een bevestiging van het
reeds bestaande beeld werd verkregen: 1/3 goed, 1/3 matig, 1/3
onvoldoende.
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9. KAMERCENTRALES
Evenals in 1985 speelden de kamercentrales in dit verslagjaar een
belangrijke rol bij de procedures kandidaatstelling Tweede Kamer
en provinciale staten '87.
Voor wat deze laatste verkiezingen betreft moge worden gewezen op
het feit dat negen van de achtien kamercentrales ingevolge het
reglement PS ook gedurende deze procedure de status van
provinciecentrale verkregen. In de beide Hollanden en Brabant
dienden echter de daar voorkomende kamercentrales zich te
verenigen tot provinciecentrales. Een experiment dat in een van
genoemde provincies niet het onverdeelde genoegen smaakte van de
desbetreffende kamercentrales.
Echter er is maar een statenfractie per provincie, en de
organisatorische verantwoordelijkheid berust nu eenmaal bij de
tot deze samenwerking verplichte centrales.
Zo lang de Kieswet uitgaat van het fenomeen van rijkskieskringen
zullen de kamercentrales als de organisatie binnen zo'n k{eskring
verantwoordelijk blijven voor~et reilen en zeilen van de partij
in deze gebieden.
Zij vormen de verlengstukken van, of anders gesteld de bouwstenen
voor, het partijapparaat.
Een goed functionerend secretariaat is daarbij onontbeerlijk.
In een aantal kamercentrales deden zich, zoals te doen
gebruikelijk mutaties in dit secretarissenbestand voor.
Het percentage mutaties bedroeg 27,78%; was in 1985 33,33%.
Tekenend voor het niveau van functioneren was voorts dat alle
kamercentrales hun verplichtingen nakwamen om zowel een exemplaar
van het jaarverslag als van de rekening en verantwoording van de
penningmeester van de kamercentrale aan de algemeen secretaris te
doen toekomen.
Op 11 juni kwamen de secretarissen van de kamercentrales in het
Thorbeckehuis bijeen om o.a. het drukke seizoen '86/'87 te
bespreken met de algemeen secretaris en de staffunctionarissen.
De penningmeesters van de kamercentrales kwamen op 26 maart en 29
oktober bijeen te Utrecht om met de penningmeester van de partij,
mr.J. de Monchy, en de administrateur van de VVD eveneens het
komende seizoen voor te bereiden.
In dit verslagjaar werden zoals reeds in het 38ste Jaarverslag
werd vermeld, geen bezoeken door het dagelijks bestuur aan de
kamercentrales afgelegd. Wel werd het voornemen bekend gemaakt
dat de nieuwe voorzitter en de algemeen secretaris vergezeld van
enige leden van het dagelijks bestuur de algemene besturen van
alle kamercentrales in het eerste half jaar van 1987 zouden
bezoeken om over interne zaken fundamenteel van gedachten te
wisselen.
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10. DAGELIJKS BESTUUR EN HOOFDBESTUUR
In 1986 werden 16 vergaderingen van het hoofdbestuur gehouden nl.
op 13 januari, 17 februari, 22 maart, 24 maart, 4 april, 28
april, 26 mei, 19 juni, 23 juni, 30 juni, 25 augustus, 15
september, 23 september, 20 oktober, 17 november, 15 december,
waarbij de vergaderingen van 22 maart, 4 april, 19 juni en 23
september extra vergaderingen waren, o.a. t.b.v~ overleg over de
opvolging van de voorzitter, overleg met bewindslieden en de
Tweede-Kamerverkiezing. Aan een enkele vergadering ging een
overleg met de voorzitters kamercentrales vooraf.
In deze vergaderingen werd aan een veelheid van onderwerpen
aandacht geschonken hoewel in het kader van de bespreking van
o.a. het rapport over het interne functioneren van het
hoofdbestuur voor een andere opzet van vergaderen was gekozen,
waarbij tot een zekere beperking in onderwerpen was besloten.
In willekeurige volgorde waren deze onderwerpen:
- de kwestie FPÖ en het lidmaatschap van de Liberale
Internationale;
- de provinciale statencampagne;
de organisatie van de partij en de tournee van de nieuwe
voorzitter langs de kamercentrales;
- kandidaatstelling provinciale staten;
- vaststelling VVD-leden delegatie naar en rapportage over het
congres van de Liberale Internationale te Hamburg;
- voorbereiding partijraad van 1 november;
- voorbereiding 75ste algemene vergadering;
- kandidaatstelling leden dagelijks bestuur;
- Jaarplan commissie "Jacobse";
-Vrijheid en Democratie (wijziging in frequentie);
- voorbereiding partijraad van 20 september;
- de wisseling van het voorzitterschap van de TweedeKamerfractie;
- bespreking van het concept-Regeeraccoord van het tweede kabinet
Lubbers;
- het afvoeren van een kandidaat voor de Tweede-Kamerverkiezing
van de kandidatenlijsten en vervolgens de ontzetting uit het
lidmaatschap van betrokkene;
- de Eerste-Kamerverkiezing 1986;
- voorlopige evaluatie toepassing reglementen GR en TK;
- instellen en samenstellen van de Reglement~n Evaluatie
Commissie (REC);
- herziening van de partijcommissies;
- vaststelling campagnestrategie;
-benoeming partijraadsleden in de "categorie 15";
- voorstel tot (postuum) benoeming erelid van mr.J.G. Rietkerk;
- verantwoording beleid hoofdbestuur op 39ste jaarlijkse algemene
vergadering;
- vaststelling 38ste Jaarverslag;
- vaststelling VVD-delegatie naar het ELD-congres te Catania;
- vastlegging van beleidslijnen inzake het oplossen van
organisatieproblemen;
- vaststelling beschrijvingsbrief t.b.v. 39ste jaarlijkse
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algemene vergadering;
- goedkeuring herziening statuten van de Vereniging van
en Raadsleden;
- vaststelling procedures PS en EK '87.

State~

Het dagelijks bestuur kwam in het verslagjaar 21 maal bijeen, en
wel op 6 januari, 3 februari, 24 februari, 10 maart, 17 maart, 26
maart, 7 april, 28 april, 12 mei, 2 juni, 16 juni, 18 augustus, 1
september, 10 september, 15 september, 6 oktober, 27 oktober, 10
november, 24 november, 1 december en 22 december.
De vergadering van 10 september was een his-torische omdat deze
aanving om 8.00 uur 's-morgens te Schiphol.
Zoals steeds zijn vele onderwerpen, die in de vergad~ringen van
het dagelijks bestuur worden besproken, terug te vinden in de
eerder vermelde opsomming van onderwerpen bij het hoofdbestuur.
Daarnaast heeft het dagelijks bestuur een aantal specifieke taken
(o.a. het bestuur van de Haya van Somerenstichting) dat even zo
vele malen de agenda van een vergadering van het dagelijks
bestuur vulde.
Ook de problemen in de afdelingen in verband met de raadsverkiezingen waren enige malen onderwerp van gesprek en even zo vele
malen werden ter zake besluiten genomen.
Evenals in 1985 waren hoofdbestuur en dagelijks bestuur ernstig
verontrust over de gang van zaken bij de Oostenrijkse zusterorganisatie de FPÖ.
In paragraaf 23 wordt dieper op deze verontrusting ingegaan. Hier
zij volstaan dat in de onderzoekscommissie die de Liberale
Internationale instelde, mede op initiatief van de VVD, de
algemeen secretaris door het dagelijks bestuur werd verzocht
daarin plaats te nemen.
Als neerslag van zijn voorlopige activiteiten m.b.t. dit
onderzoek schreef hij op 23 november een rapport dat zowel
bouwsteen voor het eindrapport van genoemde commissie als verantwoording aan het hoofdbestuur was inzake zijn persoonlijke
handelwijze en bevindingen. Het rapport kreeg als titel mee
"Blauwboek Oostenrijk", 1945-1986.
De leden van het dagelijks bestuur waren voorts actief door
aanwezig te zijn bij gebeurtenissen van zeer uiteenlopende aard.
De campagne voor de raden en de Tweede Kamer vergde veel inzet,
congressen werden bezocht o.a. die van de Vereniging van Statenen Raadsleden en de voorzitter vertegenwoordigde de partij bij
vele gelegenheden o.a. bij uitzendingen van Radio en TV (zie ook
paragraaf 20).
In 1986 vonden met betrekking tot de door de centralevergaderingen
van de kamercentrales te benoemen leden van het hoofdbestuur de
volgende wijzigingen plaats:
Voor de kamercentrale 's-Hertogenbosch volgde op 28 april i.v.m.
periodiek aftreden van de heer G.P. Schuller de heer W.P.T.M.
v.d. Voorn op; voor de kamercentrale Rotterdam volgde op 25
augustus i.v.m. tussentijds aftreden van de heer W.H. van der
Stek de heer drs.ir.A.W.L.M. Goud op; voor de kamercentrale
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Leiden volgde op 28 april i.v.m. periodiek aftreden van de heer
drs.P.F. Regnault de heer drs.H.A. Meulemans op: voor de kamercentrale Dordrecht volgde op 17 november i.v.m. tussentijds
aftreden van de heer P.H.H. van Riet de heer ir.J. Boeve op: voor
de kamercentrale Den Helder nam na het tussentijds aftreden van
de heer c. de Fouw mevrouw F. Neefjes vanaf 26 mei waar om
tenslotte op 17 november te worden opgevolgd door drs.A. van
Voskuilen: voor de kamercentrale Friesland volgde op 28 april
i.v.m. periodiek aftreden van de heer P.G. Mulder de heer W.
Pitlo op: voor de kamercentrale Overijssel volgde op 17 november
i.v.m. tussentijds aftreden van mevr.mr.E.A.M. RaaymaakersRottier mevr.H.H. Joo-Woltjer op: en voor de kamercentrale
Drenthe volgde op 17 november i.v.m. tussentijds aftreden van de
heer A. Hurink de heer R. Schrotenboer op.
Voorts volgde i.v.m. het aftreden van mevr.E.F.M. Coenen-Vaessen
als voorzitter van de Vereniging van Staten- en Raadsleden en
daarmee adviserend lid van het hoofdbestuur op 17 november de
heer J.W. Remkes op.
In de samenstelling van het dagelijks bestuur voltrok zich ~én
fundamentele wijziging: de voorzitter J. Kamminga trad op 29
november tussentijds af om te worden opgevolgd door dr L. Ginjaar
(voor de betekenis van deze voorzitterswisseling wordt verwezen
naar paragraaf 14).
Het hoofdbestuur was op 31 december als volgt samengesteld:
dagelijks bestuur:
voorzitter
: dr L. Ginjaar te Leidschendam:
ondervoorzitter: mevr.E. van Raalte-Tuijnman te Norg;
penningmeester : mr.J. de Monchy te Rhoon;
secretarissen : P.L. van den Bossche te Berkel-Enschot;
drs.H.B. Eenhoorn te Voorburg;
drs.L. Hilarides te Drachten;
A.M. Struick van Bernmelen te 's-Gravenhage;
drs.B.J.M. Verwaayen te Wateringen:
de voorzitter van de Eerste-Kamerfractie: dr.G. Zoutendijk (met
adviserende stem);
de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie: dr.ir.J.J.C. Voorhoeve
(met adviserende stem);
de vertegenwoordiger van de VVD-leden in het Europese Parlement:
mr.H.R. Nerd (met adviserende stem).
Vertegenwoordigers van de
's-Hertogenbosch
Tilburg
Gelderland (rkk. Arnhem)

kamercentrales:
: W.P.T.M. van der Voorn te St. Oedenrode;
: mr.P.J.J.M. Mangelmans te Oudenbosch;
: mevr.M.J.A. Kombrink-Boot te
Apeldoorn;
Gelderland (rkk. Nijmegen): G.M. Jacobs te Beusichem;
Rotterdam
: drs.ir.A.W.L.M. Goud te Rotterdam;
's-Gravenhage
: mr.C.A. Troost te Voorburg;
Leiden
: drs.H.A. Meulemans te Lisse;
Dordrecht
: ir.J. Boeve te Zuid Beyerland;
Amsterdam
: drs.c.H.J. ten Broek te Amsterdam;
Den Helder
drs.A. van Voskuilen te Oterleek;
Haarlem
: mr.J.F.H.M. van Exter te Haarlem;
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Zeeland
Utrecht
Friesland
Overijssel
Groningen
Drenthe
Limburg
Flevoland

: mr.D.F. Vos te Middelburg;

: D. Regelink te Bunnik;
: w. Pitlo te Balk;
: mevr.H.H. Joo-Woltjer te Almelo
: R. Wigboldus te Groningen;
: R. Schrotenboer te Meppel;
: mr.H.G.J.M. Beekers te Swalmen;

: mr.drs.J.J. Hartman te Almere.

Een vertegenwoordigster van de Organisatie Vrouwen in de VVD:
mevr.A.M.Th. Wind te 's-Gravenhage;
de voorzitter van de Vereniging van Staten- en Raadsleden:
J.W. Remkes te Groningen (met adviserende stem);
een vertegenwoordiger ingevolge de samenwerkingsovereenkomst
VVD/JOVD: mevr.A. den Ottelander te Utrecht.
Door het hoofdbestuur werden in 1986 aan de volgende leden VVDThorbeckepenningen uitgereikt:
(in alfabetische volgorde:) G.W. Alberts te Deventer; G.W. Bos te
Ede; Th. Brans te Dordrecht; R.H. Braskamp te Gorssel;
mevr.E.F.M. Coenen-Vaessen te Nuth; mevr.M. van Dijk te Arke!; A.
van der Ende te 's-Gravenzande; B. van Engelen te Alblasserdam;
H.W. den Hartog te Zuidhorn; J. Kamminga te Groningen; J.H.
Kerstholt te Rotterdam; dr.A.J. Koning te Schagen; mevr.M.C.
Laan-Benders te De Bilt/Bilthoven; Joh. Osephius te Lisse; L.H.
Siertsema te Groningen; G. Sparreboom te Luttelgeest; mevr.F.K.
Stikker-Rienks te Emmeloord; A. Vis te Moordrecht; B.G.L.
Vlemminx te Baarle Nassau; J. Wagenaar te Leusden; mevr.M. van
der Wel-Stegeman te Laren/Blaricum; drs.F.Th. Witkamp te Bussum;
G. Ziengs te Renkum.
Besloten werd om voortaan de namen van de bezitters van deze '
penning in het Jaarboek te vermelden.
Vergaderfrequentie dagelijks bestuur en hoofdbestuur sedert 1976:
Jaar:
DB:
HB:
1976
13
7
1977
16
15
1978
20
12
14
1979
18
1980
19
21
1981
23
13
1982
26
21
1983
21
13
1984
18
12
1985
18
13
1986
21
16
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11. ALGEMEEN SECRETARIAAT
Ook in 1986 deden zich evenals in 1985 enige mutaties in het
medewerkersbestand voor.
Drie vaste medewerkers verlieten, overigens om verschillende
redenen het Thorbeckehuis, terwijl twee nieuwe medewerkers
intraden.
Het aantal formatieplaatsen nam derhalve met een af.
Ook hier gold dat de tering naar de nering moest worden gezet.
Het beschikbare budget inzake personeelskosten was van dien aard
dat tot inkrimping diende te worden overgegaan.
Wel trad een der medewerkers van de Vereniging.van Staten- en
Raadsleden in dienst van de VVD, maar werd tezelfdertijd
"uitgeleend" aan genoemde vereniging, terwijl een andere
medewerker voornamelijk werkzaamheden verricht voor de
Organisatie Vrouwen in de VVD.
Voordien drukte deze personeelskosten via de subsidie van de VVD
aan genoemde Organisatie op het budget van deze organisatie.
In theorie 22 medewerkers, feitelijk dus een teruggang met een
medewerker t.o.v. 1985.
Bij het afscheid van twee medewerkers dient te worden stilgestaan
de heren V. IJssel de Schepper en H.J.P.E. Koevoets.
De heer IJssel de Schepper was vanaf 1978 belast met o.a. de
archievering, de heer Koevoets trad in 1982 tot het algemeen
secretariaat toe als assistent-administrateur waarbij hij zich in
het bijzonder belastte met de invoering van de automatisering op
het algemeen secretariaat. Beide medewerkers is de VVD dank
verschuldigd. Op 28 oktober nam het algemeen secretariaat
tijdens het traditionele personeelsuitstapje afscheid van deze
gewaardeerde collega's.
Al met al blijft het aantal professionele "strijdkrachten" ver
beneden de aantallen die geteld kunnen worden bij de overige
grote politieke partijen.
De mogelijkheden van het ambtelijke apparaat zijn dus beperkt.
Vraagstellingen en opdrachten dienen derhalve op deze mogelijkheden te zijn afgestemd. Meer dan ooit is daarom van belang dat
bij het doen van voorstellen de vraag wordt gesteld of deze ook
organisatorisch haalbaar zijn.
Voor de duidelijkheid volgt hieronder het staatje dat tot
uitdrukking brengt de verhouding personeelskosten en contributieopbrengst.
Overigens dient daarbij de kanttekening te worden geplaatst dat
de VVD bewust voor een gedecentraliseerde organisatiestructuur
heeft gekozen. Bij de andere grote partijen ligt het accent op de
betekenis van het centrale-apparaat.
personeelskosten*
(VVD en Haya van Somerenst.)

ontvangen contributie-aandeel
(hoofdbestuur en VenD)

-----------------------------------------------------------------jaar
totaal
index
totaal
index
1978

960.722,-

100

2.295.131,-

39

100

41 186

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

*

1.029.638,1.146.870,1.252.036,1.293.275,1.283.559,1.303.386,1.327.418,1.388.239,-

107
119
130
135
134
136
138
144

2.675.415,2.459.550,2.495.312,2.874.480,2.839.897,2.637.333,2.475.082,2.601.868,-

11 7
107
109
125
124
11 5
108
11 3

38,49
46,63
50,18
44,99
45,20
49,42
53,63
53,36

personeelskosten zijn: salarissen - sociale lasten - pensioenen
- uitzendkrachten - overige personeelskosten - verzekeringen adv. personeel - excl. doorberekeningen

Naar het zich laat aanzien kan er - zonder tot het afstoten van
taken over te gaan - geen sprake van zijn het personeelsbestand
nog verder terug te brengen.
1986 was voor het algemeen secretariaat een enerverend jaar. Naast
alle werkzaamheden t.b.v. de verkiezingen veroorzaakte de voorzitterswisseling eveneens een extra belasting. Met vereende krachten
werden echter ook nu weer alle problemen opgelost.
Verkiezingen winnen heeft altijd een positieve inspirerende
uitwerking op meeleven en inzet van medewerkers. Verliezen vraagt
om nog groter incasseringsvermogen. Die vraag werd op adequate
wijze door allen beantwoord.
Enkele getallen weerspiegelen ook nu weer de werkzaamheden:
- fotocopieen gemiddeld per maand:
1983
88.977
1984
101 .642
1985
147.046
1986
98.405
- ontvangen brieven:
1983
7.103
1984
7.084
1985
7.059
1986
6.994
- verzonden brieven:
1983
3.647
1984
4.191
1985
4.816
1986
3.958
Met betrekking tot de brieven dient vermeld te worden dat daarin
niet zijn begrepen ontvangen mutatie-formulieren, folders,
drukwerk en verzonden convocaten en mededelingen. Van de
ontvangen brieven werden voorts 324 stuks (in 1985 - 256 stuks)
doorgezonden naar de Tweede-Kamerfractie. In verband met het
karakter van deze stukken (o.a. met betrekking tot standpuntbepaling door de Tweede-Kamerfractie) diende de beantwoording door
deze fractie te geschieden.
In 1986 werd een grote financiële actie onder de leden gehouden
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o.a. ten behoeve van de financiering van de verkiezingscampagne.
Een meer dan buitengewoon resultaat werd verkregen.
Door 33862 leden werd een bedrag van f. 1.388.000,overgemaakt. Ook nu weer werd gebruik gemaakt van de verzending
d.m.v. Vrijheid en Democratie.
Ook t.b.v. de contributieheffing 1987 werd van deze
kostenbesparende methode gebruik gemaakt.
De snelheid van inning lijkt er door deze toepassing niet onder
te lijden.
.
In het verslagjaar verscheen wederom het Jaarboek.
Voortaan niet meer gedateerd omdat velen, 'ten onrechte overigens,
meenden dat het Jaarboek slechts voor het eerste gedeelte van de
aangegeven jaartallen gold. Het zevende verscheen in-januari, het
achtste op 29 november.
Naast de gebruikelijke wijzigingen in hoofdstukken werden ook
enige nieuwe hoofdstukken toegevoegd. Zo ontstond het hoofdstuk
Varia dat de plaats innam van het hoofdstuk over de contributieinning en de ledenadministratie.
Dit gedeelte verhuisde naar een geheel nieuw boekwerk dat medio
maart verscheen onder de titel "Vademecum voor de bestuurders"
(van de VVD). Een naslagwerk opgesteld door de medewerkers van
het algemeen secr~tariaat dat naar het zich thans laat aanzien
reeds vruchten begint af te werpen.
De banden met het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke
Partijen te Groningen, het Rijksarchief te 's-Gravenhage en de
Stichting Film en Wetenschap te Utrecht bleven zeer goed. De~e
instellingen ontvingen wederom materiaal. De indruk bestaat dat
steeds meer mensen voor wetenschappelijk onderzoek naar het
verleden van de VVD de weg naar deze instellingen weten te
vinden.
M.i.v. het collegejaar 1986/1987 wordt b.v. aan de RU GRoningen
een college gegeven over de organisatie van de VVD voor studenten
in de politicologie en overige belangstellenden (o.a~ historici).
Het algemeen secretariaat bestond per 31 december uit de volgende
medewerkers:
W.J.A. van den Berg, algemeen secretaris; mevr.M.Th.M. Tangel,
adjunct-algemeen secretaris; J.N.J. van den Broek, adjunctsecretaris voor vorming en scholing; H.M.G. Dittmar, adjunctsecretaris voor propaganda en voorlichting; mr.H.J. Lutke
Schipholt, adjunct-secretaris voor de organisatie (reglementen);
C.L.J. van der Meer, .administrateur; J .J. Alberts, mevr.P. van
Bemmelen-van Duijn, mevr.P.G.M. Beijersbergen, mevr.E. Gans,
mevr.C.M.T. de Goede-Ammerlaan, mevr.I.P.L. Houtman, D. Ibnou
Ennadre, mevr.G.J. Koopman-Stieber, mevr.I.J. Krijgsman, mevr.M.
Labrie, mevr.A.T. Peters, mevr.G.M.J. Schreppers, A.P. v.d.
Toorn, mevr.J.E.s. Versluis-Boot, mevr.M.J. Wassenaar, F.H.
Weggemans.
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12. PARTIJRAAD
In 1986 kwam de partijraad twee maal bijeen en wel op 20
september te Utrecht en op 1 november te Rotterdam.
Van het aantal leden dat de partijraad telde was op 20
september 59,90% en op 1 november 45,68% aanwezig.
Die van 20 september was de reguliere vergadering waarin
werd gediscussieerd over Troonrede en Miljoenennota. Voor
het plenaire gedeelte kon in beslotenheid van gedachten
worden gewisseld binnen groepen, die waren geformeerd op
basis van de cluster-indeling zoals die binnen de TweedeKamerfractie wordt toegepast. Leden van de beide fracties in
de Staten-Generaal waren in groten getale aanwezig. In het openbare middag-gedeelte spraken achtereenvolgens de
voorzitter J. Kamminga, de nieuw benoemde voorzitter van de
Tweede-Kamerfractie dr.ir.J.J.C. Voorhoeve en de nieuwe
vice-minister-president dr.R.W. de Korte.
De voorzitter schetste in het kort de achtergrond van de
turbulente periode sedert 21 mei. In zijn verantwoording
eindigde hij op de hem kenmerkende toon:
"Wij hebben gestaan voor onze woorden, wij hebben gedaan
wat nodig was en dat zullen wij weer doen. Ook bij de
verkiezingen het volgend jaar. Daarom is het zo fantastisch
VVD'er te zijn".
De heer Voorhoeve paste bij het uitspreken van zijn
inleiding een voor de partijraad unieke methode toe door aan
de hand van lichtbeelden de economische situatie in
Nederland gestalte te geven.
Ook hij gaf eerst een verantwoording voor de wijziging van
het fractie-voorzitterschap maar ook van het totstandkomen
van het tweede kabinet-Lubbers.
Voorts constateerde hij dat de afgelopen jaren het CDA en de
VVD "veel met elkaar hebben bereikt". Aan de hand van de
eerder genoemde lichtbeelden liet hij de voor de economie
indrukwekkende prestaties zien.
Toch sprak hij zijn grote zorg uit voor het toenemen van de
Staatsschuld omdat een steeds belangrijker deel van de
middelen moet worden aangewend om de rente te betalen.
Vervolgens besteedde hij aandacht aan onderwijs en justitie,
waarbij hij constateerde dat steeds meer de overige grote
partijen de standpunten van de VVD beginnen over te nemen.
Ook de eeuwige drang van niet-liberalen om de liberalen in
hokjes in te delen liet hij niet onbesproken. Hij eindigde
zijn redevoering aldus:
"Wij laten ons niet in links-rechts hokjes van geborneerde
geesten duwen. Maar gaan zelf onze eigen liberale weg.
Liberalisme is altijd vernieuwend geweest. Niet het
collectief maar het individu is de bron van maatschappelijke
vooruitgang. ( ••••••• )
Wat in onze maatschappij slecht is moet snel veranderd
worden en wat goed is moet zorgvuldig worden beschermd".
Vervolgens ontspon zich een levendige discussie met de leden
van de partijraad. Tijdens die discussie kwam o.a. naar
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voren dat er wellicht een grotere behoefte is om als
partijraad over verschillende zaken, meer dan thans het geval
is, te worden geraadpleegd.
Tenslotte was het woord aan de vice-premier, die een aantal
zaken zoals o.a. onderwijspolitiek, de vergrijzing van de
bevolking, de multiculturele samenleving, de nieuwe
technologieen, de sanering van de overheidsfinancien de
revue liet passeren.
·
Over het dualisme tussen regering en fract·ie merkte hij aan
het eind van zijn rede op, na geconstateerd te hebben dat de
liberale kiezers de VVD en in het parlement en in de ..
regering hebben gebracht: "Maar daarom met inachtneming van
ieders staatsrechtelijke verantwoordelijkheid het eensgezind
uitdragen van onze liberale doelen een gezamenlijk streven
dient te zijn. Laten we zo uitgroeien tot een hardwerkend
rustpunt in parlement en kabinet. De VVD-aanhang zal zo als
vanouds trots kunnen zijn op de partij van haar keuze".
(Voor een verslag wordt verwezen naar Vrijheid en Democratie
nr. 1344 van 30 september, blz. 9 e.v.).
Geheel anders van aard was de partijraad van 1 november.
Gesproken werd over het thema "Liberalisme en Politieke
Economie" aan de hand van de rapporten nr. 54 en 57 van de
prof.mr.B.M. Teldersstichting. De bijeenkomst werd
voorgezeten door drs.L. Hilarides lid van het dagelijks
bestuur van de partij, belast met de zorg van de partijcommissies en de behandeling van de rapporten van de
1eldersstichting.
De leden van de partijraad konden op de stellingen geconcipieerd door een ad-hoc werkgroep amendementen c.q.
moties indienen, die vervolgens in de partijraad aan de orde
werden gesteld. 37 specifieke amendementen c.q. moties waren
ingediend naast een viertal buiten het onderwerp gelegen
moties/voorstellen. Een van die voorstellen betrof het
verwoorden van de al eerder genoemde wens om de partijraad
meer bij het gebeuren te betrekken.
De motie ingediend door het lid van de partijraad J.F.
Meijeraan RA (e.a.) had als essentie dat de partijraad zich
diende te buigen over het eigen functioneren aan de hand van
een eventueel door een werkgroep op te stellen discussienota. De motie werd aangenomen. De uitvoering van de motie
werd echter door het hoofdbestuur aangehouden, zoals door de
vigerend voorzitter reeds was bedongen, omdat de nieuwe
voorzitter van de partij zich eerst wilde crienteren op alle
in de partij levende wensen t.a.v. veranderingen in de
partij-organisatie.
In die eventuele heroverweging inzake het functioneren van
de partij-organisatie wordt dan vanzelf het functioneren van
de partijraad betrokken.
De hoofdmoot van de discussie bleef overigens gewijd aan de
bespreking van de stellingen. Aan de discussie namen zeer
velen deel zodat de vigerend voorzitter met recht kon
afsluiten door te wijzen op de constructieve bijdrage van de
43

zijde van de leden van de partijraad die die dag in
behoorlijk aantal aanwezig waren.
(Voor een verslag van deze partijraad wordt verwezen naar
Vrijheid en Democratie nr. 1347 van 11 november, blz. 12
e.v.).
Mede met het oog op de discussie over het functioneren van
de partijraad is voor wat de presentie-graad (geregistreerd
sedert 1979) over de jongste acht jaren het volgende
overzicht van enige importantie, waarbij het gemiddelde van
het vermelde jaar als criterium is genomen (tussen haakjes
het aantal bijeenkomsten).
Presentie-graad leden partijraad:
( 3)
1979
46,56
( 2)
1980
52,02
( 2)
1981
48,42
( 2)
1982
54,48
1983
61,96
( 3)
1984
58,64
( 3)
1985
50,89
( 4)
1986
52,79
( 2)
totaal gem.

53,22

(21)
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13. 39STE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
(74ste algemene vergadering)
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 april werd in Musis Sacrum te Arnhem
de jaarlijkse algemene vergadering gehouden.
269 van de 615 afdelingen waren op deze vergadering vertegenwoordigd, een percentage van 43,74,
Helaas toch weer minder dan in het jaar daarvoor.
Maar een verontschuldiging was wellicht dat de afgevaardigden
voor de derde maal in dit verslagjaar een bijeenkomst van de
algemene vergadering dienden bij te wonen.
·
De vertegenwoordigingsgraad sedert de 31ste jaarlijkse algemene
vergadering (voordien werd het percentage nimmer bijgehouden) is
in het volgende overzicht in beeld gebracht:
31ste jaarlijkse algemene vergadering 56,46
32ste
"
"
"
57,57
33ste
"
"
"
45,77
11
34ste
"
"
39,64
11
35ste
"
"
39,14
36ste
"
"
"
47,99
37ste
"
"
"
42,51
38ste
"
"
"
46,44
11
39ste
"
"
43,74
De beschrijvingsbrief voor de vergadering werd gepubliceerd in
Vrijheid en Democratie nr. 1332 van 21 januari, blz. 18 e.v.
Amendementen en moties op de voorstellen werden in Vrijheid en
Democratie nr. 1337 van 1 april, bijlage, gepubliceerd.
Zoals gebruikelijk was het vrijdagmiddaggedeelte bestemd voor
behandeling van de eerste serie huishoudelijke stukken die ter
bespreking en eventuele besluitvorming voorlag.
Goedgekeurd werd het 38ste Jaarverslag - ingevolge art. 18.3 van
de statuten - met de aantekening dat het daarin genoemde aantal
abonnementen op de "liberale vrouw" gewijzigd moet worden in
1170.
Voorts werden opmerkingen gemaakt over de omvang van het
jaarverslag, waarbij geconstateerd werd dat met 73 blz. tekst het
maximum wel bereikt was. In overweging werd gegeven het aantal
bladzijden dus wat terug te brengen.
Overigens was er lof voor de feitelijke opstellers van het
verslag.
Ook werd bij monde van een der leden van de kascommissie de
penningmeester van de partij gecomplimenteerd met het gevoerde
beleid en met de wijze waarop dit beleid aan de vergadering, o.a.
via de publicatie van de cijfers in Vrijheid en Democratie, was
gepresenteerd.
De penningmeester, mr.J. de Monchy, werd derhalve bij acclamatie
decharge verleend op grond van het verslag van de commissie van
drie leden ter voorlichting van de algemene vergadering bij de
behandeling van de rekening en verantwoording van de penningmeester over 1985. De controle was verricht door de heren
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drs.C.E. Etty (lid), dr.ir.A.P. Kole (plv. lid) en J.F. Meijeraan
RA (lid).
Tot leden van deze "commissie van drie" maar dan ter voorlichting van
de 40ste jaarlijkse algemene vergadering werden na schriftelijke
stemming benoemd: G. Kappelle te Groningen, dr.ir.A.P. Kole te
Nuenen en J.F. Meijeraan RA te Naarden thans 's-Gravenhage; tot
plv. leden werden na schriftelijke stemming benoemd: drs.A.M. Bom
te Naarden, mevr.drs.M. Brouwer-van-Wijk te Sneek en ir.T.
Thalhammer te Son.
De hoogte van de contributie voor 1987 onderging geen wijziging.
Wel werd een motie van de afdeling Sneek en.van de ondercentrale
Sneek aanvaard, waarbij het hoofdbestuur werd uitgenodigd om de
financiele positie van de ondercentrales nader in beschouwing te
nemen met als doel hun positie te versterken.
·
Voor de besluiten van de huishoudelijke voorstellen m.b.t.
wijzigingen van het huishoudelijk reglement wordt verwezen naar
bijlage I. Overigens moge worden geconstateerd dat het hier
besluiten betroffen over de verdere integratie van de Organisatie
Vrouwen in de VVD in de besturen van afdelingen en centrales, de
positie van de partijcommissies (commissies van advies ex art. 60
h.r.) en de behandeling van de rapporten van de prof.mr.B.M.
Teldersstichting.
Afgewezen werd een voorstel van de afdeling/kamercentrale
Amsterdam om in de statuten (art. 13.7 onder 2) de mogelijkheid
te schrappen dat in een gemeente meer dan een afdeling kan worden
opgericht.
Door het hoofdbestuur werd toegezegd dat in de in het najaar in
te stellen "Reglementen Evaluatie Commissie (REC)" vooral leden
zouden worden benoemd die in de praktijk met de uitvoering van de
verschillende kandidaatstellingsreglementen te maken hebben
(gehad). (Zie voorts paragraaf 17.)
Bij de behandeling van het "beleid hoofdbestuur" ging de
voorzitter uitvoerig op een aantal onderwerpen in.
Deze onderwerpen waren:
- het functioneren van het hoofdbestuur;
- de verkiezingscampagnes;
-de vorming en scholing;.
de kwestie van de liberale zusterpartij in Oostenrijk (de FPO);
- het introduceren van het Vademecum voor de bestuurders;
- het werk van de partijcommissies;
- de verwijdering van de heer A.W. Cevaal te Zoetermeer van de
kandidatenlijsten.
Vervolgens werd gerapporteerd over de uitvoering Samenwerkingsovereenkomst VVD/JOVD.
De heer Ginjaar verwees allereerst naar hoofdstuk 25 van het
jaarverslag van het hoofdbestuur om daarna vast te stellen dat de
afgelopen anderhalf jaar de uitvoering zich in de experimentele
fase bevond.
En ongetwijfeld ging het daarbij naar de mening van velen te
langzaam.
Maar wel "er in geslaagd zijn een situatie te creeeren van
waaruit wij de toekomst met toch wel tevredenheid en ook wel met
vertrouwen tegemoet kunnen zien".
Uit de daarop volgende discussie met de afgevaardigden bleek dat
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door zeer velen met zeer verschillende ervaringen zeer
verschillend werd geoordeeld over die toekomst.
Bij de rondvraag werd door een groot aantal afgevaardigden reeds
een voorschot genomen op de discussie over het beleid van de
fracties en het kabinetsbeleid.
De vrijdagavond was zoals gebruikelijk gereserveerd voor de grote
politieke toespraken.
Achtereenvolgens kwamen de heren J. Kamminga, mr.H.R. Nord en
drs.E.H.T.M. Nijpels aan het woord. Eerst werd door de voorzitter
mr.J.G. Rietkerk herdacht, waarbij de algemene vergadering hem
postuum benoemde tot erelid van de Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie.
De voorzitter schetste hem o.a. in de volgende zeer kenmerkende
passage.
"Taai en overzettelijk streed hij voor de invloed van zijn
fractie. Tegen Aantjes en Lubbers van de CDA-fractie. Soms zelfs
tegen eigen bewindslieden. En ook lastig misschierr was hij.
Eerlijk en oprecht. In het hoofdbestuur was hij eigenlijk altijd
aanwezig. Daar stond hij ook vaak voor een moeilijke opgave,
omdat ook toen niet altijd gebeurde wat de partij graag wilde.
Het ministerschap van Koos Rietkerk was zoals hij zelf was:
gedegen, deskundig. En Koos was aardig, gewoon heel aardig. Dat
vonden zelf zijn grootste opponenten na zijn overlijden. Ze
zeiden wel daar voor "boos op Koos", maar echt boos kon je niet
op hem worden. Ook al niet omdat iedereen wist dat hij stond voor
de zaak waarmee hij bezig was. Een enkele keer hebben we als
partij uiting kunnen geven aan onze gevoelens van waardering. Ik
herinner mij de algemene vergadering in Alkmaar waar heel
spontaan een daverende ovatie voor hem losbarstte. Nu kunnen we
dat straks nog postuum doen. Bijna 20 jaar is Koos Rietkerk een
van de belangrijkste VVD'ers geweest. Veel dank zijn wij hem
verschuldigd. In aanwezigheid van zijn vrouw en zijn zoon willen
wij dat nog eens zeggen, nog eens tot uitdrukking brengen. Dat
kan het beste door u te vragen in te stemmen met het voorstel
Koos Rietkerk postuum te benoemen tot erelid van de Volkspartij
voor Vrijheid en Democratie.
Liesbeth mag ik jou bloemen geven, bloemen die een gebaar zijn
ook ann jou. Koos was veel weg, heeft veel opgeofferd voor zijn
idealen. Het is zo verdrietig dat toen hij meer tijd voor een
ander leven in wilde ruimen het leven tot een einde kwam. Met de
bloemen wil ik ook jou bedanken voor de warmte die je al die
jaren samen met Koos hebt uitgestraald".
Aanknopend bij het feit dat mr.J.G. Rietkerk in 1978 sprak over
de voortgang van de ontwikkeling van de liberale ideeen in de
samenleving als de "liberale tijdgeest" concludeerde de
voorzitter dat die tijdgeest ook het mogelijk maakte dat na het
eerste kabinet Van Agt ook en vooral het (eerste) kabinet Lubbers
kans zag om tot concrete handelingen over te gaan die nodig waren
om de Nederlandse samenleving weer gezond te maken. Het was
daarbij jammer te moeten constateren dat dit beleid te veel door
incidenten werd overschaduwd waardoor het zicht op de werkelijke
resultaten werd ontnomen. Maar "dit is de tijd voor liberale
politiek omdat de mensen doodziek zijn van overheidsbemoeienis,
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van de bureaucratie".
Hij eindigde met een oproep om samen na 21 mei verder te bouwen
aan die liberale samenleving.
Vervolgens werden de ereleden welkom geheten die in groten getale
aanwezig waren. Ook de heer en mevrouw Scheltema namens D66
werden begroet. Zeer veel bewindslieden konden voorts welkom
worden geheten; de ministers: Van Aardenne, Korthals Altes, De
Korte, mevrouw Smit-Kroes, mevrouw Schoo en Winsemius; de staatssecretarissen: Bolkestein, Van Eekelen, mevrouw Kappeyne van de
Coppello, Koning, Hoekzema, Ploeg en mevrouw Ginjaar-Maas.
Traditie getrouw werd een telegram gezonden aan Hare Majesteit de
Koningin "De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, op vrijdag
18 en zaterdag 19 april 1986 te Arnhem in jaarlijkse_algemene
vergadering bijeen betuigt trouw en aanhankelijkheid aan Uwe
Majesteit en Haar Huis".
De heer mr.H.R. Nord schetste vervolgens de stand van zaken in de
Europese politiek en in het bijzonder die m.b.t. de liberale
invloed op ·het gevoerde beleid. Hij eindigde als volgt: "Het
Europese liberalisme is gezond en het is eendrachtig. Even
eendrachtig gaan wij er nu in Nederland voor zorgen dat de
liberale krachten en invloeden op het beleid blijven.
Dat is een groot Nederlands belang en, naar ik hoop te hebben
aangetoond, ook een groot Europees belang".
De heer drs.E.H.T.M. Nijpels eindigde deze drie toespraken met
zoals hij het aanduidde de vergadering te willen gebruiken om een
tussenbalans op te maken.
Hij stond daarbij stil bij het beleid in het kabinet, en bij
de stijl en de kwaliteit van de oppositie. Ook ging hij in op het
feit dat in die dagen het wel leek of de VVD in de hoek zat
waarin de klappen vielen. Maar "wij geven ons niet gewonnen,
nooit, wij geven de verantwoordelijkheid niet zo maar uit
handen". Want op 21 mei zou blijken dat er "veel meer mensen ZlJn
die niet op de PvdA maar wel op de coalitie stemmen. Daarvoor is
de toekomst hen te lief".
Op zaterdagmorgen werd allereerst het beleid van de hoofdredacteur van Vrijheid en Democratie besproken. Er was enige
kritiek op de behandeling van de ingekomen brieven voer de desbetreffende rubriek. Er geldt echter qua lengte een bepaalde
norm. Helaas voldoen vele briefschrijvers daar niet aan •
. De redactieraad bij monde van de voorzitter de heer Eenhoorn
gaf een uiteenzetting van het door de raad in deze ondersteund beleid.
Vervolgens werd het beleid van de hoofdredacteur (conform artikel
61.2 h.r.) goedgekeurd.
De periodiek aftredende leden van het dagelijks bestuur de heren
Kamminga en Ginjaar werden herbenoemd.
Mevrouw A. den Ottelander werd (her)benoemd tot lid van het
hoofdbestuur met adviserende stem ingevolge artikel 7.1 van de
samenwerkingsovereenkomst VVD/JOVD.
Voorts werd van die leden van het hoofdbestuur afscheid genomen
die tussen de 38ste en 39ste jaarlijkse algemene vergadering
waren afgetreden en werden degenen die tussen genoemde jaarlijkse
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algemene vergaderingen waren benoemd welkom geheten.
Het afscheid betrof:
c. de Fouw, KC Den Helder
G.P. Schuller, KC 's-Hertogenbosch
P.G. Mulder, KC Friesland
drs.P.F. Regnault, KC Leiden.
Het welkom betrof:
W.P.T.M. van der Voorn, KC 's-Hertogenbosch
drs.H.A. Meulemans, KC Leiden.
Voor de kamercentrales Den Helder en Friesland waren op dat
moment nog geen opvolgers benoemd.
Na dit agendapunt kreeg de vice-premier drs.G.M.V. van Aardenne
het woord. Nadrukkelijk ging hij in op de gewijzigde--economische
situatie door de resultaten van het gevoerde economische beleid.
"Een samenleving die de opbrengst van een extra inspanning ook
laat bij de burger die zich heeft ingespannen. Een samenleving
waar de overheid zich heeft teruggetrokken als betuttelaar, maar
is gebleven als initiator, als scheidsrechter (als er bepaalde
maatschappelijke groepen te dominant zouden worden de macht
zouden kunnen uitoefenen) en ook is gebleven als bewaarder van
vrijheden".
Ook de voorzitter van de JOVD de heer J. Remarque sprak de
algemene vergadering toe waarbij hij naast het plaatsen van enige
algemene opmerkingen over de gevoerde politiek van VVD-zijde ook
sprak over de ene liberale jongeren organisatie die er "moest
zijn en blijven".
De redevoering van de voorzitter van de Eerste-Kamerfractie werd
i.v.m. diens niet door hem te voorziene afwezigheid (autopech) in
eerste termijn uitgesproken door de ondervoorzitter van de
fractie de heer drs.Y.P.W. van der Werff. De heer dr.G.
Zoutendijk kon zelf zijn rede beeindigen met te constateren "Het
liberalisme is niet dogmatisch of star en stelt steeds de mens
voorop. Het gaat er immers om die samenleving van vrije,
verdraagzame en voor zichzelf en andere verantwoordelijk voelende
mensen, verder op te bouwen en te behoeden voor socialiserende of
anderszins betuttelende invloeden".
In de pauze van die zaterdag kregen de aanwezigen volop de
gelegenheid met elkaar en met de bewindslieden en kamerleden van
gedachten te wisselen i.h.b. over de notitie van de Tweede-Kamerfractie (zie bijlage II).
De notitie werd vervolgens uitvoerig door de vergadering
bediscussieerd, waarbij zeer veel kritische kanttekeningen werden
geplaatst.
Aan het slot van de vergadering vertelde de voorzitter dat hij op
een vraag van een journalist, wat hem nou zo aantrok in de VVD,
had geantwoord "de stijl waarop we met elkaar omgaan en de sfeer
in onze partij"!
(Voor indruk en verslaglegging wordt verwezen naar Vrijheid en
Democratie nr. 1338 van 29 april, blz. 2 e.v.)
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14. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN
In 1986 werden drie buitengewone algemene vergaderingen gehouden:
de 72ste algemene vergadering op 17 en 18 januari te Almelo; de
73ste algemene vergadering op 1 februari te Amersfoort en de
75ste algemene vergadering op 29 november te Breda.
Procentueel vertegenwoordigd waren de afdelingen als volgt:
op de 72ste 232 van de 611 = 37,97;
op de 73ste 400 van de 611 = 65,47;
op de 75ste 209 van de 611 = 34,21.
De 72ste en de 73ste algemene vergadering betroffen vergaderingen
in het kader van de Tweede-Kamerverkiezing.
_
De vertegenwoordiging op die vergaderingen bleef duidelijk achter
bij die op dergelijke vergaderingen in het jongste verleden.
Immers de 72ste stelde het verkiezingsprogramma vast. (In 1981
bij de vaststelling van het vorige programma 57,21%).
De 73ste stelde de kandidatenlijst definitief vast. (In 1982
waren 83.12% van de afdelingen vertegenwoordigd).
a. 72ste algemene vergadering
Op basis van een strak tijdschema werd over de 404 amendementen c.q.
moties die de amendementencommissie op 7 december 1985 ter
behandeling aan de algemene vergadering had voorgelegd, t.b.v. het
definitief vaststellen van het verkiezingsprogramma, besloten. In
paragraaf 3 is reeds aandacht aan het uiteindelijke resultaat
geschonken. (Voor de samenstelling van de commissie die o.l.v. dr
L. Ginjaar stond moge worden verwezen naar Vrijheid en Democratie
nr. 1315 van 5 februari 1985, blz. 19 en voorts naar de paragrafen
3 en 16 van het 38ste Jaarverslag). De commissie smaakte het
genoegen dat een groot aantal van haar denkbeelden ongeschonden
de eindstreep haalde.
b. 73ste algemene vergadering
In paragraaf 3 is reeds gewezen op de betekenis van deze
vergadering. Anders dan in 1982 kon deze vergadering uitsluitend
met twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen veranderingen
in de door de verkiezingsraad vastgestelde voorlopige kandidatenlijst aanbrengen.
Over de te volgen stemprocedure bestond enig verschil van
inzicht.
Vastgelegd werd dat:
1 • Als om een stemming wordt gevraagd de eerst stemming een
vrije stemming is tussen in principe alle kandidaten;
2. Als de door de verkiezingsraad gestelde kandidaat een derde +
een van de geldig uitgebrachte stemmen verkrijgt die kandidaat
op de betreffende plaats blijft staan;
3. Als de door de verkiezingsraad gestelde kandidaat niet de
een derde + een van de geldig uitgebrachte stemmen verkrijgt
dan volgt eerst een stemming tussen de overige kandidaten
waarop gestemd is om uit te maken wie in de finale stemming
naast de door de verkie~ingsraad gestelde kandidaat in
stemming wordt gebracht;
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4. In de finale stemming moet deze overige kandidaat twee derden
+ een van de geldig uitgebrachte stemmen behalen anders
blijft de door de verkiezingsraad gestelde kandidaat op die
plaats staan;
.
s. Voor tussenstemmingen geldt niet de gekwalificeerde twee derden
plus een vereiste meederheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Van de zittende leden maakte een kandidaat gebruik van het
reglementaire recht om door de vergadering gehoord te worden.
De indruk bestond dat veel afgevaardigden met een zeker gevoel
van teleurstelling de terugreis aanvaardden omdat de mogelijkheid
daadwerkelijke invloed te kunnen uitoefenen, mede __ door de
reglementaire drempel van de gekwalificeerde meerderheid bij de
stemprocedure, gering was ondanks de "constructieve bijdrage"
zoals vermeld in het geluidaverslag van die vergadering.
c. 75ste algemene vergadering
Deze vergadering stond in het teken van de voorzitterswisseling.
Voor dat het zo ver was boog de vergadering zich over twee
onderwerpen:
1. het technisch advies Eerste Kamer '87;
2. de behandeling van stellingen mede op basis van het rapport
"Referendum, Ja/Neen/Geen mening of een andere mening" opgesteld door een werkgroep bestaande uit J.F. Meijeraan RA,
P.A. van Vugt, mevr.c.s. Kormelink-Paulus.
Al bij de aanvang werd duidelijk dat de algemene vergadering geen
behoefte had aan enige vorm van referendum. Er werd gediscussieerd,
maar de uitkomst stond voor deelnemers met langjarige ervaring op
algemene vergaderingen al bij voorbaat vast hoe dapper de leden van
de werkgroep ook trachtten hun ideeen over het voetlicht te
krijgen. Maar de interventie van de heer Vonhoff maakte feitelijk
aan alles een einde door de volgende benadering van de probleemstelling:
"We moeten recht doen aan de arbeid van deze commissie. Ook
dingen die niet aantrekkelijk zijn, moeten worden besproken. We
moeten zeggen waarom ze niet aantrekkelijk zijn. Geen enkele vorm
is aantrekkelijk. Het referendum moet in zijn pure vorm, dus in
zijn naakte afschuwelijkheid voor ons staan ••••• "
Tenslotte volgde formeel de voorzitterswisseling gesymboliseerd
door de overdracht van de aloude voorzittershamer. Een periode
was afgesloten.
Uit de rede van de nieuwe partijvoorzitter Leendert Ginjaar een
aantal citaten waarmee wellicht de aanvang van zijn
voorzitterschap direct wordt gekarakteriseerd.
Over het liberalisme:
11
De liberale visie berust niet op een statische doctrine die uit
onverandelijke dogma's is opgebouwd. Zij wordt voortdurend gevoed
door steeds opnieuw uit te gaan van die individuele vrijheid. De
inhoud van die visie is niet altijd dezelfde, maar varieert naar
tijd en plaats omdat ook mensen van plaats tot plaats en van tijd
tot tijd verschillen".
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Over de politiek:
"Technologische ontwikkeling, schaalvergroting,
tempoversnellingen hebben tot gevolg dat de afstand tussen
individuen en de genomen beslissingen steeds groter wordt ••••••
Deregulering is niet zomaar een modewoord en duidt ook niet aan
dat nu zomaar alles ontregeld moet worden. Dat geen regels
gesteld moeten worden. Maar wel dat er weinig regels gesteld
moeten worden en die regels moeten duidelijk zijn en
begrijpelijk voor de burger".
Over de partij:
"Voorzitter van de VVD zijn betekent in de voetsporen treden van
Stikker, Oud, Van der Pols, Haya van Someren, Kortha~s Altes en
Karnrninga.
Zij zijn voorzitters geweest die elk tijdens hun periode en in
die situatie op hun eigen zeer persoonlijke wijze leiding hebben
gegeven aan de partij. Die partij, de VVD behoort in de eerste plaats
aan de leden, de bestuurders van de afdelingen, ondercentrales,
kamercentrales en aan vele anderen die actief bezig zijn binnen
de VVD".
Vervolgens kon iedereen gaan lunchen en was het officiele
gedeelte van de vergadering voorbij.
(Zie voor een verslag van dit gedeelte Vrijheid en Democratie
nr. 1349 van 16 december, blz. 5 en 6).
Wat toen volgde was nog nimmer in de historie van de VVD
vertoond. Onder leiding van de gelegenheidspresentator Hugo
Dittrnar werd een voortreffelijk programma aan de ca. 1000
aanwezigen geboden. Onder die aanwezigen de man voor wie het
allemaal bestemd was: Jan Karnrninga.
Het werd een ouderwetse VVD-bijeenkomst met sfeer, saamhorigheid
en samenwerking. Want die samenwerking was noodzakelijk om het
allemaal in goede banen te leiden. Er was een film met
prominenten die de scheidende voorzitter vanaf het doek
toespraken. Er was van iedere provincie een delegatie met
.
geschenken die met de desbetreffende provincie verband hielden en
er waren ook toespraken ter plaatse.
Sprekers waren in alfabetische volgorde: Ginjaar, De Korte,
mevrouw Van Raalte-Tuijnrnan en tenslotte Jan Karnrninga zelf.
Karnrninga ging in het bijzonder in op zijn relatie met de
professionele medewerkers en de grote schare van vrijwilligers.
T.a.v. het algemeen secretariaat stelde hij "Ik vind het zo
moeilijk om ieder jaar tijdens een algemene vergadering duidelijk
te rnaken hoe geweldig veel wij 90.000 VVD'ers verschuldigd zijn
aan die twintig mensen die dus op dit algemeen secretariaat
werken. Wij realiseren ons dat absoluut onvoldoende. Ik weet wat
het is want ik heb zes jaar lang contact gehad en ik ben er
iedere week ten minste twee keer geweest. Ik weet wat er gebeurt.
Ik vraag een heel erg warm applaus voor al die medewerkers".
En t.a.v. de vrijwilligers:
"Hoe hoog de golven soms ook zijn geweest, ik heb mogen rekenen
op zovelen in onze achterban. Die telefoontjes, die bemoedigende
woorden, die complimenten soms, de klop op de schouder, het waren
allemaal aanmoedigingen om door te gaan en met geweldig veel plezier
te doen. Als partijvoorzitter heb je de unieke positie om te
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vertolken wat de leden vinden. Wat de actieve bestuurders van de
partij bezighoudt. Het is ook een taak om te luisteren, om te
horen wat mensen vinden. Het is centraal dat de partijvoorzitter bezig is met de communicatie van de actieve politiek. Het
is soms moeilijk geweest maar ik heb het fijne gevoel voor mezelf
dat de wil om elkaar te verstaan er altijd is geweest ••• U kunt
niet voor uzelf klappen maar ik heb het met deze woorden proberen
te doen".
(Voor een impressie van dit middaggedeelte wordt verwezen naar
Vrijheid en Democratie nr.1349 van 16 december,·blz. 6 e.v.).
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15. OPLOSSEN VAN PROBLEMEN IN AFDELINGEN EN CENTRALES EN DE
COMMISSIE VAN BEROEP (ARTIKEL 32 STATUTEN)

De commissie bestond per 31 december uit: prof.mr.J.M. Polak te
Ede, voorzitter, mevr.mr.A. Nieuwenhuis-Nagtglas Boot te Haren
en ir.T. Thalhammer te Son, met als plaatsvervangende leden: A.
Bos te Apeldoorn, G.K.J.M. Hamm te Amsterdam en mr.H.C.G.L. Polk
te Rotterdam.
De commissie kwam in het verslagjaar eenmaal bijeen.
Behandeld werden:
- het beroep van een potentieel lid uit Hilversum tegen Z1Jn
niet-toelating als lid van de VVD door het bestuur V?n de
afdeling;
- het beroep van een lid te Hazerswoude tegen zijn ontzetting uit
het lidmaatschap van de VVD door het hoofdbestuur omdat hij als
lid van de VVD een kandidatuur voor de gemeenteraad op een andere
lijst dan de door de VVD-afdeling ingediende kandidatenlijst had
aanvaard.
De commissie stelde het potentieel lid in het gelijk o.a. wegens
het feit dat hij eerder lid was van de VVD maar wegens
contributie-achterstand van de ledenlijst was afgevoerd en niet
kon worden geconstateerd dat hij de liberale beginselen niet zou
zijn toegedaan. Het beroepschrift van het lid te Hazerswoude werd
door de Commissie van Beroep ongegrond verklaard omdat aldus de
commissie niet bleek van uitzonderlijke omstandigheden waarvoor
de tot nu toe door het hoofdbestuur gehanteerde gedragslijn zou
hebben moeten wijken.
Voorts ontving de Commissie van Beroep een beroepschrift van een
potentieel lid te Rotterdam tegen zijn niet-toelating als lid van
de VVD door het bestuur van de afdeling Rotterdam. Betrokkene
trok echter zijn beroepschrift in voor de Commissie van Beroep
uitspraak kon doen.
Bij de kandidaatstelling voor leden van provinciale staten werkte
de partij voor de eerste maal met het nieuwe reglement op de
kandidaatstelling voor leden van de provinciale staten. Dit gaf
geen aanleiding tot bijzondere problemen, wellicht omdat tijdig
aan het algemeen secretariaat vragen werden gesteld over de te
volgen procedures aangezien het reglement wel als ingewikkeld werd
ervaren.
In de Reglementen Evaluatie Commissie (REC) zullen ook de bij
deze kandidaatstellingsprocedure opgedane ervaringen worden
beoordeeld.
Van de door het hoofdbestuur verleende machtiging aan de algemeen
secretaris, de adjunct-algemeen secretaris en de adjunctsecretaris, mr.H.J. Lutke Schipholt, om in voorkomende
spoedeisende gevallen namens het hoofdbestuur handelend op te
treden werd een maal gebruik gemaakt.
Dit betreft een door het hoofdbestuur bijeengeroepen kandidaatstellingsvergadering in de afdeling Bergen (N-H) op 23 januari
1986. Tijdens een emotionele vergadering werd onder leiding van de
algemeen secretaris de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Bergen definitief vastgesteld.
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16. COMMISSIES VAN ADVIES (ARTIKEL 60 H.R.)
Voor de commissies van advies heeft dit verslagjaar in het teken
gestaan van een herziening van het stelsel van partijcommissies.
Op 4 februari 1986 is door het hoofdbestuur de notitie
"herziening VVD-partijcommissies" goedgekeurd. Deze herziening
hield o.a. in dat het aantal commissies van advies werd
teruggebracht van 28 partijcommissies en 6 koepelcommissies naar
19 partijcommissies, later zijn dit als gevolg van een gewijzigd
besluit van het hoofdbestuur, 21 partijcommissies geworden. De
notitie schrijft voor dat de invoering van de herziening van de
partijcommissies zou dienen te geschieden bij de eerstvolgende
verkiezing (in casu 21 mei 1986) voor de Tweede Kamer der
Staten Generaal op basis van artikel 60 van het huishoudelijk
reglement van de partij.
Een van de eindconclusies uit meergenoemde notitie houdt in dat
artikel 60 h.r. en de "Regeling partijcommissies" alsmede de
"Regeling rapporten Teldersstichting" dienden te worden
aangepast.
Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering in Arnhem, 18 en 19
april 1986, is het amendement van de commissie Binnenlandse Zaken
met een uitgewerkt voorstel tot wijziging van artikel 60 h.r.
door de vergadering met grote instemming aangenomen •.
Het hoofdbestuur heeft vervolgens op 28 april 1986 het nieuwe
"Reglement van orde partijcommissies" en "Reglement van orde
behandeling rapporten Teldersstichting" vastgesteld.
Met betrekking tot de personele invulling van de partijcommissies
werden de besturen van de kamercentrales in de gelegenheid gesteld
daartoe schriftelijk kandidaten voor te dragen. Daarnaast hadden
diverse kandidaten zich rechtstreeks tot het algemeen
. secretariaat gewend.
Conform het nieuwe artikel 60.2 h.r. werden de voorzitter,
secretaris en de overige leden van de commissie benoemd door het
dagelijks bestuur van de partij. In dit kader werd door het lid
van het dagelijks bestuur, speciaal belast met de begeleiding van
de partijcommissies drs. L. Hilarides, met de voorzitters van de
commissies van advies afzonderlijke gesprekken gevoerd teneinde
een indruk te krijgen omtrent de beschikbaarheid voor eventuele
herkandidering van de zittende leden.
Vervolgens besloot het dagelijks bestuur in z~Jn vergadering van
18 augustus 1986 omtrent de benoeming van leden in de "nieuwe"
partijcommissies van de VVD.
Hieronder is de nieuwe commissie-indeling weergegeven:
A1 Binnenlandse Zaken
A2 Justitie
A3 Politie
B1 Buitenlandse Zaken
B2 Defensie

ss

B3 Ontwikkelingssamenwerking
C1
C2
C3
C4

Financieel Economische Zaken
Belastingen
Midden- en Kleinbedrijf
Sociale Zaken

01
02
03
04
OS

Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening
Milieuhygiene
Landbouw en Visserij
Verkeer en Waterstaat

E1
E2
E3
E4
ES

Onderwijs
Wetenschap en Technologiebeleid
Welzijn en Volksgezondheid
Cultuur en Mediabeleid
Homoaangelegenheden
Jeugdbeleid

De commissie Wetenschap en Technologiebeleid is nog niet gestart
met haar werkzaamheden.
Het aantal op het algemeen secretariaat geregistreerde
vergaderingen van de commissies voor de feitelijke datum van
herziening rond 1 september 1986, bedroeg 72.
Na deze datum bedroeg het aantal vergaderingen 64.
Ten opzichte van het vorig verslagjaar is het aantal
vergaderingen met ongeveer de helft afgenomen.
De verklaring van de daling van het aantal geregistreerde
vergaderingen in 1986 zal met name moeten worden gezocht in het
feit dat de activiteiten rond de verkiezingen in zowel maart als
mei de aandacht voor zich hebben opgeeist. Daarnaast is de
operatie rond de herziening van de partijcommissie waarschijnlij}
in deze een belangrijk element geweest. Ten slotte is uiteraard
de teruggang in aantal commissies van directe invloed op het
aantal vergaderingen.
Een overzicht van hetgeen in de commissievergaderingen aan de
orde is geweest is opgenomen in bijlage IV van dit jaarverslag.
Bijzondere vermelding verdienen de activiteiten van de volgende
commissies.
Uit o.a. de commissie Financieel en Economische Zaken is de
werkgroep Liberalisme en Politieke Economie samengesteld die de
stellingen voor de partijraad van 1 november diende te formuleren
en verdedigde.
De partijcommissie Justitie formuleerde de stellingen ten behoeve
van de themadag Nieuw Burgerlijk Wetboek op 13 december in
Utrecht.
Tot slot mogen de werkzaamheden van de ad-hoc werkgroep
Markerwaard in dit verband niet onvermeld blijven. De werkgroep
heeft op verzoek van het dagelijks bestuur haar nota van 8 juni
1984 geactualiseerd. In augustus was het eindrapport voor
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publicatie gereed. De nota zou dienen als discussiemateriaal voor
een te organiseren themadag rond de Markerwaard. Deze themadag
heeft geen doorgang gevonden in verband met het kabinetsbesluit
om op korte termijn niet over te gaan tot inpoldering van de
Markerwaard.

17. COMMISSIES EN WERKGROEPEN AD HOC
Naast de commissies van advies ex artikel 60 h.r. is in dit
verslagjaar slechts een commissie ad hoc actief geweest.
Reglementen Evaluatie Commissie (REC)
In zijn vergadering van 23 juni 1986 is het hoofdbestuur
overgegaan tot de instelling en het benoemen van leden in een adhoc commissie, die tot taak heeft gekregen de toepassing van de
reglementen op de kandidaatstellingen (GR,. PS, TK, EK en EP) te
toetsen aan de praktijk. (Zoals opgedragen door de 39ste
jaarlijkse algemene vergadering).
De commissie streeft er naar om voor 1 augustus 1987--een rapport
met aanbevelingen aan het hoofdbestuur uit te brengen. Vervolgens
zullen voorstellen tot wijziging c.q. aanvulling van de artikelen
van de kandidaatstellingsreglementen ter behandeling worden
opgenomen in de beschrijvingsbrief voor de 41ste jaarlijkse
algemene vergadering (1988).
De commissie is op 19 augustus 1986 voor de eerste maal bijeen
geweest.
Tijdens deze vergadering is het vergaderschema vastgesteld, is de
taakstelling van de commissie aan de orde geweest en is t.a.v. de
te volgen methodiek afgesproken dat een schriftelijke
voorbereiding steeds aan de commissievergaderingen vooraf zal
gaan.
Tot slot heeft een eerste inventarisatie van de problemen
plaatsgevonden. Afgesproken is om allereerst het reglement TK te
evalueren, gelet op het belang van dit reglement en de nog vers
in het geheugen liggende praktische toepassing.
Tijdens de vergaderingen van 2 september, 14 oktober, 4 november
en 2 december stond dan ook steeds een gedachtenwisseling omtrent
genoemd reglement op de agenda.
Vermelding verdienen voorts de ingekomen bijdragen van
individuele leden en besturen van afdelingen naar aanleiding van
een oproep daartoe in Vrijheid en Democratie van 2 september 1986
om de commissie schriftelijk te informeren over ervaringen van
leden met de reglementen in de praktijk. Tot nu toe is een zestal
bijdragen ontvangen.
De commissie was per 31 december als volgt samengesteld:
W.J.A. van den Berg, voorzitter; mr.H.J. Lutke Schipholt,
secretaris; leden: J. Bakker, mevr.T.E. Gerritsma-Bruins,
mevr.drs.H. Gonda-Wijnholt, mr.R. Luchtenveld en P.H.H. van Riet.
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18. BIJZONDERE GROEPEN (ART. 78.1 H.R.)
De bijzondere groepen nemen als steeds een bijzondere plaats in,
al was het alleen maar vanwege de vele activiteiten die door deze
groepen VVD-leden worden ondernomen. Vooral de Organisatie
Vrouwen in de VVD mag zich verheugen in een gestage groei.
In totaal waren in 1986 5479 VVD leden verbonden met een of meer
van deze groepen.
1984
1985
1986

aantal leden (aangeslotenen)
3938
4710
5479

% van het VVD bestand

4,42
5,42
6,48

De bijzondere groepen hebben een eigen jaarverslag zodat volstaan
wordt met een drietal "korte'' overzichten van hun wel en wee.
a. Organisatie Vrouwen in de VVD
Op 31 december 1986 was de bestuurssamenstelling als volgt:
mevr.A.M.T. Wind, voorzitter; A.A. Aeyelts Averink-Winsemius,
penningmeester; B.A.H.M. Lok-Knap, 1e secretaris; F. HeinekenHoven, NVR en overige contacten buiten de partij; M.W. Woudenberg-Monshouwer, secretaris Liberale Vrouw; M.P.A. Hooghuis-Zoet,
secretaris vorming en scholing; M.J. Essers-Huiskamp, secretaris
propaganda; H.M.A. Magis-Habets, 2e secretaris, W.E.M. Algra,
emancipatiewerker.
Aan het eind van het verslagjaar was er nog steeds sprake van
een vacature en wel die van secretaris politiek.
Het bestuur vergaderde 16 maal; daarnaast vonden 6 vergaderingen
plaats tezamen met de Adviesraad.
Op de algemene vergadering in april te Arnhem werd in het
huishoudelijk reglement van de partij een nieuw artikel 10.6
aangenomen. Dit artikel behelst dat in een afdelingsbestuur een
aangeslatene van de organisatie Vrouwen in de VVD dient te worden
opgenomen, met adviserende stem.
De groep aangeslatenen groeit gestaag. Aan het einde van het
verslagjaar bedroeg het aantal aangeslatenen bij de organisatie:
3365.
Blijkens vele vragen waaruit de onbekendheid bleek met het al
dan niet aangeslatene zijn bij de organisatie, werd duidelijk dat
er nog steeds behoefte is aan duidelijke informatie. Het opzetten
van een deskundigenbestand vindt nog immer voortgang. Vanuit hun
specialisatie werden voor de partijcommissies leden uit de
organisatie voorgedragen. Voor een S-tal commissies zijn deze
voordrachten gehonoreerd. Ook bewees het deskundigenbestand reeds
veelvuldig zijn nut bij het inzetten van leden in fora en bij de
voorbereidingen van het congres te Lunteren.
De Liberale Vrouw verscheen vier maal: het abonnementenbestand
vertoonde een stijging. Als redactielid werd aangetrokken mevrouw
D. van Osch. Zij zal zich vooral bezig houden met de lay-out van
het blad. Het aantal abonnementen bedroeg aan het eind van het
verslagjaar 1187.
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De voorzitter vertegenwoordigde de organisatie in het
hoofdbestuur van de VVD. Namens de organisatie hadden zitting in
de partijraad: mevr.Th.L. Blom-de Koek van Leeuwen, mevr. H.P.M.
van Kemenade-Beelen, mevr.drs.J.E. de Bruin-Scheepens,
mevr.B.A.H.M. Lok-Knap en mevr.A.M.T. Wind, q.q.
Ook dit jaar was de organisatie weer vertegenwoordigd in het
Breed Platform voor Economische Zelfstandigheid, het Algemeen
bestuur van de NVR (Nederlandse Vrouwen Raad), het Politiek
Vrouwenoverleg, de Associatie (voorheen d~ Populier), het
Emigratiebestuur terwijl "Marie word wijzer" inmiddels wijs
geworden is, en derhalve werd opgeheven.
In dit verslagjaar was wederom sprake van een regelmatig en goed
contact met de eigen bewindslieden en de kamerfracties, alsmede
met de fractie in het Europese Parlement.
Binnen de organisatie werd een begin gemaakt met het opzetten var
werkgroepen ter ondersteuning van het bestuur met als doel: het
uitdiepen van politieke onderwerpen. De volgende onderwerpen
kwamen daarbij aan de orde:
De Wet op de Tweeverdieners; belastinghervormingen van de
Commissie Oort; de Wet Gelijke Behandeling; de individualisering
in de sociale zekerheid; de kinderopvang; de alimentatieproblematiek; het beleidsplan emancipatie; herverdeling van werk;
de herintredende vrouw; volwasseneneducatie; deeltijdarbeid en
arbeidstijdverkorting.
De volgende cursussen werden georganiseerd: "Vrouwen actief in
maatschappij en politiek"; "Vrouwen en politieke keuzen"; "Kiezen
wat bij je past" en "Weerstandhanterincf'. Een deel van het
cursusaanbod kan worden ingepast in het jaarprogramma van de Haya
van Somerenstichting.
Op 28 februari en 1 maart werd het congres te Lunteren gehouden
met als onderwerp "Welke richting kiezen liberale vrouwen voor de
toekomst?"
Speciale aandacht werd geschonken aan de onderwerpen onderwijs,
arbeid en inkomen. De bijeenkomst mocht zich verheugen in een
bijzonder grote belangstelling.
Het ontbreken van een secretaris politiek in het landelijk
bestuur deed zich in het verslagjaar duidelijk voelen. De
politieke onderwerpen werden in deze interimfase verdeeld onder
de zittende bestuursleden.
De langzame verschuiving van onbetaald vrijwilligerswerk naar
betaald werk voor vrouwen zal het in de toekomst steeds
moeilijker maken om voor belangrijke bestuursfuncties
gekwalificeerde bestuurders aan te trekken.
De organisatie ziet terug op een druk jaar, zowel op
organisatorisch als op politiek gebied. Het bestuur zal, met de
hulp van velen, voortgaan met aan de organisatie Vrouwen in de
VVD een nog betere bekendheid te geven zowel binnen als buiten de
partij teneinde de noodzakelijke integratie en acceptatie
dichterbij te brengen.
6-ll....

b. Vereniging van Staten- en Raadsleden van de VVD
Voor de vereniging van Staten- en Raadsleden van de Volkspartij
voor Vrijheid en Democratie was 1986 een belangrijk jaar. Een
jaar met hoogte- en dieptepunten. Als een dieptepunt moet het
verlies van 350 raadsleden dat de VVD in vele gemeenten bij de
gemeenteraadsverkiezingen leed, worden beschouwd. Hoewel het
verlies was te verwachten na de enorme winst in 1982, kwam de
klap hard aan en had zij ook duidelijke gevolgen voor het
ledental van de vereniging.
Als hoogtepunt moet worden gezien de feestelijke viering van het
40-jarig bestaan van de vereniging.
Deze viering vond plaats tijdens het jaarlijkse congres op 7 en 8
november en aanwezig waren tal van prominenten van binnen en
buiten de Vereniging en binnen en buiten de partij.
Op 31 december 1986 telde de vereniging 5 ereleden, 1485 gewone
leden en 375 buitengewone leden. Bedroevend is dat zo'n 670
gemeentebestuurders zich nog niet bij onze liberale bestuurdersorganisatie hebben aangesloten. Dit baart het bestuur grote
zorgen en bestuur en medewerkers zijn voornemens er alles aan te
doen dit aantal te verminderen. Vooral als gevolg van de
gemeenteraadsverkiezingen moesten de medewerkers een groot aantal
mutaties achterhalen en verwerken.
Het bestuur onderging in 1986 op een drietal data wijzigingen.
Op 1 januari wijzigde de waarnemersstatus van de heer K.H.
Bruinewoud in een volwaardig bestuurslidmaatschap namens de
leden in de provincie Flevoland. Tijdens de jaarvergadering op 8
november verlieten mevrouw E.F.M. Coenen-Vaessen (voorzitter) en
de heer J. Koppenaal (Noord-Holland) het bestuur. Mevrouw Coenen
werd tot erelid van de vereniging benoemd en ontving uit handen
van de partijvoorzitter J. Kammingade Thorbeckepenning.
Als nieuwe voorzitter werd J.W. Remkes, tot dat moment
vice-voorzitter, benoemd. Als nieuwe vice-voorzitter werd mevrouw
A. van den Berg benoemd en in de Noord-Hollandse vacature A.
Auer. Herbenoemd werden jhr.R.G.P. Sandberg tot
Essenburg (penningmeester), Joh. D. van Dijk (Zuid-Holland), T.
Maagendans (Friesland) en mevrouw J.L. Niemantsverdriet-Leenheer
(Zeeland).
Na de benoeming op 29 november van dr L. Ginjaar tot
partijvoorzitter werd drs.H.B. Eenhoorn in diens plaats lid van
advies namens het hoofdbestuur.
Het bestuur bestond op 31 december uit: J.W. Remkes (voorzitter),
mevrouw A. van den Berg (vice-voorzitter), mr.J.H. Ekkers
(secretaris), jhr.R.G.P. Sandberg tot Essenburg (penningmeester),
A. Auer (Noord-Holland), M.J.W.M. Brooijmans (Noord-Brabant),
K.H. Bruinewoud (Flevoland), J. van Deerneveld (Overijssel),
Joh.D. van Dijk (Zuid-Holland), mevr. C.P.Th. Dijkstra-Janssen
(Limburg), mevr.mr.E. Korthuis-Elion (Utrecht), T. Maagendans
(Friesland), ing.W.W.F. Moret (Drenthe), mevr.J.L. Niemantsverdriet-Leenheer (Zeeland), mevr.P.T. Siertserna-Smid
(Groningen), W.F. Vriezen (Gelderland) en drs.H.B. Eenhoorn (lid
van advies).
Het personeelsbestand onderging een formele wijziging. Mevrouw
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C.M.T. de Goede-Ammerlaan (administratie) kwam in dienst van de
VVD; A.W. Dijk (bureau voor provincie- en gemeentepolitiek en
redactie Provincie & Gemeente) bleef in dienst van de vereniging.
Het jaarcongres op 7 en 8 november stond, zoals reeds vermeld, in
het teken van het Se lustrum. In tegenstelling tot wat inmiddels
tot een traditie was uitgegroeid vond het congres niet in "de
Blije Werelt" in Lunteren plaats. Een noodlottige brand in
augustus had het congresgedeelte van "de Blije Werelt" verwoest,
zodat nu werd uitgeweken naar het "Leeuwenhorst·Congrescentrum" in
Noordwijkerhout. De vrijdagavond kenmerkte zich door een
volstrekt andere opzet dan de gebruikelijke. Tijdens een
warm/koud buffet, omlijst door live muziek, interviewde Pierre
Huijskens, in Haagse Kringenstijl, de ereleden van de vereniging
mevr.drs.I. Gunther, mevr.H.J. Sengers-van Gijn, ing.M. de
Bruijne, mr.I.W. Opstelten en de (oud)voorzitters van de VVDTweede-Kamerfractie mr.E.H. Toxopeus, mr.W.J. Geertsema,
drs.E.H.T.M. Nijpels en dr.ir.J.J.C. Voorhoeve. Onvoorzien werd
ook mevr. E.F.M. Coenen-Vaessen geinterviewd. Vanzelfsprekend
had zij eerst de avond en .daarmee het congres met een rede geopend.
De avond werd gepresenteerd door mevrouw W.H. HuijbregtsSchiedon. Zaterdags sprak na de ledenvergadering partijvoorzitter
J. Kamminga, die o.a. inging op het de avond daarvoor
bereikte ontwerp-bestuursaccoord tussen Rijk- en gemeenten.
Daarnaast sprak hij ondermeer over het rapport van de
prof.mr.B.M. Teldersstichting "Gemeenten tussen Rijk en Markt".
Tijdens een buitengewone algemene vergadering op 12 april werd in
het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht de Leidraad VVD-Provincieprogramma 1987-1991 vastgesteld. Het is verheugend te constateren
dat de essentie van deze Leidraad in de twaalf
provincieprogramma's is terug te vinden.
Op 22 maart vond in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht een
bijeenkomst plaats over "Het hoe en wat bij de collegevorming".
Inleidingen werden verzorgd door mevrouw mr.W.M.C. de VreyVringer (wethouder Haarlemmermeer), P. den Dunnen (toen nog
wethouder Hooge- en Lage Zwaluwe) en mr.I.W. Opstelten
(burgemeester Delfzijl).
De jaarlijkse burgemeestersdag vond op 29 mei plaats in Zeeland,
waar 's-morgens in het stadhuis van Zierikzee door C.B. Langedoen
(commendant Rijkspolitiek te Water groep Vermelding) een
inleiding werd gehouden over de Rijkspolitie te water, terwijl
na de lunch een bezoek werd gebracht aan de
Oosterseheldestormvloedkering en het werkeiland Neeltje Jans. De
dag werd afgesloten met een ontvangst· door het college van
burgemeester en wethouders van Westerschouwen op kasteel Roermond
te Renesse.
Op 7 juni vond, wederom in het Jaarbeurscongrescentrum te
Utrecht, een bijeenkomst plaats over "De wethouder ingeklemd
tussen college, fractie en afdeling". Inleidingen werden gehouden
door mr.drs.J.J. Hartman (fractievoorzitter Almere), mr.P. Roscam
Abbing (burgemeester Rijswijk) en W.F. Vriezen (wethouder
Apeldoorn).
Op 26 september vond de jaarlijkse statendag plaats, ditmaal in
Limburg. 's-Morgens waren de VVD-leden van de twaalf provinciale
staten en van de Eerste Kamer der Staten-Generaal te gast bij het
62...

Gouvernement, waar de Commissaris van de Koningin·, dr .J. Kremers
sprak over Limburg in Europa. De VVD-gedeputeerde ir.M.H.C.
Lodewijks gaf vervolgens ''Enkele bestuurlijke bespiegelingen van
een VVD-depute". Na de lunch volgde een bezoek aan de grotten van
de Sint Pietersberg en een boottocht over de Maas. Met een diner
werd de dag besloten.
Op 4 oktober organiseerde de vereniging in het Jaarbeurscongescentrum te Utrecht een bijeenkomst over een viertal onderwerpen.
Behandeld werden Gemeenten tussen Rijk en Markt (inleider drs.L.
van Leeuwen; burgemeester van Capelle a/d IJssel en voorzitter
van de werkgroep van de prof.mr.B.M. Teld~rsstichting die het
gelijknamige rapport opstelde), Gemeentebegroting 1987 (inleider
ing.C. van Tilborg, directeur van de VNG), Algemene
beschouwingen bij de gemeentebegroting (inleider drs~G.W. van
Gent; oud-fractievoorzitter Rotterdam) en Stads- en
dorpsvernieuwing (inleider mr.C.J. Nyqvist, gemeenteraadslid 'sGravenhage).
In samenwerking met de Tweede-Kamerfractie werd op 13 oktober een
bijeenkomst georganiseerd voor wethouders, burgemeesters en
gedeputeerden met de portefeuilles onderwijs, welzijn en cultuur.
In samenwerking met de vereniging organiseerde de milieucommissie
van de VVD op 2 december een bijeenkomst over milieubeleidsplanning.
Bijeenkomsten van liberale gedeputeerden, Commissarissen van de
Koningin, fractievoorzitters uit Eerste- en Tweede Kamer der
Staten-Generaal en voorzitter en secretaris van de vereniging
vonden plaats op 10 april, 5 juni en 5 november.
In vrijwel alle provincies werden een of meer
provinciale/regionale bijeenkomsten georganiseerd, soms in samenwerking met andere partijorganen.
Het blad Provincie & Gemeente verscheen zoals gebruikelijk
elfmaal, in oktober als special ter gelegenheid van het 40-jarig
bestaan van de vereniging. De redactieraad onderging enkele
wijzigingen.
Ten behoeve van de onderhandelingen over het Regeeraccoord werd
door een ad-hoc werkgroep een advies opgesteld dat op 12 mei in
aanwezigheid van de pers aan·de heer drs.E.H.T.M. Nijpels werd
aangeboden. De commissie Provincieprogramma 1987 bracht in
januari een concept Leidraad uit, welke op 12 april na enige
amendering werd vastgesteld. Vervolgens is de Leidraad ter
goedkeuring en verspreiding aan het hoofdbestuur van de VVD
aangeboden. In mei is een ad-hoc werkgroep Gemeentelijk Inkomensbeleid ingesteld. De werkgroep Bejaardenbeleid bood in april een
notitie over ouderenbeleid aan het bestuur aan. In verband met
de kort nadien optredende ontwikkelingen zal de notitie worden
aangepast. De werkgroep 40 jaar vereniging is na het congres
ontbonden.
2 februari werd een door verenigingsmedewerker A.W. Dijk
samengestelde notitie over collegevorming uitgegeven, terwijl in
oktober de gebruikelijke aantekeningen t.b.v. de algemene
beschouwingen bij de behandeling van de gemeentebegroting
verschenen.
In 1986 werden 12 burgemeesters van liberalen huize voor het eerst
of in een andere gemeente benoemd.
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Een daarvan mag hier in het bijzonder worden genoemd, daar haar
benoeming leidde tot de voorzitterswisseling in het verenigingsbestuur: sinds 1 februari 1986 is mevrouw E.F.M. Coenen-Vaessen
burgemeester van Nuth, waarmee zij na o.a. een wethouderschap in
Maassluis is teruggekeerd in haar zo geliefde Zuid-Limburg.
c. Groep Nederland van de Liberale Internationale
De in 1985 geconstateerde gunstige ontwikkeling zette in 1986
gestaag door. Het aantal vergaderingen was aanzienlijk en ook de
belangstelling mocht er zijn.
Op 19 februari vond er in Sofitel Den Haag een interessant debat
plaats tussen ir.M.C. van Veen, Raad van Bestuur Hoogovens Groep;
drs.J. Schermer, FNV en mr.drs.F. Bolkestein; het geheel stond
onder leiding van dr.K. Groenveld, directeur van de prof.mr.B.M.
Teldersstichting.
Op 27 mei vond in Den Haag de jaarvergadering plaats, waarbij het
bestuur ongewijzigd bleef en Jan te Veldhuis een overzicht
gaf van de werkzaamheden ter voorbereiding van het congres
in Hamburg.
Op 11 september vond in Utrecht de vergadering plaats van de VVDdelegatie naar dit congres.
Voor het verslag van dit congres wordt verwezen naar paragraaf 23.
Wel is hier vermeldenswaard, dat op dit congres mevrouw Sheena
Duncan uit Zuid-Afrika de prize of freedom kreeg toegekend en dat
zij op weg naar Hamburg enige dagen in Nederland vertoefde,
waarbij zij op 29 september een helder betoog hield voor onze
leden over de situatie in haar deel van de wereld en wat haar
organisatie de Black Sash daaraan probeert te veranderen.
Op 24 november vond een avond plaats, gewijd aan de infiltratie
door de s.u. van verschillende organisaties in het Westen. Een
verhelderende video-film hierover werd vertoond. De discussie
hierover in aanwezigheid van de heer Zielonka duurde vervolgens
vele uren.
In 1986 vergaderde het bestuur vijf keer.
Het bestuur bestond op 31 december uit de volgende leden: mr.H.P.
Talsma, voorzitter; mr.D.H. Kok, ondervoorzitter; drs.R.P. van
Splunteren, secretaris; drs.L. van Leeuwen, penningmeester;
drs.F.W. Weisglas, mevrouw s. van Heemskerck Pillis-Duvekot,
A.M. Struick van Bernmelen (namens het dagelijks bestuur van
de VVD), ir.B.P. Rauwerda en mevrouw M.A. Zoutendijk-Meijs.
Europese Kring
De door de fusie met de KLEN onstane Europese Kring
organiseerde 2 avonden, t.w. op 20 maart in Utrecht, waarbij
Sari van Heemskerck Pillis-Duvekot inging op het Europese
Cultuur beleid en op 1 mei, ook in Utrecht, waar Gijs de
Vries de actuele ontwikkelingen in Europa de revue liet
passeren.
Omdat de publieke opkomst wat tegenviel beraadt het bestuur
zich nog of deze avonden op deze manier door zullen gaan.
Voor Europa was 1986 een belangrijk jaar. De parlementaire
behandeling van de Europese Acte betekende een mijlpaal in
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de ontwikkeling van de Europese integratie.
De Stuurgroep kwam dit jaar 4 maal bijeen. Belangrijk waren
o.m. de notitie over het Europees Sociaal Beleid
(mr.drs.R.W. Visser) het Europees Midden- en Kleinbedrijf
(drs.c.w.L. Lustenhouwer) en de voorbereiding van het ELDcongres te Catania.
De bestuurssamenstelling van de Europese Kring was op 31
december als volgt: mr.D.H. Kok, voorzitter; drs.R.P. van
Splunteren, secretaris; drs.G.M. de Vries, ir.B.P. Rauwerda,
mevr.A. Nijenhuis-Kattenberg, prof.drs.s •. Louwes, A.M.
Struick van Bemmelen.
De Groep Nederland van de Liberale Internationale had op 31
december 249 leden. Met ingang van 1 januari 1986 werd de
contributie verhoogd met f. 15,-, zodat deze thans
f. 40,- bedraagt.
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19. VRIJHEID EN DEMOCRATIE
Ook het partijblad toont een duidelijk beeld van de turbulente
geschiedenis die de VVD in 1986 beleefde. Het was een jaar waarin
veel improvisatie noodzakelijk was. Dat begon met het schokkende
bericht van het plotseling overlijden van minister Rietkerk,
waarop de redactie besloot om los van de uitvoerige necrologie
ook de oranje steunkleur uit dat blad weg te laten.
Tegelijkertijd viel de landelijke start van de gemeenteraadscampagne, die door deze omstandigheid sober werd gepresenteerd.
De advertentiemarkt stortte parallel met de slechte opiniepolls
voor de VVD volledig in. Aan het eind van het kalenderjaar
besloot het stichtingsbestuur de advertentiewerving -in handen te
geven van een ander advertentie-aquisitiebureau.
In overleg met zowel de landelijke propaganda commissie als met
de redactieraad koos de redactie voor een beleid de VVD in haar
campagnes volledig te (onder)steunen. De duizenden bestuurders en
vrijwilligers die zich ondanks het glijdend imago van de VVD met
dezelfde intensiteit en loyaliteit bleven inzetten hadden hierop
volgens de redactie het volste recht.
Dit gold echter niet voor de ingezonden brieven, die - voor zover
men zich hield aan de daarvoor geldende regels - alle zijn
geplaatst. Op achttien nummers betekende dat een record van 111
brieven. De grootste stroom kwam los na de uitslag van de TweedeKamerverkiezing, namelijk 22 brieven. Dat partijblad werd ook een
week later uitgegeven dan oorspronkelijk was gepland. Hoewel ook
op dat tijdstip de politieke verhoudingen nog zeer mistig waren.
Het oorspronkelijk geplande nummer begin april kwam te vervallen,
waardoor de mogelijkheid ontstond in augustus een special uit te
geven waarin de presentatie van de nieuw gekozen VVDbewindslieden plus de behandeling van de regeringsverklaring
tijdens het zomerreces naar de leden konden worden gezonden. Ook
kon daarin een overzicht worden gegeven welke portefeuilles de
nieuwe leden van de Tweede-Kamerfractie hadden. Regelmatig
was er ook overleg met degenen die de VVD-Expresse samenstelden
om zoveel mogelijk doublures te voorkomen.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen waren raadsleden uit diverse
streken van het land aangezocht te schrijven over hun
raadservaringen. Aan de landelijke campagne-activiteiten voor de
Kamerverkiezingen werd de maximale aandacht gegeven.
Nieuwe formule
De "gaten" die in het zomerreces vielen, heeft de hoofdredacteur
benut om een beleidsnotitie te schrijven die gericht was op een
nieuwe formule voor Vrijheid & Democratie.
De notitie, die uitvoerig is besproken in de redactieraad, is ook
aan het hoofdbestuur toegezonden. Door het verlies van negen
Tweede-Kamerleden moest er financieel een stevige veer worden
gelaten. Daarnaast bestond bij allen het gevoelen dat de drempel
tot lezen van het partijblad lager moest worden. Te meer daar uit
onderzoeken was gebleken dat Vrijheid & Democratie vooral door

niet-actieve leden intensiever wordt gelezen dan door degenen die
vergaderingen bezoeken en actief zijn in de partij. In de
informatiebehoefte van kaderleden wordt sterker voorzien door de
VVD-Expresse. De nieuwe formule kan kort worden samengevat met:
minder Binnenhof, meer de partij in het land. De beslissing om
van het partijblad een maandblad te maken in plaats van het tot
eind 1986 achttien maal verschijnende veertiendaagse blad wordt
door de redactie toegejuicht. Het betekent dat er amper
redactionele ruimte hoeft te worden ingeleverd - de maandbladen
worden dikker- en er meer mogelijkheid bestaat·het land in te
trekken.
In 1986 ontvingen de leden "bruto" (dus inclusief coyerpagina's)
528 pagina's. Driemaal was het blad voorzien van een bijlage,
namelijk eenmaal een middenkatern, eenmaal werd de VVD-Expresse
meegezonden en een keer werd de VVD-affiche voor de
raadsverkiezingen in het hart van het blad ingevoegd.
De dank van de redactie gaat uit naar de flexibele wijze van
inspelen op de vele voor de partij noodzakelijke improvisaties
door drukkerij Ten Brink, maar vooral ook naar de zeer
constructief werkende redactieraad, die een enorme morele steun
vormde in een ook voor de redactie uiterst moeizaam jaar.
In december heeft de voorzitter van het stichtingsbestuur en
tevens voorzitter van de redactieraad, drs.H.B.Eenhoorn, na
overleg met de raad en de hoofdredacteur Jan Kamminga verzocht
deel uit te gaan maken van de redactieraad. Hij heeft daarop
positief gereageerd. De redactie werd in diezelfde maand
uitgebreid met Hans de Bie te Amstelveen.
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20. PROPAGANDA, VOORLICHTING EN CAMPAGNES
Aan de beide verkiezingscampagnes, die in dit verslagjaar werden
georganiseerd, lag een strategische planning ten grondslag.
Met maar nauwelijks twee maanden ruimte tussen de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart en de Tweede-Kamerverkiezing op 21 mei
was dat ook de enige rnanier om de informatie tijdig bij het
public relatienakader in afdeling, ondercentrale en kamercentrale
te krijgen.
Door middel van maar liefst vijf campagnebrieven werden strategie
en later activiteiten aan de doelgroep activisten aangereikt.
De doelstelling was, in weerwil van vele incidenten aan de top en
voor de VVD slechte opiniepeilingen, het minimaal behalen (voor
de raden naar landelijke verhoudingen omgerekend) van de
resulaten van 8 september 1982 (36 zetels in de Tweede Kamer).
De te bereiken kiezers bestonden uit drie groepen:
1. vaste VVD-stemmers;
2. zwevende kiezers (bijna 25% van het electoraat);
3. nieuwe kiezers, jonge mensen die voor het eerst naar de
sternbus gaan.
Binnen die kiezers ging het om vier speciale doelgroepen:
1. jongeren tussen 18 en 24 jaar;
2. vrouwen;
3. middenstanders/landbouwers;
4. eigen woningbezitters.
Daarin geweven nog twee geografische aandachtsterreinen:
1. het zuiden van het land (het behouden van de in '82
overgelopen CDA-kiezers);
2. Noord- en Zuid-Holland en Gelderland, om vanuit historisch
sterke gebieden de bastionstrategie ten uitvoer te leggen.
(bastionstrategie: werken vanuit kracht).
Het imago van de VVD in deze campagne diende te Z1Jn: duidelijk,
daadkrachtig, vernieuwend, liberaal, verdraagzaam, dus respect
voor anderen.
Naast deze lijnen voor de hoofdcarnpagnes, werden drie
subcampagnes gevoerd te weten:
1. buitenlanders in uw straat (GR);
2. naamlijsten en gemeentebelangen (GR);
3. Nederlanders in den vreemde (TK).
De belangrijkste verkiezingsthema's waren:
1. werkgelegenheid en inkomen;
2. vandalisme, criminaliteit, vrede- en veiligheid;
3. onderwijs;
4. milieu;
5. ambtelijke rompslomp, deregulering.
T.o.v. andere partijen was de lijn:
profileren t.o.v. PvdA en CDA,
kleine partijen (D66, klein rechts/links) niet actief in campagne
betrekken.
De verkiezingsslogan was: ALS DE TOEKOMST JE LIEF IS.
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Activiteiten
Speciale activiteiten in deze campagnes waren:
- de sprekers informatiedag(en) op 15 februari te Utrecht. In nauwe
samenwerking met Tweede-Kamerfractie en Haya van Somerenstichting
zag het sprekerscampagneboek het licht. Het werd gedurende die
dag aan + 250 leden van de sprekerspool uitgereikt.
- de campagnestart GR op zaterdag 1. maart te Den Bosch kreeg een
sober karakter i.v.m. het plotselinge overlijden van de minister
van Binnenlandse Zaken, mr.J.G. Rietkerk.
In gepaste stemming kwamen ruim 700 VVD'ers naar het Casino.
- de grote canvass-zaterdag op 15 maart. Verderop in dit verslag
meer over canvassing.
- de uitslagenavond op woensdag 19 maart in de Flint-te
Amersfoort.
- tussen 21 en 28 april werden er in het hele land voor alle
campagnisten zgn. "Fittnes Programs" gehouden: een avond de hele
campagnestrategie doorspreken, om er weer flink tegen aan te
gaan.
- de landelijke campagnestart op zaterdag 3 mei in Krasnapolsky
te Amsterdam. Een ditmaal zeer gevarieerde campagneopening met
campagnevuur binnenbrengende atleten, hun beleidsdaden
verdedigende bewindslieden, loterijen, muziekkorpsen, robots en
niet te vergeten speeches van lijsttrekker Nijpels en
partijvoorzitter Kamminga. Ruim 1000 VVD'ers uit het hele land
kwamen naar de hoofdstad.
- de liberale jongerendag op 10 mei in de Maaspoort te 'sHertogenbosch in nauwe samenwerking met de JOVD.
Een programma met als hoofdthema milieu, speeches van VROM
minister Winsemius en lijsttrekker Nijpels. Voorts een quiz met
fraaie prijzen, een optreden van de fraaie "meidengroep" (zo heet
dat anno 1986 nu eenmaal) Centerfold en natuurlijk disco,
Veronica's drive-in-show.
- van 9 t/m 12 mei de VVD-fietsvierdaagse, met de start in
Middelburg en de finish in Heerlen. VVD-kopstukken op de fiets
met activisten in alle etappeplaatsen in Zeeland, Noord-Brabant
en Limburg.
- tussen 2 en 21 mei 50 grote promotie bijeenkomsten met
bewindslieden en werkbezoeken door kamerleden.
- op 17 en 19 mei rond het Pinksterweekeinde waren er vooral in
het zuiden diverse VVD-familiedagen georganiseerd. Bijeenkomsten
met politieke sprekers en amusement, geschikt voor de hele
familie.
- op 17 mei verspreiding met een oplage van 2,75 miljoen
exemplaren van de huis-aan-huiskrant "Nieuwsblad van Morgen". Dit
alles in het kader van de landelijke canvass-dag.
- op 20 mei verspreiding van de Laatste-Nacht-Actie, een oproep
om te gaan stemmen.
- op 21 mei een landelijke uitslagenavond in De Beesde te Bunnik.
Een manier van campagne voeren die echt doorbrak in dit
verslagjaar was: "canvassing'', letterlijk vertaald: uitpluizen
(wie die kiezer is, en wat hij/zij met zijn/haar stem gaat doen).
Een in Groot-Brittanie zeer ver uitgewerkte campagneactiviteit,
waar de lokale kandidaat met uitgebreide lijsten de deuren afgaat
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om zo twijfelaars over de streep te halen. In verband met het oog
op de privacy geeft de overheid in Nederland nooit aan een
politieke partij gegevens af over gezinssamenstelling, zodat de
canvassing hier anders gericht moet zijn. Als middel om echter
het persoonlijk contact tussen politici en kiezer te bevorderen
is het een zeer indringende activiteit.
Het gaf heel wat weerstand in de partij, omdat dit "gebedel" om
een stem door velen als "not done" werd aangevoeld. Gezien de
steeds kleine marges, waarmee men op alle terreinen leert
rekenen, verdrong men zijn aanvankelijke weerstand en gingen
tegen 21 mei ook kamerleden en bewindslieden meer uit canvassen.
Zo motiveerden zij het kader. Resultaat: PvdA en CDA volgden
snel, zodat er geen weg terug meer was.
De drukwerken in deze campagne, waarbij steeds meer het accent
op door de afdelingen te kopieeren glansdrukken kwam te liggen
waren de volgende:
VVD doen wat nodig is, algemeen
- vijf glansdrukken
VVD en onderwijs en volksgezondheid
VVD en veiligheid
VVD en welzijn
VVD en milieu en energievoorziening.
- de folders

"De VVD in het kabinet werkt"
een zgn. grafiekenfolder met covers over:
belastingen, prijzen, groeiende
economie, groeiende werkgelegenheid
en stijgende koopkracht.
Dit alles natuurlijk sinds de VVD weer
regeringsverantwoordelijkheid draagt.
"Als de toekomst je lief is": het
verkorte programma.

- visitekaartjes

met foto's van alle TK-kandidaten

- glansdrukken

Eigen bedrijf
Eigen woning
voorbeeld advertenties

- canvasskaarten

voor de doelgroepen jongeren en vrouwen

- Huis-aan-Huiskrant

Het Nieuwsblad van Morgen

- Laatste-Nacht-Aktie

Het CDA komt toch wel in het kabinet.
Uw stem op de VVD bepaalt met wie.

- glansdrukken

"Wat vlil de VVD in uw gemeente" in Frans,
Duits, Engels, Arabisch, Turks en
Chinees.

De mediacampagne bepaalde zich tot paginagrote plaatsingen op
18/19 maart en 20/21 mei in eenvoudige landelijke bladen. Zoals
ook vorige jaren in overleg met reclame adviesbureau NAVAR te
Rotterdam.
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Er waren ook veel nieuwe weggeefartikelen in deze campagne.
(Voor de uitslagen van deze verkiezingen zie elders in dit
jaarverslag de paragrafen 2 en 3).
Vanaf september van dit verslagjaar bereidde de LPC zich reeds
voor op de campagne PS '87. Een nieuwe á la carte voor deze
•• decentrale campagne met landelijke ondersteuning" zag in
december het licht onder de titel "Wat iedere campagnist moet
weten".
Voor de statistiek tenslotte:
VVD-Radio:
VVD-TV:
24 januari
29 januari
7 februari
16 april
21 februari
3 mei
14 mei
7 maart
21 maart
17 september
4 april
12 oktober
18 april
25 april
6 mei
30 mei
13 juni.
27 juni
8 september
22 september
6 oktober

Campagnebriéven op:
januari
februari
maart
8 april
6 mei

Vergaderingen-LPC:
22 januari
-. 26 februari
26 maart
19 mei
3 september
15 oktober
26 november

Het aantal door het algemeen secretariaat geregistreerde
spreekbeurten bedroeg ca. 400 t.b.v. de beide campagnes. Deze
spreekbeurten werden door parlementariërs en/of door overige VVDvertegenwoordigers gehouden bij afdelingen c.q. centrales maar
ook bij buiten de partij gelegen instanties.
(In bijlage V wordt een overzicht gegeven van het in de campagne
verbruikte materiaal).
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21. VORMING EN SCHOLING
In 1986 stemde de Haya van Somerenstichting voor zover dat
mogelijk was haar activiteiten af op de activiteiten ten behoeve
van de verkiezingscampagnes van de VVD. In samenwerking met de
campagneleiding presenteerde de Haya van Somerenstichting op 15
februari een campagneboek, met achtergrondinformatie over de VVDstellingnames, aan de leden van de sprekerspools van de
kamercentrales. Gedurende de verkiezingscampagnes verzorgde de
Haya van Somerenstichting de ma~lings aan de leden van de
sprekerspools om het campagneboek te actu~liseren.
De Haya van Somerenstichting ontwikkelde en testte een aantal
nieuwe trainingen uit:
- voor de nieuwe raadsleden werd een cursus ontwikkeld
over de gemeentefinancien van in totaal twee dagdelen;
als voorbereiding op de Statenverkiezingen werd een
managementtraining voor Statenleden met succes
uitgetest;
op verzoek werd tevens een training conflicthantering
ontwikkeld, afgestemd op bestuursleden en raadsleden.
Voor de Landelijke Vormingscursus van oktober 1986 werd het thema
gekozen: "de relatie ruimtelijke ordening, landbouw en
milieuhygiene". De raakvlakken met het provinciaal beleid werden
hierbij in het bijzonder belicht, vooruitlopend op de
verkiezingen voor de staten van 1987. Drs. L.M.L.H.A. Hermans
leidde wederom met bekwame hand de topkadercursus.
Nieuwe trainingen werden uitgewerkt door de kerngroep van
trainers, de stuurgroep en de Landelijke Commissie voor Vorming
en scholing. De kerngroep kwam hiertoe bijeen op 13 mei. De
L.C.V. kwam bijeen op 5 februari, 14 mei, 24 september en 5
november, de stuurgroep vergaderde daaraan vooraf en separaat op
17 maart en 15 september.
In overleg met de L.C.V. en de kerngroep van trainers werd
besloten om met ingang van september 1986 de organisatie van
trainingen voor nieuwe leden en middenkader te decentraliseren,
in handen te geven van de kamercentrales, ondercentrales en
afdelingen.
Op 22 november werd de nieuwe organisatie-opzet toegelicht op een
bijeenkomst voor vormings- en scholingsfunctionarissen te
Utrecht. Een honderddertigtal vormings- en scholingsfunctionarissen woonde de presentatie van het nieuwe
jaarprogramma bij.
De begeleiding en opleiding van inleiders kreeg in 1986 veel
aandacht. Op 21 juni vond een bijeenkomst plaats voor
nieuwe/potentiele inleiders van bestuurderscursussen. Door de
samenstellers van de cursus en inleiders van het eerste uur,
mevrouw L.A. van Scherpenberg en de heren W.J.A. van den Berg en
K. Weide, werd een toelichting gegeven.
Op initiatief van de Haya van Somerenstichting werd op 25 en 26
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januari door de E.L.D. een seminar te Brussel georganiseerd
over de organisatiestructuur, de public relations en kadertraining
van liberale partijen.
In het kader vàn de Samenwerkingsovereenkomst VVD/JOVD
organiseerden de Haya van Somerenstichting en de JOVD gezamenlijk
de cursus Politiek ter Discussie. Voor zover mogelijk stemden
JOVD en VVD de cursussen op elkaar af, zodat doorstroming
mogelijk is vanuit de JOVD naar de vervolgtrainingen van de Haya
van Somerenstichting.
Nadere informatie over de samenwerking met de JOVD is opgenomen
onder paragraaf 26 van dit jaarverslag.
In samenwerking met de kamercentrales werden de volgende
trainingen georganiseerd in 1986:
-

informatiebijeenkomst
1
introductiecursus
2
presentatietechniek, deel 1
6
presentatietechniek, deel 2
6
startcursus discussietechniek
7
vervolgcursus discussietechniek 2
liberalisme I
6
liberalisme II
3
bestuurderscursus
2
forumtraining
2
onderhandelen
5
kandidaat-gemeenteraadsleden
17
management voor raads-I
7
statenleden
2
- conflicthantering
1
11
- canvassing
- raadsleden onderdeel financiën
3

VVD-EXPRESSE
In 1986 nam de heer J.J. Metz afscheid als lid van de redactie
van de VVD-Expresse. Binnen de Tweede-Kamerfractie coordineerde
hij de werkzaamheden en redigeerde hij de teksten.
De nieuwsbrief kwam in het verslagjaar tweeendertig maal uit.
Normaliter werd voor vier pagina's copy tekst aangeleverd,
slechts vier maal telde de VVD-Expresse zes pagina's en drie maal
twee pagina's. Een index van de bijdragen, die in de tweede helft
van het jaar 1985 werden gepubliceerd, werd toegevoegd aan nummer
110 van 14 februari 1986.
Met ingang van 1 januari 1987 zal Vrijheid en Democratie in
plaats van een maal per veertien dagen, een maal per maand
uitkomen. Om te voorkomen dat de besturen van afdelingen,
ondercentrales en kamercentrales verstoken blijven van politieke
informatie, besloot het dagelijks bestuur op 27 oktober 1986
vooruitlopend op de nieuwe situatie, aan de secretarissen van
afdelingen en-centrales gratis een exemplaar toe te sturen van de
VVD-Expresse.
Met ingang van 27 oktober 1986 werden de Mededelingen van het
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hoofdbestuur opgenomen in de VVD-Expresse. Een séparate
toezending aan de secretarissen kwam daarbij te vervallen. Op 7
november en 21 november werden mededelingen gepubliceerd in de
nieuwsbrief.
In 1986 konden de abonnees gratis vier rapporten van de Prof. mr.
B.M. Teldersstichting aanvragen die in de nieuwsbrief werden
aangekondigd. Het betreft hier de publicaties:
- nr. 58 Proces van wetgeving;
nr. 59 Liberalisme, kunst en politiek;
- nr. 60 Actie onder de rechter;
- nr. 61
Een concurrerend recept voor de
Nederlandse gezondheidszorg.
Het aantal abonnees liep terug van 2.673 op 31 december 1985
tot 2.357 op 31 december 1986.
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22. FRACTIES IN DE STATEN-GENERAAL EN IN HET EUROPESE PARLEMENT
Sedert enige jaren nemen de VVD-fracties in de Staten-Generaal en
het Europese Parlement deel aan het opstellen van dit verslag.
Ook thans geven deze bijdragen een globale indruk van hun
werkwijze en hun problemen.
a. Eerste Kamer
De samenstelling van de fractie onderging in het verslagjaar een
wijziging: als gevolg van een "bedrijfsongeval" bij de
tussentijdse Eerste-Kamerverkiezing (nodig in verband met een
Grondwetswijziging, zie ook paragraaf 4) werd onverwacht de heer
Van Graafeiland niet herkozen. De samenstelling van het
fractiebestuur onderging geen wijziging.
De werkzaamheden van de fractie betroffen, zoals gebruikelijk,
voornamelijk het behandelen van voorstellen van wet die na
aannemen in de Tweede Kamer aan de Eerste Kamer werden
toegezonden. Daarbij beziet de Eerste Kamer deze voorstellen
globaal, vooral lettende op grondwettelijke toelaatbaarheid en
ook overigens juridische correctheid.
Ter voorbereiding daarvan vergaderde de fractie in het algemeen
op dinsdag, voorafgaande aan de op die dag gehouden wekelijkse
openbare vergadering van de Kamer, en omstreeks een maal per
maand - al dan niet bovendien - op de er aan voorafgaande
maandagavond. De op maandagavond gehouden vergaderingen werden in
het algemeen bijgewoond door een lid van de fractie van LiberaalDemocraten in het Europese Parlement en/of door een van de
geestverwante bewindslieden.
Voorts streefden de leden van de fractie ernaar zoveel mogelijk
deel te nemen aan vergaderingen van partijcommissies; al naar de
mogelijkheden waarover de individuele leden beschikten, was het
resultaat verschillend. Daarbij dient in het oog te worden
gehouden dat de vaste afspraak werd gemaakt dat de leden van de
Eerste-Kamerfractie in de partijcommissies primair als
contactpersoon (in tegenstelling tot de taakopvatting van
adviserend lid) optreden en kennis nemen van de hun toegezonden
stukken.
Op 31 december was de fractie als volgt samengesteld:
dr.G. Zoutendijk te Oegstgeest, voorzitter: drs.Y.P.W. van der
Werff te Breda, ondervoorzitter; mr.ir.H. Heijne Makkreel te
Aerdenhout, eerste secretaris; H.F. Heijmans te Hengelo (Ov.),
tweede secretaris; drs.A. van Boven te 's-Gravenhage;
prof.mr.M.C.B. Burkens te Leersum; drs.F.M. Feij te Breda;
mr.W.J. Geertsema te Wassenaar; dr.L. Ginjaar te Leidschendam;
dr.B. Hofman te Driebergen-Rijsenburg; ir.D. Luteijn te Kortgene;
A.M. Struick van Bernmelen te 's-Gravenhage; jhr.mr.G.O.J. van
Tets te Rotterdam; mevr.mr.E. Veder-Smit te Leeuwarden; J.W.
Verbeek te Rotterdam en mevr.L. Vonhoff-Luijendijk te Groningen.
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b. Tweede Kamer
In het verslagjaar heeft de samenstelling van de fractie enige
wijzigingen ondergaan.
Na het plotseling overlijden van de minister van Binnenlandse
Zaken mr.J.G. Rietkerk op 20 februari werd op 12 maart de tweede
vice-voorzitter van de fractie, dr.R.W. de Korte, beedigd tot
minister van Binnenlandse Zaken. Op 13 maart werd drs.E. de
Graaff-van Meeteren beedigd als kamerlid. Tot de verkiezingen
bestond de fractie uit de volgende leden:
drs.E.H.T.M. Nijpels (voorzitter), A.J. Ev.enhuis (vicevoorzitter), drs.D.J.D. Dees (secretaris), drs~L.M.L.H.A. Hermans
(penningmeester), G.W. Keja (tweede secretaris), L.M. de Beer,
J.D. Blaauw, P.M. Blauw, dr.R. Braams, drs.J.G. Bruggeman, H.F.
Dijkstal, A.A.M.E. van Erp, J. Franssen, mr.F.H.G. de Grave,
drs.E. de Graaff-van Meeteren, s. van Heemskerck Pillis-Duvekot,
H.H. Jacobse, drs.Th.H. Joekes, A. Jorritsma-Lebbink,
mevr.drs.M.M.H. Kamp, drs.ir.ing. B.J.G. van der Kooij, rnr.A.H.
Korthals, mr.H.Th.M. Lauxtermann, R.L.O. Linschoten, A. LucassenStauttener, J.J. Metz, mr.G.B. Nijhuis, M.J.H. den Ouden-Dekkers,
drs.N. Rempt-Halmmans de Jongh, J.F.B. van Rey, rnevr.E. Terpstra,
mr.M.J.M. Tripels, mr.A.J. te Veldhuis, dr.ir.J.J.C. Voorhoeve,
drs.F.W. Weisglas en mr.J.G.C. Wiebenga.
Bij de verkiezingen werden 1.595.377 stemmen op de VVD
uitgebracht, omgerekend resulteerde deze uitslag in 27
kamerzetels, een verlies van 9 zetels.
De kamer werd op 2 juni ontbonden en op 3 juni beedigd, de
fractie bestond toen uit de leden: drs.E.H.T.M. Nijpels
(voorzitter), A.J. Evenhuis (vice-voorzitter), drs.D.J.D. Dees
(secretaris), drs.L.M.L.H.A. Hermans (penningmeester), L.M. de
Beer, P.M. Blauw, mr.drs.F. Bolkestein, dr.R. Braams, dr.W.F. van
Eekelen, J. Franssen, drs.N.J. Ginjaar-Maas, rnr.F.H.G. de Grave,
drs.Th.H. Joekes, mr.H.E. Koning, dr.R.W. de Korte, mr.A.H.
Korthals, R.L.O. Linschoten, A. Ploeg, J.F.B. van Rey, drs.J.F.
Scherpenhuizen, mevr.drs.E. Schoo, drs.N. Smit-Kroes, mevr.E.
Terpstra, mr.A.J. te Veldhuis, dr.ir.J.J.C. Voorhoeve, drs.F.W.
Weisglas en mr.J.G.C. Wiebenga.
De informatie werd gevoerd onder leiding van drs.E.H.T.M.
Nijpels, bijgestaan door een informatieteam bestaande uit de
leden dr.R.W. de Korte, mr.drs.F. Bolk9stein, dr.ir.J.J.C.
Voorhoeve, J. Franssen, J. Kamminga (partijvoorzitter), dr.F.
Zoutendijk (voorzitter Eerste-Kamerfractie VVD). Het
informatieteam werd bijgestaan door de fractiecommissies. Het
informatiewerk werd op 8 juli afgerond met de aanvaaring door de
gehele fractie van de definitieve versie van het Regeeraccoord.
Met het oog op het verloop van de kabinetsformatie kwam de
fractie op 26 juni bijeen en koos tot opvolger van drs.E.H.T.M.
Nijpels, dr.ir.J.J.C. Voorhoeve als nieuwe fractievoorzitter.
Op 8 juli droeg drs.E.H.T.M. Nijpels de voorzittershamer over aan
dr.ir.J.J.C. Voorhoeve.

Op 14 juli werd het tweede kabinet Lubbers geinstalleerd.
De VVD-bewindslieden in het kabinet zijn:
dr.R.W. de Korte, vice-minister-president, minister van
Economische Zaken; mr.F. Korthals Altes, minister van Justitie;
dr.W.F. van Eekelen, minister van Defensie; drs.N. Smit-Kroes,
minister van Verkeer en Waterstaat; drs.E.H.T.M. Nijpels,
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer; drs.N.J. Ginjaar-Maas, staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen; mr.H.E. Koning, staatssecretaris voor
Financien, A.J. Evenhuis, staatssecretaris van Economische Zaken;
drs.D.J.D. Dees, staatssecretaris voor Vo~ksgezondheid.
In de, door toetreding tot het kabinet in de fractie opengevallen
plaatsen werden op 30 juli beedigd tot kamerlid: drs~N. RemptHalmmans de Jongh, A.A.M.E. van Erp, A. Jorritsma-Lebbink, s. van
Heemskerck Pillis-Duvekot, G.W. Keja, H.F. Dijkstal,
mevr.drs.M.M.H. Kamp, mr.G.B. Nijhuis.
Op 28 juli koos deze nieuwe fractie het volgende bestuur:
dr.ir.J.J.C. Voorhoeve (voorzitter), mr.drs.F. Bolkestein (eerste
vice-voorzitter), drs.L.M.L.H.A. Hermans (tweede vicevoorzitter), J. Franssen (secretaris), mr.A.H. Korthals
(penningmeester), A. Jorritsma-Lebbink (secretaris-personeel).
Fractieactiviteiten:
De eerste helft van het jaar 1986 stond volledig in het teken van
de verkiezing op 21 mei, de kamer paste haar werkzaamheden
daarbij aan.
De fractie vergaderde ook dit jaar in beginsel iedere dinsdagochtend. De voorbereidende besprekingen vinden plaats in de
diverse fractiecommissies die ieder bijna wekelijks vergaderen.
De fractie kwam op 5 en 6 september in aanwezigheid van de
bewindslieden bijeen te Heelsum.
Het fractie-bewindsliedenoverleg vond dit verslagjaar twee maal
plaats.
Op 29 april kwamen de Eerste- en Tweede-Kamerfracties van de VVD
in buitengewone vergadering bijeen ter gelegenheid van de
benoeming tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw van de
leden A.J. Evenhuis en drs.F.M. Fey.
Ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen verzorgde de fractie
een vraag- en antwoordboek. Voor de kamerverkiezing werd een
campagneboek samengesteld. Deze boeken werden samengesteld als
naslagwerk voor leden van de sprekerspool en ver~preid door het
algemeen secretariaat.
In april werd een telefoonactie gehouden. In de fractiekamer
werden 14 telefoontoestellen geplaatst waar fractieleden en
bewindslieden de gehele avond gesprekken voerden over diverse
beleidsterreinen. Aansluitend werd tot de verkiezingen een
speciale vraag-lijn geinstalleerd. Deze lijn werd publicitair
middels dagbladadvertenties door het algemeen secretariaat

begeleid en de gehele periode door fractieleden, staflden en
persoonlijke medewerkers bezet.
De fractieleden woonden de vergaderingen van de partijcommissies
zoveel mogelijk bij en verleenden hun medewerking aan
activiteiten van de Haya van Somerenstichting, de Vereniging van
Staten- en Raadsleden en de diverse deelcongressen en themadagen
van de partij.
De fractiecommissie Onderwijs organiseerde een wethoudersdag (13
oktober), dit jaar in samenwerking met de fractiecommissie
Welzijn en Cultuur. Tijdens de ochtendbij~erikomst stond de
onderwijsproblematiek centraal. Ongeveer 30 wethouders woonden de
bijeenkomst bij. De middag bijeenkomst werd gewijd aan
onderwerpen op het terrein van Welzijn en Cultuur. Aan deze
bijeenkomst namen ca. 20 wethouders deel.
De fractie verzorgde de inhoudelijke bijdragen aan de wekelijkse
uitgave van de VVD-Expresse en leverde regelmatig bijdrage aan
Vrijheid en Democratie en het blad van de Vereniging van Statenen Raadsleden.
De fractie behandelde ruim 4400 binnengekomen brieven en ontving
214 groepen.
Door de fractie werden bezoeken gebracht aan bedrijven als IBM,
Philips, AKZO en Shell en de fractie voerde gesprekken met
vertegenwoordigers van.werknemers- en werkgeversorganisaties.
c. Europese Parlement
In de samenstelling van de Liberaal-Democratische fractie deden
zich in het verslagjaar belangrijke wijzigingen voor. De
toetreding van Spanje en Portugal tot de EG had tot gevolg dat
negen Portugezen en twee Spanjaarden zich bij de fractie voegden,
waardoor het ledental op 41 werd gebracht. Daarnaast verlieten
enkele Franse leden de fractie in verband met de parlementsverkiezingen in Frankrijk. Hun plaatsen werden op de normale wijze
door de na hen op de lijst voorkomende kandidaten ingenomen.
De Nederlandse vertegenwoordiging binnen de fractie bleef
ongewijzigd. De vijf VVD-leden waren mevrouw mr.J.E.S. LariveGroenendaal te Luxemburg, ir.H.J. Louwes te Vierhuizen, mr.H.R.
Nord te Brussel, drs.G.M. de Vries te Leiden en drs.F.A.
Wijsenbeek te 's-Gravenhage.
De vijf VVD'ers kwamen regelmatig bijeen in wat in de wandeling
de "mini-fractie" is gaan heten. Daar werden hoofdzakelijk
Nederlandse aangelegenheden besproken zoals de contacten met de
partij en met de nationale kamerfracties, het bijwonen van
bijeenkomsten in ons land, spreekbeurten, bijdragen voor Vrijheid
en Democratie en de VVD-Expresse, alsmede het ontvangen van bezoekersgroepen uit de partij. Dit laatste komt veelvuldig voor en
wordt door de mini-fractie hogelijk gewaardeerd.
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In het algemeen kan worden gezegd dat in Nederland het besef
groeit dat men naast nationale volksvertegenwoordigers ook
Europese parlementariers heeft tot wie men zich kan wenden. Dit
gebeurt veel meer dan vroeger en duidt erop dat belangstellende
burgers, bedrijven en organisaties de weg naar de Europese
instellingen weten te vinden, niet alleen via de nationale
overheid maar ook rechtstreeks bij commissie en parlement.

23. LIBERALE INTERNATIONALE
Alhoewel de voorzitter, senator Giovanni Malagodi, in deze
verslagperiode zijn 81ste verjaardag mocht vieren, slaagde hij er
toch in om op voortvarende wijze leiding te geven aan dit zeer
gevarieerde internationale gezelschap. Ook overigens deden zich
geen belangrijke wijzigingen voor in de personele sfeer.
In lichte afwijking van vorige jaren, waarin de aandacht van de
L.I. sterk was gericht op de ontwikkelingen in de landen van
Centraal- en Midden-Amerika, stond in het bijzo~der de
problematiek van het Zuid-Afrikaanse subcontinent in het centrum
van de belangstelling.
..
Voorts vroeg de situatie om en rond de FPO de aandacht, omdat
gedurende het congres van die partij in september het
voorzitterschap in handen kwam van Jorg Haider, hetgeen naast de
verbreking van de regeringscoalitie door de SPO weer
aanleiding gaf tot veel publicaties omtrent het politieke
karakter van deze zusterpartij. Zulks gaf het Executive
Committee, op 1 oktober te Hamburg in vergadering bijeen,
aanleiding tot het instellen van de "fact-finding group". Het
waren vooral de vertegenwoordige~s van de VVD in de Executive,
die dit onderzoek sterk steunden teneinde een beter gefundeerd
oordeel te verkrijgen omtrent de gebeurtenissen in de FPÖ.
Voorafgaande aan de verkiezingen, die op 23 november in
Oostenrijk werden gehouden, heeft deze "fact-finding group'' zich
gedurende een vijftal dagen van haar taak gekweten. Op voordracht
van de VVD nam haar algemeen secretaris, de heer W.J.A. van den
Berg, aan deze werkzaamheden deel. Vooruitlopend op het begin
januari 1987 te verschijnen commissie-rapport verscheen op 23
november het voorlopig rapport van de algemeen secretaris in het
"Blauwboek Oostenrijk". Een toekomstige Executieve vergadering zal
naar bevind van zaken handelen.
Vergaderingen van de Executieve:
a. te houden op 18 en 19 januari.
De belangrijkste onderwerpen aldaar vormden:
- kandidaten voor toekenning "freedomprize"
- situatie in Zuid-Afrika na een inleiding van prof. Nic.
Olivier.
b. te Helsinki op 28 en 29 juni.
Onderwerpen o.m. de voorbereidingen voor het congres te
Hamburg, de L.I. news letter en de verrichtingen van de werkgroep "peace and disarmament".
c. te Hamburg op 1 oktober.
Onderwerpen o.m. de FPÖ (zie hierboven) en het a.s. congres.
Congres te Hamburg
Het congres vond plaats in de periode van 1 - 5 oktober. Het
thema werd gevormd door het onderwerp "deregulering en
staatsingrijpen". Het Tweede-Kamerlid Jan te Veldhuis had een
belangrijk aandeel in de voorbereidingen van de commissie.
Daardoor werd de oorspronkelijke nogal enge benadering, die
voornamelijk dereguleringsaspecten van het economisch beleid tot
doel stelde, zodanig opgerekt dat ook het milieubeleid, de media
en het openbaar vervoer binnen de beschouwingen werden betrokken.
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Dankzij de grote inbreng van de fractie van het Europese
Parlement, de Zwiterse en de Nederlandse delegatie werd een
goede, het totale spectrum van de deregulering omvattende
resolutie door een grote meerderheid van het congres aangenomen.
Door de werkgroep "peace and disarmament", die onder de leiding
van Peter Rauwerda functioneert, werd een stuk aan het congres
overlegd, waarin tot uitdrukking werd gebracht dat de nucleare
wapens in de huidige wereldsituatie onontbeerlijk zijn voor het
handhaven van de vrede.
Een resolutie van de Groep Nederland m.b.t. de tropische
regenwouden, opgesteld door Frits de Roo v.a.n Alderwerelt, werd
met algemene stemmen aanvaard.
V.w.b. de uitbreiding van het gezelschap van de L.I. verdient
zeer zeker vermelding dat de democratische partij van de
Verenigde Staten toegetreden is.
Om die reden was de heer Walter Mondale op het congres aanwezig.
Voorts werd D66 als observer-lid toegelaten, een gebeurtenis die
reed vele jaren voorspelbaar was vanwege de gebleken grote
behoefte bij die partij aan internationale aansluiting.
Tot slot zij vermeld dat de price for freedom dit jaar werd
toegekend aan mevrouw Sheena Duncan uit Johannesburg. Als
voorzitter van de black sashbeweging ijvert zij al vele jaren op
volstrekte geweldloze wijze voor de afschaffing van de apartheid
en de verbetering van de mensenrechten in Zuid-Afrika.
De delegatie van de VVD bestond uit de volgende leden:
partijvoorzitter J. Kamminga, secretaris buitenland A.M. Struick
van Semmelen, Frits Bolkestein, mr.J. te Veldhuis, mr.H.P.
Talsma, mevr.S. van Heemskarek Pillis-Duvekot, dr.B. Hofman,
drs.F.A. Wijsenbeek, mr.J. de Monchy, mevr.F. Neefjes, mr.D.H.
Kok, drs.R. van Splunteren, ir.P. Rauwerda, mevr.A. ZoutendijkMeijs, F. de Roo van Alderwerelt, mevr.E. de Roo van AlderwereltHoog, mevr.R. Markerink-de Leede, mevr.H. Scholten, K. de Wit,
A.E. Bastiaans, mevr.A. Eulenberg, F. van Hovell tot Westerflier,
mevr.L.A. Scherpenberg, mevr.A. Aeyelts Averink-Winsemius en de
algemeen secretaris W.J.A. van den Berg.
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24. FEDERATIE VAN LIBERALE EN DEMOCRATISCHE PARTIJEN VN DE
EUROPESE GEMEENSCHAP (ELD)
Gedurende het verslagjaar hebben zich geen schokkende
gebeurtenissen voorgedaan binnen het kader van de ELD. De
voorbije periode kenmerkt zich door een verdere versterking van
de banden binnen de federatie, die dankzij de toetreding van
Spanje en Portugal tot de Europese Gemeenschappen een uitbreiding
mocht ondergaan met een nieuw lid van deze organisatie uit
Portugal te weten: de Partido Social-Demoarata (PSD).
Op verzoek van deze laatstgenoemde partij werd de naam van de
federatie - voor die partijen die daar behoefte aan gevoelden gewijzigd in ELDR, waarbij de R staat voor het Reformista. Daar
de VVD en een aantal andere West-Europese liberale partijen de
indicatie "reformista" niet wensen te voeren omdat dit woord zich
niet in hun taal laat overzetten, zal de federatie in die
partijen als vanouds worden aangeduid met ELD.
Daar gedurende het einde van het verslagjaar de zittingsperiode
van het Europese Parlement reeds voor de helft was verstreken,
werd door de Executieve van de ELD een commissie geinitieerd ter
voorbereiding van het nieuwe verkiezingsprogramma 1989-1994.
Drs.F.A. Wijsenbeek geeft als voorzitter van genoemde commissie
leiding aan deze voor de naaste toekomst belangrijke activiteit.
-.........._

Vergaderingen van de

Executieve

-

De volgende vergaderingen werden gehouden:
- 14 februari te Brussel, belangrijkste onderwerpen vormden de
aanvraag tot toel~ting van de P~rtido Social-Democrata (PSD) en
het aanstaande congres te Catan~a;
9 april te Catania, veel aandacht werd besteed aan ingediende
resoluties en amendementen voor het aldaar te houden congres.
Ook de financiële problemen van de federatie en de politieke
situatie in Griekenland passeerden de revue;
2 juni te Brussel, gedurende deze vergadering werd de lang
slepende aangelegenheid van het logo eindelijk opgelost.
Voorts werd besloten omtrent plaats en datum voor het congres
in 1987. (1 - 3 april te Lissabon). Aansluitend werd
een ronde tafel conferentie gehouden inzake Zuid-Afrika. De
heer Colin Eglin, leider van de Progressive Pederal Party,
hield een inleiding;
30 september te Brussel, belangrijkste onderwerp: de internationale situatie, Oost-West en de transatlantische
betrekkingen;
2 december te Parijs, centraal op de agenda de discussie:
Europese samenwerking in de strijd tegen terrorisme.
Congres te Catania (Sicilië)
Dit jaarcongres werd op 10 en 11 april te Catania gehouden.
Evenals vorige jaren stond een thema centraal; gekozen was voor
het thema "The individual and the State in relation to enterprise
ans new industry". De VVD-delegatie had een grote inbreng bij de
behandeling van dit onderwerp. Achtereenvolgens traden m.b.t. de
diverse aspecten op: Jules Hosman (economie), Frank de Grave
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(fiscale politiek) en Pieter Ressenaar (industrie). De
Nederlandse visie kwam goed tot uitdrukking in de slotresolutie.
Voorts diende de VVD-delegatie een resolutie in m.b.t. het
internationale terrorisme. Daarin werd met afschuw en
verontwaardiging vastgesteld dat sommige landen, waaronder Libie,
openlijk steun betuigen aan terroristische groepen. Deze
resolutie riep o.m. de regeringen van de E.G. op gezamenlijk met
andere democratische en vredelievende landen samen te werken in
de bestrijding van het internationale terrorisme.
De VVD-delegatie bestond uit de volgende leden: .J. Kamminga,
drs.D.J.D. Dees, J.A. van Graafeiland, mr.J.M.H. Hosman, mr.D.H.
Kok, mr.G.H.G. de Grave, drs.P.F. Regnault, drs.P. Ressenaar,
drs.J.F.B. van Rey, A.M. Struick van Bemmelen, mevr.M.Th.M.
Tangel, K. Weide, R. Wigboldus.
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25. PROF.MR.B.M. TELDERSSTICHTING
In de loop van het jaar 1986 verschenen de volgende geschriften:
nr. 58: "Het proces van wetgeving, tussen politieke wens en
juridische techniek".
Het geschrift behandelt en geeft antwoord op de vraag hoe in het
proces van wetgeving een verantwoord evenwicht kan worden
gevonden tussen enerzijds juridisch-technische eisen en
anderzijds politieke wensen.
Het is te beschouwen als een vervolg op geschrift nr. 53
"Deregulering; een liberale visie".
nr. 59: "Liberalisme, Kunst, Politiek" (tezamen met de Boekmanstichting).
Het geschrift is een bundeling van beschouwingen over
kunstbeleid; artikelen, eerder verschenen in het themanummer
"Kunstbeleid" (Liberaal Reveil, nr. 2 1985) en referaten,
gehouden tijdens een symposium "Liberalisme en Kunstbeleid" van
november 1985, tezamen met de Boekmanstichting.
nr. "60: "Collectieve actie onder de rechter" beantwoordt de vraag
of het een gelukkige omstandigheden is dat de grenzen van het
actierecht (w.o. het stakingsrecht) veeleer door de rechter binnen een ruim wettelijk kader - worden bepaald dan door de
wetgever.
nr. 61: "Een concurrerend recept voor de Nederlandse gezondheidszorg".
In het geschrift worden aanbevelingen gedaan die kunnen leiden
tot kostenbeheersing in de gezondheidszorg. Door middel van
stelselwijziging en gereguleerde concurrentie in de ziektekostenverzekering kan tot het beoogde doel worden gekomen.
In het verslagjaar vonden in de samenstelling van het Curatorium
de volgende wijzigingen plaats:
Drs.Th.A.J. Meys trad af; zijn plaats werd ingenomen door
prof.dr.P. Korteweg.
Dr.R.W. de Korte werd als lid van het curatorium opgevolgd door
mr.drs.F. Bolkestein en de heer J. Kamminga werd opgevolgd door
dr L. Ginjaar.
Drs.A.A.M. Kinneging, politicoloog verliet per 1 november 1986 de
wetenschappelijke staf; de vacature blijft vooralsnog bestaan.
In het voorjaar werd tezamen met de economische faculteiten van
de Rijks Universiteit Groningen en de Rijks Universiteit Limburg
een geslaagd symposium over klassiek liberale (neo-Oostenrijkse)
uitgangspunten voor economische politiek georganiseerd.
In het verslagjaar was een aantal projecten in behandeling, t.w.
"Informatisering van de samenleving", "De filosofie van het
liberalisme", een bundel publicaties van prof.mr.N.E.H. van
Esveld en "Geschiedschrijving VVD". Een aanvang werd gemaakt met
studies over "Hoger Onderwijs en de arbeidsmarkt", "Strafrecht
beschouwd 11 , "Zelfstandige bestuursorganen", "VVD en buitenlands
&_4

beleid", "Nederlandse Antillen", "r1ensenrechten" ~ "Hording van de
VVD als organisatie" (tezamen met het Documentatiecentrum
Nederlandse Politieke Partijen), terwijl men zich crienteert over
"De toekomst van de ruimtelijke ordening in Nederland".
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26. UITVOERING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

In het kader van de Samenwerkingsovereenkomst Z1Jn drie
commissies in het leven geroepen die aan de samenwerking tussen
VVD en JOVD nader vorm en inhoud moeten geven~ Een overzicht van
de werkzaamheden van de drie commissies:
- de commissie jeugdbeleid;
- de commissie jongerenbeleid VVD/JOVD;
de landelijke commissie jongerenbeleid;
volgt hierna met daaraan toegevoegd een inventarisatie van
hetgeen gerealiseerd kon worden van het jaarplan 1989 van de
commissie jongerenbeleid VVD/JOVD.
De commissie Jeugdbeleid
Een jaarverslag van deze partijcommissie ex. art. 60 hr. is
opgenomen in bijlage IV bij dit jaarverslag.
De Landelijke Commissie Jongerenbeleid
De Landelijke Commissie Jongerenbeleid kwam in 1986 voor de
eerste maal bijeen. Leden van de LCJ zijn de bestuursleden van
de kamercentrales die in het bijzonder belast zijn met het
jongerenbeleid. Onder het voorzitterschap van mevrouw E. van
Raalte-Tuijnman en met als vice-voorzitters de heren dr L.
Ginjaar en drs. B.J.M. Verwaayen kwam de LCJ drie keer bijeen,
op 28 januari, 3 juni en 18 november.
De commissie inventariseerde op welke wijze in de kamercentrales
vorm in inhoud wordt gegeven aan het jongerenbeleid,
praktijkervaringen werden daarbij uitgewisseld. De LCJ
beoordeelde tevens de voorstellen van de Commissie Jongerenbeleid
VVD/JOVD (de Commissie "Jacobse") zoals die zijn geformuleerd in
het jaarplan van deze commissie.
Aan het einde van het verslagjaar waren alle kamercentrales
vertegenwoordigd in de LCJ Als lid van het hoofdbestuur met
adviserende stem, ingevolge de samenwerkingsovereenkomst, woonde
mevrouw A.C. den Ottelander de vergaderingen bij. De heer drs.
H.B. Eenhoorn nam de plaats in van dr L. Ginjaar als vicevoorzitter.
Jaarplan 1986
In september 1986 ging het hoofdbestuur akkoord met de
voorstellen van de Commissie ''Jacobse" voor het jaarplan 1986 en
met een financiele onderbouwing van de activiteiten voor zover
het de VVD betrof. In samenwerking met de JOVD werd de cursus
Politiek ter Discussie opnieuw georganiseerd en werd een aanvang
gemaakt met de organisatie van een topkadercurus van de JOVD en
de Haya van Somerenstichting voor jongeren. Met de JOVD werd
frequent informatie uitgewisseld over wederzijdse activiteiten op
het terrein van vorming en scholing om zo tot een betere

afstemming van trainingen te komen. In kamercentrale- en
districtsverband werd zoveel mogelijk samengewerkt o.a. door dat
de activiteiten van beide organisaties op elkaar werden
afgestemd.
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27. SLOT
Dit is het laatste jaarverslag voor dat de partij zich opmaakt
het 40-jarig bestaan te vieren. De jaarverslagen sedert de viering
van het 30-jarig bestaan geven een voorlopige indruk van een
periode die zich laat kenmerken door winst en verlies. Winst en
verlies niet alleen waar het gaat om het succes bij verkiezingen
maar meer nog om de ontwikkelingen binnen de partij.
Vragen laten zich daarbij stellen als:
- waar staat de VVD in het politieke krachtenveld; hoe is het met
de betrokkenheid van de leden bij het partijgebeuren gesteld; is
de bron waaruit het liberale denken wordt gevoed nog altijd vol
inspiratie en originaliteit; is het samenhorigheidsg~voel nog
steeds aanwezig tussen de leden onderling; tenslotte, hoe gaat de
partij de negentiger jaren in?
Alle leden voor zich zullen op deze vragen antwoorden weten te
geven. Terugziend op 1986 kan geconstateerd worden dat die vragen
meer dan ooit actueel zijn. 1986 was immers een voor de VVD
turbulent jaar.
Persoonlijke successen maar ook persoonlijke teleurstellingen
werden velen door een veelheid van oorzaken deelachtig.
Wellicht heeft een enkeling de moed laten zakken en heeft
afgehaakt. Maar hartverwarmend was toch de inzet van zo veel
leden, die soms vechtend tegen de bierkaai volhielden en blèven
geloven "in de goede zaak".
De nieuwe partijvoorzitter zei het reeds op 29 november 1986:
"de partij is er voor de leden".
Geloof in het liberale erfgoed en trouw aan de partij zijn
voorwaarden voor de weg naar herstel en vernieuwing. Aan de leden
is zowel het eerste als het laatste woord tot dat herstel en die
vernieuwing.
Ongeschonden is de partij niet.
Maar het liberale denken gaat uit van een optimistische kijk op
de toekomst.
Voor die toekomst is de grondslag van de partij nog steeds bepalend:
Artikel 1 van de Beginselverklaring zegt over die grondslag:
"De VVD staat als liberale partij open voor een ieder die de
overtuiging heeft dat vrijheid, verantwoordelijkheid,
verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen de fundamenten behoren te zijn van elke
samenleving.
De beginselen die uit deze overtuiging voortvloeien aanvaardt zij
als grondslag voor haar politiek".
Die beginselen zijn ongeschonden en zullen daarom de bron van
inspiratie blijven ook en vooral als de leden op de algemene
vergadering in het weekeinde van 23 en 24 januari 1988 te
Amsterdam het feit herdenken dat een vorige generatie het wijze
besluit nam de liberalen in Nederland te verenigen in de VVD.
's-Gravenhage, 13 april 1987

Namens het hoofdbestuur van de VVD
de algemeen secretaris.
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BIJLAGE I

Besluiten van de 39ste jaarlijkse algemene vergadering (74ste
algemene vergadering) op 18 en 19 april 1986 te Arnhem en de door
het hoofdbestuur gedane toezeggingen.
1. Het 38ste Jaarverslag van het hoofdbestuur werd goedgekeurd
met o.a. de aantekening dat het daarin genoemde aantal
abonnementen op de Liberale Vrouw gewijzigd moet worden in
1170 (agendapunt 2).
2. Rekening en verantwoording en jaarvers1ag van de
penningmeester over 1985 werden goedgekeurd (agendapunt 3).
3. Tot leden van de commissie van drie ter voorlichting van de
40ste jaarlijkse algemene vergadering bij de behandeling van
de rekening en verantwoording van de penningmeester over het
jaar 1986 (agendapunt 5) werden na schriftelijke stemming
benoemd: G. Kappelle te.Groningen, dr.ir.A.P. Kale te Nuenen
en J.F. Meijeraan (RA) te Naarden; tot plaatsvervangende leden
werden na schriftelijke stemming benoemd drs.A.M. Bom te
Naarden, mevr.drs.M. Brouwer-van Wijk te Sneek en ir.T.
Thalhammer te Sen.
4. Aanvaard werd een motie van de afdeling Sneek en van de
ondercentrale Sneek: "Gezien de, ook door het hoofdbestuur
gewenste, toenemende taakverzwaring van de ondercentrales en
de onontkoombare financiele consequenties daarvan, nodigt de
afdeling (ondercentrale) Sneek het hoofdbestuur uit na te gaan
op welke wijze de beschikbare financien zodanig verdeeld
kunnen worden dat ook de ondercentrales de hun opgelegde taken
kunnen vervullen".
5. Aanvaard werd een voorstel van het hoofdbestuur voor een nieuw
artikel 10.6 h.r.: "Aan het bestuur van een afdeling c.q.
ondercentrale wordt met adviserende stem toegevoegd, voor
zover zij niet uit anderen hoofde deel uitmaakt van het
bestuur, een aangeslatene bij de stichting "Organisatie
Vrouwen in de VVD" die als zodanig benoemd wordt door het
bestuur van de afdelings- c.q. regionale vrouwengroep als
bedoeld in artikel 19.3 van de statuten van die stichting".
Als gevolg van deze wijziging wordt het huidige artikel 10.6
vernummerd tot 10.7 (agendapunt 7.1.1.).
6. Aanvaard werd een voorstel van het hoofdbestuur tot W1Jziging
van artikel 25.2 h.r. waarin geschrapt wordt het woord
"bovendien" en toegevoegd na "het gebied van die
kamercentrale" de woorden " ••• en die tevens aangesloten zijn
bij die stichting". De originele redactie van artikel 25.1 h.r.
zal hieraan worden aangepast (agendapunt 7.1 .2.).
7. Aanvaard werd een voorstel van het hoofdbestuur voor een nieuw
artikel 53.1. h.r. (met vernummering van de huidige artikelen
53.1 en 53.2 h.r.) luidende als volgt: "Voor behandeling van
onderwerpen in de partijraad kunnen reglementen van orde
worden vastgesteld. Dergelijke reglementen worden goedgekeurd
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door het hoofdbestuur".
De tot dan vigerende "Regeling behandeling rapporten
Teldersstichting" vastgesteld door de partijraad op 25 april
1981 komt door dit besluit te vervallen.
(agendapunt 7.1.3.).
8. Overgenomen werd een amendement van de commissie Binnenlandse
Zaken en van de Justitiecommissie op een desbetreffend
voorstel van het hoofdbestuur tot wijziging van artikel 60
h.r. luidende als volgt:
"60.1.

Er zijn partijcommissies, welke tot taak hebben (leden) van de
fracties in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, de
VVD-leden van de fractie van Liberaal-Democraten ln het
Europese Parlement alsmede het hoofdbestuur te adviseren over
onderwerpen welke tot hun werkterrein behoren.
60.2.
Het hoofdbestuur bepaalt het aantal partijcommissies, alsmede
het werkterrein en de omvang van elke commissie; het dagelijks
bestuur benoemt de voorzitter, de secretaris en de overige
leden, nadat het de besturen van de kamercentrales in de
gelegenheid heeft gesteld daartoe schriftelijk kandidaten voor
te dragen.
60.3.
Elke partijcommissie brengt jaarlijks een beknopt
schriftelijk verslag van haar werkzaamheden uit, dat aan de
jaarlijkse algemene vergadering wordt overgelegd als bijlage
van het Jaarverslag van het hoofdbestuur.
(Overeenkomstig huidig artikel 60.2).
60.4.

De partijcommissies worden ontbonden op de dag van de
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal.
(Overeenkomstig huidig artikel 60.3).
60.5.
Het hoofdbestuur kan commissies ad hoc instellen ter
bestudering van bepaalde onderwerpen en het geven van advies
daarover.
De tot dan vigerende "Regeling partijcommissies (art. 60
h.r.)" vastgesteld door het hoofdbestuur op 12 december 1977
komt door dit besluit te vervallen.
(agendapunt 7.1.4.).
9. Aanvaard werd een voorstel van het hoofdbestuur tot W1JZ1g1ng
en aanvulling van artikel 67 h.r. luidende als volgt:
"67.1.

Aan een lid, dat in opdracht van een orgaan van de VVD, een
centrale of een afdeling werkzaamheden verricht of reist, mag
een vergoeding worden gegeven voor de daarbij gemaakte
noodzakelijke kosten; deze kosten komen ten laste van de VVD,
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de centrale of de afdeling, al naar gelang het orgaan dat de
opdracht heeft verstrekt een orgaan is van de VVD, een
centrale of een afdeling.
67.2.
Een lid van het hoofdbestuur, van het bestuur van een
centrale en van het bestuur van een afdeling kan niet worden
gehonoreerd behoudens in het geval dat daartoe door het
hoofdbestuur wordt besloten."
(agendapunt 7.1 .5.)
10. Overgenomen werd een voorstel van de kamercentrale Haarlem
tot wijziging van artikel 41.1 en 41.2 van het h~ishoudelijk
reglement in dier voege, dat de benoeming van een lid van het
hoofdbestuur als bedoeld in artikel 23.1 onder 2 van de
statuten wegens periodiek aftreden normaliter kan geschieden
in de jaarlijkse centralevergadering van de betrokken
kamercentrale, met inachtneming van dezelfde termijnen als
gelden voor benoeming van de in artikel 35.1 onder 1 h.r.
bedoelde bestuursleden van die kamercentrale. Wel dient de
benoeming van het lid van het hoofdbestuur door de
centralevergadering van de kamercentrale te blijven plaatsvinden voor de jaarlijkse algemene vergadering van de partij.
(agendapunt 7.2.3.)
11. Toegezegd werd dat in de door het hoofdbestuur in het najaar
van 1986 in te stellen commissie tot evaluatie van vier van
de vijf kandidaatstellingsreglementen leden zullen worden
benoemd die in de praktijk met de betrokken reglementen
hebben gewerkt. (agendapunt 7.2.4.)
12. Bekrachtigd werd het besluit van het hoofdbestuur van 4 april
1986 inzake de verwijdering, gelet op artikel 23 TK, van de
heer A.W. Cevaal te Zoetermeer van de kieslijsten in de
rijkskieskringen Rotterdam, Leiden en Dordrecht.
13. Besloten werd mr.J.G. Rietkerk postuum tot erelid te benoemen
van de partij (agendapunt 8).
14. Besloten werd aan Hare Majesteit de Koningin een telegram te
zenden van de volgende inhoud: "De Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie, op vrijdag 18 en zaterdag 19 april 1986 te
Arnhem in jaarlijkse algemene vergadering bijeen, betuigt
trouw en aanhankelijkheid aan uwe majesteit en haar huis".
(agendapunt 10)
15. De volgende leden van het dagelijks bestuur werden, in
verband met periodiek aftreden, herbenoemd voor een periode
van drie jaar:
- J. Kammingate Groningen, voorzitter
- dr.L. Ginjaar te Rijswijk, secretaris voor de organisatie.
(agendapunt 16)
16. Benoemd werd tot lid van het hoofdbestuur met adviserende
stem, voor een periode van drie jaar, ingevolge artikel 7.1

van de samenwerkingsovereenkomst VVD/JOVD mevr.A. der
Ottelander te Utrecht (agendapunt 17).
J. Kamminga, voorzitter
W.J.A. van den Berg,
algemeen secretaris.
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BIJLAGE II

Beleidsnotitie van de VVD-fractie in de T•eede Kamer
der Staten-Generaal voor de 39ste Jaarlijkse Algemene
Vergadering in Husis Sacrum te Arnhem op 18 en 19 april 1986.

Inleiding

Evenals voorgaande jaren hecht de Tweede Kamerfractie er
grote waarde aan de leden te informeren over het gevoerde
fractiebeleid. Ten behoeve daarvan is bijgaande notitie
samengesteld, waarin een overzicht is gegeven van de
activiteiten in de diverse beleidssectoren aan de hand
van de volgende indeling:
1.
2.
3.
4.
5.

Binnenlands beleid;
Vrede- en Veiligheidsbeleid;
Financieel, economisch en sociaal beleid;
Leefbaarheid;
Welzijnsbeleid.

's-Gravenhage, 12 maart 1986

Het bestuur van de fractie,

Drs. E.H.T.M. Nijpels, voorzitter
Drs.D.J.D. Dees, secretaris
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--.-BINNENLANDS BELEID
Binnenlandse Zaken
Grote operaties:

Het kabinet heeft een aanvang gemaakt met de "zes grote
operaties": deregulering, heroverweging van de overheidsuitgaven,
reorganisatie rijksdienst, decentralisatie, privatisering en
personeelsvermindering om grenzen te stellen aan de omvang
en invloed van het overheidsapparaat .•
De zes grote operaties vallen uiteen in vele honderden deelprojecten en zijn nogal ongelijksoortig qua op~et,
instrumentarium en uitvoeringsfase, hetgeen knelpunten oplevert.
Zoals onderlinge strijdigheid van voorziene maatregelen en
cumulatieve negatieve effecten bij de uitvoering per departement.
De VVD-fractie wil daarom in de komende regeerperiode komen
tot een hernieuwde integrale aanpak.
Met betrekking tot de dereguleringsoperatie is de afgelopen
jaren een eerste belangrijke aanzet gegeven om te komen tot
vermindering en vereenvoudiging van regelgeving. Een en ander
vindt plaats onder .coördinatie van de VVD-minister Korthals
A1 t es • De r e ge r i n g h e·e ft i n z e v e n r a p po r t e n g es t a 1 t e g eg e v en
aan de algemene opzet en aanpak van de totale dereguleringsactiviteiten. Voorts dient in dezen te worden vermeld dat alle
in te dienen wetsvoorstellen en uit te vaardigen AMvB's op
het betreffende departement worden onderworpen aan een zogenaamde preventieve dereguleringstoetsing. ·
Inzake het decentralisatiestreven heeft de VVD-fractie zich
sterk gemaakt voor de overdracht van taken aan lagere overheden
onder de garantie dat een en ander gepaard dient te gaan met
de daarbij behorende overdracht van geldmiddelen ter financiering
van de personele en materiële taakinvulling.
Gemeente- en Provinciefonds:

De op de Rijksbegroting toe te ~assen normering in het kader
van op te leggen ombuigingen dient naar het inzicht van de
VVD eveneens te gelden voor het Gemeente- c.q. ?rovinciefonds.
Daaruit volgt dat de VVD extra kortingen op beide fondsen niet
wenselijk acht.
De VVD-fractie heeft er mede voor zorg gedragen dat de voor
het jaar 1986 beoogde - op het Gemeentefonds aan te brengen
zo'genaamde- profijtkorting met 90 miljoen is verminderd.
Daarnaast acht zij een fundamentele bezinning op het gemeentelijk aandeel in de bijstandskosten van groot belang.
Bij de Algemene politieke en financiële Beschouwingen over
de rijksbegroting 1986 heeft de VVD samen met het CDA middels
een motie gerealiseerd, dat een extra bijdrage van 50 miljoen
verstrekt zal worden aan grote gemeenten voor investeringen.

94

Binnenlands

bes~uur:

Op basis van de reeds in de beleidsnotitie 1984 neergelegde
uitgangspunten, daar waar het gaat om de organisatie van het
binnenlands bestuur, heeft de VVD-fractie de wetsvoorstellen
tot intrekking van de Wet Openbaar Lichaam Rijnmond en de
Wet Agglomeratie Eindhoven gesteund. De instelling van een
nieuwe provincie Flevoland had de instemming van de fractie,
met als overwegende redenen dat: integratie in reeds bestaande
provincies moeilijk zou zijn; de gemeenten. binnen de nieuwe
provincie voor instelling van een ni~uwe provincie waren en
dat de inwoners van de polders tot dan to~ geen invloed hadden
op de samenstelling van de Eerste Kamer.
0 p v u 11 i n g v a n h e t z o ge n a a md e " r eg i on a 1 e gat " rtfo e t g e z o c h t
worden binnen het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen:
intergemeentelijke regelingen behoren primair door de gemeenten
te worden gesloten op basis van vrijwilligheid.
Mocht alsnog de noodzaak duidelijk worden om te komen tot verdere bestuurlijke en organisatorische constructies, dan kan
de VVD zich goed voorstellen dat nadrukkelijk gekeken wordt
naar de mogelijkheid van het geven van extra bevoegdheden aan
de grote gemeenten. Deze kunnen dan eventueel in de gemeenschappelijke regelingen worden meegenomen.
Hierin kan de provincie
participeren.
Recht van enquête:

De VVD-fractie heeft zich uitgesproken tegen het initiatiefGrondwetsvoorstel van PvdA en CDA waarmee invoering beoogd
werd van een zogenaamd minderheids-enquêterecht, met als
belangrijkste reden dat daarmede het huidige systeem wordt
doorkruist waarbij besluiten worden genomen door een meerderheid.
Minderhedenbeleid:

Het Aktieprogramma 1986 voor het Minderhedenbeleid is duidelijk
een voorgangsrapportage over de uitvoering van de hoofdlijnen
van dat beleid, zoals die zijn vastgesteld bij de bespreking
van de Minderhedennota.
De fractie heeft waardering voor de opzet van het onderzoeksen rapportagesysteem, dat moet aangeven hoe het staat met de
toegankelijkheid van algemene voorzieningen voor de leden van
culturele minderheden.
Kritiek had de VVD-fractie op het uitblijven van een omschrijving
van de doelgroepen in het Minderhedenbeleid. Zowel bij de
Minderhedennota als bij de bespreking van het Actieprogramma
1986 heeft de fractie er op aangedrongen dat met name de Chinezen
als doelgroep voor het Minderhedenbeleid beschouwd zouden worden.
Politie:

De VVD-fractie wil komen tot een doelmatig politie-apparaat,
gericht op een goede basispolitiezorg, effectieve bestrijding
van criminaliteit en adequate handhaving van de openbare orde.
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De VVD houdt vast aan het einddoel van één
Uitganspunten daarbij zijn:
-

politie-~ganisatie.

basispolitiezorg zo dicht mogelijk bij de burger,
beheer op een schaal dat het meest doelmatig is,
geen dualisme in beheer,
handhaving dualisme in gezag.

De VVD-fractie kan zich vinden in de beslissing van het kabinet
om in afwijking van het Regeeraccoord op dit moment af te zien
van eensoortige provinciale politie. ·
Justitie
Criminaliteitsbeheersing:

Aangezien de VVD-fractie zich aanhoudend zorgen maakt over
de nog steeds groeiende criminaliteit, heeft zij een en andermaal gepleit voor daadwerkelijke bestrijding daarvan.
Het actieplan van de VVD ("Bestrijding criminaliteit en vandalisme'') en motie-Nijpels (Algemene beschouwingen 1984) hebben
o.a. uitdrukking aan die bezorgdheid gegeven.
De liberale Minister van Justitie, Korthals Altes, heeft de
Tweede Kamer dan ook in mei 1985 een beleidsplan "Samenleving
en Criminaliteit'' aangeboden, waa~in tal van maatregelen worden
aangekondigd om de problemen te kunnen aanpakken. In het plan
worden onder meer de volgende maatregelen aangekondigd:
- naast de reeds gerealiseerde uitbreiding van de cellencapaciteit tenminste 4 nieuwe gesloten inrichtingen bouwen,
die samen minimaal 1000 extra cellen opleveren;
- substantiële uitbreiding bij de rechterlijke macht;
- 50 miljoen gulden aan gemeenten ter beschikking stellen voor
de criminaliteitsbestrijding op lokaal niveau.
Dat de VVD-fractie de minister in deze van harte heeft gesteund
spreekt voor zich.
Bij de bestrijding van de criminaliteit is extra aandacht
bepleit voor de handel in drugs, hetgeen onder meer heeft
geresulteerd in een wijziging van de Opiumwet. Door deze
wijziging is het thans mogelijk ook de voorbereider(s) van
een opiumdelict te vervolgen en te berechtn. De VVD heeft
het betreffende wetsvoorstel van harte gesteund.
De verhoogde aandacht die de fractie heeft gevraagd voor hulp
aan slachtoffers, heeft geleid tot een aantal richtlijnen van
de Minister van Justitie.
Deze richtlijnen die op 1 maart 1986 in werking zijn getreden,
brengen onder meer met zich mee, dat aan het slachtoffer
informatie verstrekt zal gaan worden over de gang van zaken
na de aangifte.
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Bovendien zal er een gevarieerder pakket van vermogenssancties
met hogere maxima komen en is het aantal experimenten met alternatieve straffen (dienstverlening) toegenomen, he~geen de
instemming heeft gekregen van de fractie~
Alimentatieverplichting:

De VVD-fractie is van mening dat de alimentatieverplichting
niet levenslang mag duren.
Alimentatieverplichtingen dienen vooD een vaste periode van
maximaal 12 jaar - in bijzondere gevallen door de rechter
eventueel te verlengen tot 18 jaar - te worden 9pgelegd,
waarbij de duur van de periode mede worden bepaald in relatie
tot de duur van het huwelijk, de zorgplicht voor minderjarige
kinderen en de individuele omstandigheden van de betrokken
partners.
De Minister van Justitie heeft vorig jaar november een wetsvoorstel ingediend tot beperking van de duur van de alimentatieverplichting, waarmee in hoofdlijnen aan de wens van de
VVD tegemoet wordt gekomen.
Initiatiefvoorstel van Wet Gelijke Behandeling:

Voor de VVD is de gelijkwaardigheid van burgers een vanzelfsprekend beginsel. Hoewel in de afgelopen periode een actiever
opsporings- en vervolgingsbeleid met betrekking tot discriminatie
is gevoerd, heeft de fractie gemeend het initiatief te moeten
nemen om te komen tot een Wet Gelijke Behandeling.
Bij het opstellen van het voorstel is de fractie uitgegaan
van het non-discriminatiebeginsel, geformuleerd in artikel l
van de Grondwet.
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In het voorstel wordt degene, die zich gediscrimineerd acht,
een aantal rechtsmiddelen geboden teneinde effectief te kunnen
optreden tegen discriminatie.
De fractie hoopt met dit afgewogen voorstel op een brede steun
van andere fracties in de Tweede Kamer.

VREDE EN VEILIGHEID
Het vredes- en veiligheidsbeleid concentreerde zich dit jaar
op de beslissing van het kabinet op 1 november-1985 dat tot
uitvoering moest worden overgegaan van het besluit van 1 juni
1984 inzake de plaatsing van 48 kruisvluchtwapens in Nederland
indien de U.S.S.R. op 1 november 1985 meer dan 378 SS-20's
zou hebben opgesteld.
De VVD-fractie stelde zich ten aanzien van het volkspetitionnement op het standpunt dat dit weliswaar een volkomen legaal
drukmiddel is, maar dat bij dit petitionnement met name de
vraagstelling als minder zuiver moest worden beschouwd.
Op 1 november moest het kabinet, gezien het aantal van 441 in
de U.S.S.R. opgestelde SS-20's, besluiten de 48 kruisvluchtwapens in Nederland te plaatsen. De fractie ging akkoord met
dit besluit aangezien hiermee een loyale bondgenootschappelijke
politiek werd voortgezet. Aan het kabinetsbesluit tot plaatsing
werd een besluit tot afstoten van twee kerntaken gekoppeld.
De VVD-fractie achtte dit niet een ideale oplossing maar ging,
gezien het positieve plaatsingsbesluit en de belangrijke
verbetering van de luchtverdediging die dit besluit met zich
meebracht, accoord. Het streven blijft echter gericht op
tweezijdige vermindering van kernwapens. Daarom hecht de fractie
veel waarde aan de hervatte wapenbeheersingsonderhandelingen
in Genève.
De VVD-fractie stemde in met het onderzoek in de V.S. naar
ruimte- verdediging tegen kernraketten (SDI) en heeft daarbij
zes criteria geformuleerd waaraan resultaten getoetst moeten
worden: werkt zo'n stelsel, heeft het overlevingskansen, is
het kosten- effectief, zal het de Oost-West verhouding
stabiliseren, verhoogt het de veiligheid van West-Europa,
vergroot opstelling van defensieschilden de kans op tweezijdige
kerwapenvermindering?
Het zal nog tot het begin van de jaren negentig duren voordat
duidelijk is of aan deze criteria kan worden voldaan.
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Defensiebeleid:
Een goede defensie vraagt een handhaving van de 3% groeinorm
gezien onder meer de kosten van de moderne technologie. De
Tweede Kamer heeft naar aanleiding van incidenten in het verleden (Walrus) de regering gevraagd om meer inzicht in de
grote investeringsprojecten. De Kamer zal zich meer met de
details van deze projecten gaan bezighouden, onder meer met
behulp van het Defensie-materieelkeuzeproces.
De fractie is voorstandster van materieelsamenwerking in NAVO-,
IEPG- en WEU-verband.
·
De VVD-fractie heeft zich positief opgesteld ten opzichte van
de verbeteringen van de conventionele ver~ediging door gebruik
te maken van technologische ontwikkelingen (de ~gn. Emerging
Technologies). Wel dienen hierbij duidelijk prioriteiten
gesteld te worden, mede op grond van in NAVO-verband overeengekomen strategieën.
Defensiepersoneelsbeleid:
Op het departement van defensie dienen het personeelsbeleid
en het materieelbeleid een volstrekt gelijkwaardige positie
in te nemen. Er is echter een jarenlange achterstand bij het
personeelsbeleid te constateren. De VVD-fractie heeft het kabinet
dan ook gevraagd om een personeelsbeleidsplan. Inmiddels zijn
er op grond van de zgn. pakketvergelijking, die de positie
van de militaire ambtenaar versus de burgerambtenaar vergelijkt,
een aantal beslissingen ten gunste van de militaire ambtenaar
genomen. Een voortgezette inspanning van de fractie blijft
noodzakelijk.
Europese Samenwerking:
De bevordering van de Europese eenwording dient één van de
doelstellingen van de buitenlandse politiek te zijn. Aangezien
Nederland vanaf 1 januari 1986 voor een half jaar het voorzitterschap van de EG bekleedt, is de fractie van mening dat
Nederland zich in die hoedanigheid moet inzetten voor
institutionele hervormingen in de EG, vooral wat betreft de
verbetering van de besluitvorming en de vergroting van de
bevoegdheden van het Europees Parlement. Tevens bepleit de
fractie dat veel aandacht wordt gegeven aan de totstandkoming
van één echte Europese markt, en aan samenwerking op technologiscl
economisch en monetair terrein.
De VVD-fractie stond positief tegenover de toetreding van
Spanje en Portugal tot de EG per l januari 1986. De verhoging
van de financiële eigen middelen achtte de VVD-fractie, gezien
de toetreding en te ontwikkelen nieuw beleid, noodzakelijk,
echter op voorwaarde van een strikte begrotingsdiscipline en
een aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
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Wereldrechtsorde:

Een belangrijke doelstelling van de liberale buitenlandse
politiek is het leveren van een bijdrage aan de internationale
rechtsorde en strijd voor de rechten van de mens. Zo heeft
de VVD-fractie bij voortduring de mensonterende situatie in
Afghanistan aan de kaak gesteld. In een motie, heeft de VVDfractie de regering gevraagd om humanitaire hulp aan de
Afghaanse oorlogsslachtoffers te geven en om met de bondgenoten
pressie op de U.S.S.R. te blijven uitoefenen om zich uit
Afghanistan terug te trekken.
De overgang van zeer belangrijke Lat~jnsamerikaanse landen
naar een meer democratische staatsvorm heeft de VVD-fractie
van harte toegejuicht.
Ook in Midden-Amerika verdienen de democratische en gematigde
krachten steun. Blijvende steun gaat ook uit naar het Contadorainitiatief.
De onveranderde politieke situatie in Suriname maakte het onmogelijk de ontwikkelingshulp, stopgezet na de december-moorden,
te hervatten. De VVD-fractie houdt vast aan de voorwaarde die
ZlJ daarvoor gesteld heeft: concrete stappen op weg naar herstel
van de rechtsstaat en de democratie in Suriname.
Aangezien het apartheidssysteem in schril contrast staat tot
de liberale maatschappijvisie, blijft de VVD een uitgesproken
tegenstander van de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika.
De VVD-fractie heeft eenzijdige economische sancties van
Nederland als niet-effectief afgewezen. Wel is zij akkoord
gegaan met de in EG-kader vastgestelde-beperkte-sancties.
In de ogen van de VVD-fractie blijven de Camp David-akkoorden
een goede basis voor vrede in het Midden-Oosten, evenals de
Veiligheidsraadresolutie 242 en het Reagan-plan. Een rechtvaardige oplossing is alleen mogelijk als resultaat van onderhandelingen.
Ontwikkelingssamenwerking:

Aangezien in de wereld nog steeds honderden miljoenen mensen
beneden de armoedegrens leven, heeft de VVD-fractie dit jaar
de regering gesteund om ook na de herschatting van het netto
nationaal inkomen, hiervan li% te blijven besteden aan ontwikkelingssamenwerking.
Daarbij is ook de door de Minister toegezegde verbetering van
de kwaliteit van ontwikkelingshulp van belang, onder meer door
drastische vermindering van het aantal landen waaraan Nederland
hulp ge~ft. Dit jaar heeft de VVD-fractie kunnen concluderen
dat het ontwikkelingsbeleid van de afgelopen drie jaar van
een liberale minister voor ontwikkelingssamenwerking heeft
geleid tot een werkelijk sociaal ontwikkelingsbeleid, tot
daadwerkelijke kwaliteitsverbetering, tot nauwere samenwerking
met het bedrijfsleven en tot een bijdrage aan een zo vrij
mogelijk functioneren van de wereldeconomie.
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Dit jaar werd tevens de nota Kwaliteit van de EG-ontwikkelingshulp behandeld. Volgens de VVD-fractie dient voor een gemeenschappelijk ontwikkelingsbeleid van de EG aan drie voorwaarden
voldaan te worden: de politieke wil moet aanwezig zijn, de
doelstellingen van het EG-beleid moeten in belangrijke mate
overeenkomen met de nederlandse doelstellingen en de· kwaliteit
van de EG-hulp moet voldoende zijn.
In het verleden heeft de fractie veel kritiek gehad op de NCO
wegens het niet voldoende naleven van de VVD-voorwaarden dat
voorlichting gericht dient te zijn op de Nederlandse samenleving
en uitsluitend dient te gaan over de directe p~oblematiek van
de ontwikkelingslanden. De Minister heeft zodanige hervormingen
in het beleid van de NCO teweeggebracht dat de mogelijkheid
aanwezig is dat er een redelijk beleid wordt gevoerd.
Indien dit niet het geval blijkt te zijn, dan dient de NCO
te worden opgeheven en zal een andere vorm gezocht moeten worden
om tot objectieve voorlichting te komen.
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FINANCIEEL, ECONOMISCH EN SOCIAAL BELEID
Algemeen:
Het beleid van het huidige kabinet op financie~l, economisch en
sociaal terrein heeft tot duidelijk waarneembare resultaten geleid
ten aanzien van het herstel van de economie. Zo zal de economie
in 1986 wederom sterker groeien als was aangenomen in het regeeraccoord n.l. 2% van het N.I. De winsten en rendementen in het bedrijfsleven geven voor het derde achtereenvolgende jaa~ een stijging te
zien, hetgeen voor de gehele kabinetsperiode een totaal van 18,9
miljard betekent. Hierbij zij tevens vermeld, dat de arbeidsinkomensquote van bedrijven voor het vierde achtereenvolgende. jaar zal dalen
van 89,3% in 1983 tot 82,0% in 1986 (MEV 1986).
Daarnaast zal de werkgelegenheid in 1986 toenemen met 25.000 arbeidsjaren, waardoor 70.000 mensen meer aan het werk kunnen. De particuliere consumptie stijgt in 1986 naar 2,5% (1985: 1,5%). Mede als
gevolg van de daling van de inflatie tot 1 à 1,5% en de lagere premies
ingevolge de sociale verzekeringswetten is de koopkracht van vrijwel
alle bevolkingsgroepen gestegen. De wellicht belangrijkste doelstelling van het kabinet op het onderhavige beleidsterrein n.l. de daling
van het financiering~tekort zal worden gerealiseerd op het niveau,
zoals afgesproken in het regeeraccoord. Als wordt uitgegaan van
de Miljoenennota 1986 zal het financieringstekort gedaald zijn van
10,2% in 1983 naar 7,3% N.I. in 1986. Voorts liggen de collectieve
lasten in 1986 met 2% NI zelfs onder het niveau dat was voorzien
in het regeeraccoord. Tot slot neemt de druk van de collectieve
uitgaven af van 70,2% NI in 1983 tot 66,9% NI in 1986.
Financien
Tweeverdieners:
Naar aanleiding van veelvuldig beëindigen van de arbeidsovereenkomst
door tweeverdieners - kleine tweeverdieners zijn samenlevingsverbanden
waarvan de minstverdienende partner minder verdient dan f 10.000
bruto per jaar - heeft de VVD-fractie benadrukt dat maatregelen
genomen moeten worden ter verbetering van de positie van de kleine
tweeverdieners. Derhalve heeft de fractie het voorstel van het kabinet
gesteund dat met ingang van 1-1-1986 de minstverdienende partner
die werkt en geen recht heeft op de aanvullende toeslag 15% van
het inkomen buiten beschouwing mag laten voor de berekening van
de voetoverheveling. Ook wordt in 1986 de voetoverheveling maandelijks
uitbetaald in plaats van een maal per jaar. Er treed zo geen liquiditeitsnadeel meer op.
Vennootschapsbelasting:
Voor de bedrijven werd de vennootschapsbelasting verlaagd tot 42%.
Deze was aan het begin van deze kabinetsperiode 48%. De ondernemingavrijstelling in de vermogensbelasting is aanzienlijk verruimd, hetgeen
een verbetering is voor met name eigenaar/ ondernemers.
Fraudebestrijding:
Ter bestrijding van fraude is op voorstel van de liberale Staatssecretaris van Financiën, Koning, het fiscaalnummer ingevoerd.

Socialä Zaken en Werkgelegenheid
Jeugdwerkloosheid:
In het kader van de bestrijding jeugdwerkloosheid is het leerlingstelsel uitgebreid en zijn er afspraken gemaakt de Wet minimumloon
en minimumvakantiebijslag buiten werking te stellen door het treffen
van voorzieningen voor loonafspraken uit overeenkomsten, waarbij
sprake is van een combinatie van werk en onderricht.
Dit zal bijdragen tot stimulering en motivering van jeugdige werklozen
om ervaring op te doen teneinde de arbeidemarktpositie te verbeteren.
De werkloosheid onder jongeren beneden 23 jaar is gedaald in 1985
t.o.v. 1983 met circa 30.000.
_
- In het kader van het leerlingwezen is .in 1985 f 243 miljoen
ter beschikking gesteld.
- In 1986 wordt begonnen met de Informatica Universiteit, waarbij
academici de gelegenheid wordt geboden hun kennis m.b.t.
informatica op het bedrijfsleven af te stemmen. Dit wordt
voor 40% door de overheid bekostigd.
- Het aantal extra overeengekomen jeugdbanen variëert van 10.000
tot 20.000 arbeidsplaatsen.
Inkomensbeleid:
De VVD-fractie maakt bij de onderbouwing van haar inkomensbeleid
gebruik van de uitgangspunten van rechtvaardigheid en doelmatigheid.
Daarbij richt de fractie zich niet alleen op 1986, maar vooral
op betere vooruitzichten voor de laagstbetaalden op de langere
termijn.
Voor de VVD is het duidelijk, dat de zwakkeren er weinig profijt
van hebben, als de sterkeren worden afgezwakt.
Het verschil tussen het netto-inkomen van een werknemer op minimumniveau resp. modaal niveau is nog geen f 200 per maand. Daarom
heeft de VVD-fractie er sterk voor gepleit om verdere nivellering
te voorkomen.
Dit heeft geleid tot .een denivellering van 2,5% tussen minimum
en modaal in 1986. In 1985 bedroeg het netto modale inkomen slechts
23% meer dan het netto minimum inkomen.
In 1986 bedraagt het netto modale inkomen 25,5% meer dan het netto
minimum inkomen (exclusief inkomensafhankelijke regelingen). Tevens
hebben de werknemers geprofiteerd van de verlaging van de premies
sociale verzekeringen.
Naar aanleiding van het rapport "De ontwikkeling betreffende de
plaats, functie en inhoud van de ABW" werd voor woningdelers een
nieuwe norm ingevoerd, namelijk 60%. Deze maatregel is genomen
om een algemene korting op het sociaal minimum te voorkomen. De
VVD-fractie heeft bezwaren tegen het feit dat ook de commerciële
relaties tot woningdelers werden gemaakt. Het kabinet is de VVD
tegemoetgekomen: indien personen in één woning wonen, maar feitelijk
zelfstandig zijn, dan worden zij als zelfstandig/alleenstaand aangemerkt.

AOW:
Bij de behandeling van de W~Jz~ging van de AOW-uitkering om mannen
en vrouwen zelfstandig een uitkering te verlenen - naar aanleiding
van de 3e EEG-richtlijn, gelijke behandeling man en vrouw - heeft
de VVD-fractie nadrukkelijk gepleit voor een inkomensonafhankelijke
AOW.
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Stelsel•ijziging:

Hiertoe heeft de VVD een wijzigingsvoorstel ingediend, zodat gepensioneerden een uitkering toekomt, onafhankelijk van het eventuele
inkomen van een jongere partner. De meerderheid van de Tweede Kamer,
CDA en PvdA, heeft echter voor een inkomensafhankelijkheid gekozen.
In 1985 is begonnen met de stelselwijziging sociale zekerheid, hetgeen
nu in een vergevorderd stadium is. De VVD-fractie is van mening
dat de stelselwijziging om een groot aantaJ redenen noodzakelijk
is, o.a. de gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen, de ingewikkeldheid van het stelsel, de noodzaak van vermind~ring van het
volume, herbezinning op de positie van het overheidspersoneel en
zelfstandigen binnen het stelsel en de financierbaarheid van het
stelsel, zodat er ook in de toekomst aanspraak op gemaakt kan worden
indien dit nodig is.
Economische Zaken
Kernenergie:

Het regeringsvoorstel, naar aanleiding van de Brede Maatschappelijke
Discussie, om thans nog geen beslissing te nemen over het volle
vermogen dat tegen het jaar 2010 de basislast moet gaan verzorgen,
maar nu slechts over te gaan tot de bouw van het minimale kernenergie
vermogen dat nodig is om het vermogensgat tot 1995 in te vullen,
heeft de volledige instemming van de VVD-fractie.
Kernenergie kan op verantwoorde wijze worden toegepast omdat aan
het veilig opbergen van radio-actief afval als voorwaarde kan worden
voldaan. In februari 1985 is de Kamer immers accoord gegaan met
de bouw van de interimopslagfaciliteit waar radio-actief afval gedure~de een periode van 50-100 jaar uit de verschillende voorge-stelde methoden kan worden opgeslagen. Deze methode zal worden toegepast totdat een definitieve keuze is gemaakt voor eindopslag in
een diep geologische formatie.
Economisch beleid:

Tijdens de Begrotingsbehandeling heeft de VVD-fractie vastgesteld
dat in de huidige kabinetsperiode een aanzienlijke verandering in
het economisch beleid tot stand gekomen is.
Voorts werd daarbij geconcludeerd dat het economisch herstelbeleid,
waarvoor de liberale Minister Van Aardenne de eerst verantwoordelijke
is, zijn vruchten begint af te werpen. Meer aandacht voor industriële
vernieuwing kenmerkte het beleid en niet zoals in de jaren 70 nog
wel eens het geval was, het steunen van zwakke bedrijven. Bovendien
deed de VVD-fractie het voorstel om de Innovatie-Stimuleringsregeling
uit te breiden tot grote bedrijven en die welke groeien als gevolg
van inspanningen op het terrein van Research en Development.
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LEEFBAARHEID
Volkshuisvesting:
De decentralisatie van de volkshuisvesting heeft het afgelopen jaar
verder gestalte gekregen. Op 1 januari 1986 is in 24 gemeenten een
proef van start gegaan met het z.g. normkostensysteem, hierbij kan
het rijk slechts volstaan met het toewijzen van het aantal te bouwen
woningen en de daarbij behorende budgetten en met de afwikkeling
van de declaratie. Bezwaren vanuit de vier grote steden over de
opzet van de proef gericht op een vermeende afbraak van de extra
subsidies van de stadsvernieuwing werden door de VVD-fractie als
niet reël van de hand gewezen. Met de voorgestelde opzet van het
normkostensysteem heeft de fractie dan ook ingestemd.
Deregulering:
Waardering heeft de VVD geuit aan het adres van de liberale minister
Winsemius inzake zijn streven de regelgeving op het terrein van
de volkshuisvesting aanzienlijk te dereguleren. Op basis van het
voorontwerp tot wijziging van de Woningwet zal voor kleine (aan)bouwsel
geen bouwvergunning meer behoeven te worden aangevraagd. Voor grote
bouwwerken zal gelden dat indien binnen 3 maanden geen beslissing
is genomen de vergunning geacht wordt te zijn verleend. Daarnaast
zal het bouwbesluit de bestaande gemeentelijke"bouwverordeningen
vervangen, waardoor eenheid zal ontstaan van technische bouwvoorschriften voor het hele land.
Risico fonds:
Ondanks herhaald aandringen van de VVD-fractie om een landelijke
uniforme garantieregeling op hypotheken tot stand te brengen, bleef
deze achterwege. Bij de begrotingsbehandeling in november 1985 bracht
de fractie nog eens onder de aandacht dat de regeling reeds was
aangekondigd in de Nota Eigen woningbezit van 1983 en verzocht het
kabinet dan ook middels een motie vóór 1 april 1985 met concrete
voorstellen te komen. CDA Staatssecretaris Brokx heeft beloofd daar
alsnog naar te zullen streven.
Nieuwbouwprogramma:
Met betrekking tot het nieuwbouwprogramma houdt de VVD-fractie rekening
met de mogelijkheid dat door de afnemende vraag in 1986, dit programma
niet geheel uitgeput zal worden. Een dergelijke onderuitputting
zal dan een verhoging van het verbeterings- en onderhoudsprogramma
tot gevolg moeten hebben.
Meerjarenplan stadsvernieuwing:
In het Meerjarenplan Stadsvernieuwing 1986-1990 wordt de lijn van
het kabinet inzake stadsvernieuwing doorgetrokken, daarin komt duidelijk tot uiting dat stadsvernieuwing in de eerste plaats een zaak
is van de gemeente en niet van het rijk. Het door het kabinet terzake
gevoerde beleid geniet de instemming van de VVD-fractie. Enige discussie met het kabinet vond plaats over het verzoek van de Kamer
op basis van een VVD-motie inzake het van toepassing verklaren van
de regeling van de verbetering van na-oorlogse woningwetwoningen
gebouwd voor 1951. De genoemde door de Kamer aangenomen motie stuitte
op verzet van de Staatssecretaris, die weigerde deze uit te voeren.
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Wetgeving:
Het voorstel tot W1JZlging van de Huurprijzenwet woonruimte werd
door de Kamer met steun van de VVD aangenomen. Daarbij betreurde
de fractie het, dat een Kamermeerderheid zich schaarde achter een
amendement van de PvdA, welke tot gevolg had, dat het voorstel
om leges te heffen ingeval een uitspraak of advies van de huurcommissie wordt gevraagd, js komen te vervallen~ Voorts stemde
de VVD-fractie in met het wetsvoorstel Indtviduele Huursubsidie.
Huurverhoging:
Het jaarlijkse huurdebat leverde weinig verassingen op. 2% trendrnaliga
verhoging is het laagste sinds de laatste decennia. Nadat de fractie
bij vorige gelegenheden erop had aangedrongen werd ditmaal inderdaad
de huurharmonisatie met kracht voortgezet, zoals ook in het regeeraccoord staat.
Huurbelasting:
Wederom vond discussie plaats over een nieuwe variant op de huurbelasting. De Memorie van toelichting op de begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bevatte de mededeling, dat onderzoek gedaan zal worden naar de mogelijkheid om
een woonvergunning aan een bepaalde termijn te binden bijv. 5 jaar.
Indien zou blijken, dat het inkomen te hoog was geworden voor een
bepaalde woning, dan zou een huurbelasting betaald moeten worden.
Het behoeft in het verlengde van eerder ingenomen standpunten ten
aanzien van dit vraagstuk, geen twijfel, dat de fractie fel gekant
was tegen een dergelijke studie.
Woonconsument:
Bij de behandeling van de Nota Woonconsument koos de VVD-fractie
als uitgangspunt, dat woonconsumenten de kans en de mogelijkheden
moeten krijgen een goede en geschoolde gesprekspartner te zijn
van de leverancier c.q. de beheerder van de woning.
Ruimtelijke Ordening:
De VVD-fractie stemde in met de hoofdgedachte van de Structuurschets
Stedelijke gebieden n.l. een grotere aandacht voor het bouwen in
steden. In de visie van de fractie hebben grote steden een bijzondere
functie in de samenleving, die tot zijn recht moet komen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt zowel bij ~et Rijk als bij de betreffende lagere overheden. Voorts werd de nadruk gelegd op de
evenredigheid bij de toewijzing van woningbouwcontingenten van
de grote steden. In dit verband was de fractie het ermee eens dat
provincies geen extra contingenten aan grote steden behoeven toe
te kennen voor sociale woningbouw als niet voldaan wordt aan de
behoefte in andere sectoren als bijvoorbeeld de vrije sector. De
VVD-fractie stemde in met een voorstel tot wijziging van de Wet
tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij het
goedkeuringsrecht van de Eerste Kamer in de PKB-procedure werd
vastgelegd.
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Milieubeheer
Mestproblematiek:
De oplossing van de mestproblematiek stond het afgelopen jaar sterk
in de belangstelling. De VVD-fractie stemde in met de noodzaak om
wettelijke regels terzake tot stand te brengen. Daarbij tekende
zij wel aan dat bij de oplossing van dit vraagstuk meer nadruk gelegd
moet worden op het particulier initiatief en de eigen verantwoordelijkheid. Kan een particulier zelf zijn mestovers~hot op te lossen
dan zal dit een vermindering van de overschotheffing tot gevolg
moeten hebben. Naar de mening van de fracti~ is .een dergelijke b~
naderingswijze meer in overeenstemming met het principe van de vervuiler betaalt. Het uitrijverbod zal op zijn technisch, financieel,
organisatorische en vergunningtechnische aspecten beoordeeld moeten
worden.
loodvrije benzine:
In EG-verband is in 1985 overeenstemming bereikt over de invoering
van loodvrije benzine en het gebruik van de katalysator. De datum
van ingang op nationaal niveau is afhankelijk gesteld van de cilinderinhoud van de auto. Om de invoering in Nederland te realiseren zijn
terzake twee wetsvoorstellen ingediend. Hierbij gaat het om de instelling van een heffing op gelode benzine en een tweetal fiscale
maatregelen, zoals de verhoging van de benzineaccijns voor ongelode
benzine en een verhoging van de bijzondere verbruiksbelasting voor
deze auto's. De VVD-fractie kan zich in grote lijnen verenigen met
de inhoud van deze voorstellen, maar stelde zich op het standpunt
dat wat betreft de invoeringsdatum met .name inzake de positie van
Volvo-car een overgangsfase gecreeërd moet worden, zodat dit bedrijf
zich aan nieuwe ontwikkelingen kan aanpassen.
Milieu effectrapportage:
Het wetsvoorstel Milieu-effectrapportage werd door de Kamer aangenomen. Doel van milieu-effectrapportage is om het milieubelang,
naast andere belangen, een volwaardige plaats te geven in het besluitvormingsproces bij het verlenen van bijv. een vergunning. In de
behandeling heeft de VVD-fractie zich kritisch opgesteld ten aanzien
van de omvangrijkheid en ingewikkeldheid van het voorstel. Daar
de milieu-effectrapportage valt binnen het kader van de EG-richtlijn
terzake is de VVD-fractie accoord gegaan met deze uitbreiding van
de Wet algemene bepalingen Milieuhygiëne.
Deregulering:
De deregulering van de milieuwetgeving kreeg zeer duidelijk gestalte
in de vereenvoudiging van de Hinderwet. Minister Winsemius maakte
· de inhoud bekend van vier ontwerp algemene maatregelen van bestuur
op basis van art. Za Hinderwet. Deze amvb's zullen tot gevolg hebben,
dat 100.000 hinderwetplichtige inrichtingen, zoals slagerijen, brooden banketbakkerijen kunnen volstaan met een melding onder daartoe
opgestelde standaardvoorwaarden.
Milieubeleid:
Bij de begrotingsbehandeling milieubeheer stelde de VVD-fractie
vast dat als gevolg van de afhandeling van een groot aantal milieuwetten in deze kabinetsperiode de aandacht meer gericht kan gaan worden
op de doelmatigheid bij de uitvoering van het milieubeleid en verbreding
van het draagvlak. Positief was het oordeel over het IMP Milieubeheer
1986-1990, omdat hierin een betere en duidelijke presentatie van
het milieubeleid naar voren komt, omdat het spoor van een brongericht
beleid zich richt op doelgroepen die een eigen verantwoordelijkheid
gaan dragen voor het milieu.
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Opslag radio-actief afval:
Met de interim-opslag van radio-actief afval wordt een goede voortgang
gemaakt. Daarmee zal de basis gelegd worden voor een veilige opslag
op lange termijn.
Landbouw
Algemeen:
Gezien het feit, dat de landbouw een econo~ische sector is zal een
herstel van de economie, een verbetering van de positie van deze
bedrijfstak tot gevolg hebben. Met name de rentedaling van het laatste
jaar brengt een structurele lastenverlichting teweeg. Daarnaast
is de lage inflatie van groot belang voor de exportpositie van het
agrarisch bedrijfsleven, immers 60% van onze landbouwprodukten wordt
geexporteerd. Naar de mening van de VVD-fractie kan een subsidiebeleid
niet hetzelfde effect sorteren als deze beide componenten.
Landbouwoverschotten:
De landbouwoverschotten in de Europese Gemeenschap hebben een produktiebeperkende maatregel als de Beschikking Supperheffing tot
gevolg gehad. De VVD-fractie staat in het kader van de uitvoering
van deze beschikking een individuele benadering voor om specifieke
knelsituaties te kunnen oplossen. Met instemming heeft de fractie
dan ook kennisgenomen van het voorstel van het kabinet om de quota
gedeeltelijk los te koppelen van de grond, naast het vereenvoudigen
van de particuliere kavelwil. Uitgangspunt blijft echter voor de
VVD-fractie een volledige ontkoppeling van heffingvrije melkproduktie
van de grond, omdat daardoor de grondprijs beschermd zal kunnen
worden en de ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele melkveebedrijf geen belemmering ondervinden.
Groenboek:
Bij de begrotingsbehandeling heeft de VVD-fractie haar waardering
uitgesproken over het Groenboek van EG-commissaris Andriessen. Het
getuigt immers van realiteitszin om een heroverweging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid aan de orde te stellen. Onderkend werd
dat aanpassingen noodzakelijk zijn om de groeikracht en het produktieve vermogen in stand te houden. In het kader van de bedrijfsbeëindig:ng wil de fractie de VUT als een mogelijke maatregel mede
gezien de leeftijdsopbouw van hen die werkzaam zijn in de landbouwsector, immers 25% is ouder dan 60 jaar. Een andere mogelijkheid
is voor de fractie het vergroten van de bedrijven binnen de landbouw.
Daarnaast wordt een europese opkoopregeling ondersteund.

Met betrekking tot de afschaffing van de negatieve WIR-aanslag heeft
de fractie zich sterk gemaakt voor een aangepast beleid ten opzichte
van starters, omdat de WIR in die gevallen een substantieel deel
uitmaakt van de kapitaalvoorziening. De lastenverlichting van 105
miljoen voor landbouw en Midden- en Kleinbedrijf werden in samenhang met de compensatie van de afbraak van de MCB's als acceptabel
beschouwd.
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landschapsbeheer
Groene-schema's:
In oktober 1985 behandelde de Kamer de regeringsbeslissingen inzake
de drie Groene Schema's: het structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud, het structuurschema Openluchtrecreatie en het structuurschema
Landinrichting. De VVD-fractie legde veel nadruk op de samenhang
tussen deze schema's en moest daarbij een aantal onderlinge tegenstrijdigheden en conflicterende belangen constateren tussen natuuren landschapsbelangen enerzijds en de landbouwbelangen anderzijds.
Gepleit werd daarom voor een vergroting van het maatschappelijk
draagvlak door meer eenvoud, deregulering en decentralisatie alsmede
bevordering van de betaalbaarheid van het beleid. Een-motie van
de- VVD-fractie, die ertoe strekte de decentralisatie te bevorderen
werd door een Kamermeerderheid verworpen, terwijl naar aanleiding
van een motie inzake deregulering het kabinet toezegde de inzichtelijkheid van de structuurschema's te bevorderen.
De voornoemde kritiek ten aanzien van het structuurschema Natuuren Landschapsbehoud was het ontbreken van een financiële onderbouwing. Een VVD-motie betrekking hebbende op een jaarlijks voortschrijdende vijfjarenuitvoeringsprogramma werd door het kabinet
overgenomen. Bij het· structuurschema Openluchtrecreatie werd het
accent gelegd door de fractie op de structuurversterking, omdat
in de regeringsbeslissing het beleid te weinig is gericht op versterking van gebieden met een natuurlijke recreatieve kracht.
Verkeer en ~aterstaat
Personenvervoer:
Met grote voldoening heeft de VVD-fractie kennisgenomen van de inhoud
van het wetsvoorstel Personenvervoer. Omdat nu de verantwoordelijkheden komen te liggen bij hen, die ook verantwoordelijkheid dragen
voor het voorzieningenniveau.
Dankzij de inspanningen van de liberale minister Smit-Kroes zullen
de tarieven voor het openbaar vervoer in 1986 slechts beperkt stijgen
bij een gelijkblijvend voorzieningenniveau. Een beleid, dat volledig
werd gesteund door de VVD-fractie. Voorts heeft de fractie gepleit
voor meer flexibiliteit in het kader van de zgn. zonering, waardoor
de ergste effecten voor een aantal kleinere steden geëlimineerd
kunnen worden.
Privatisering:
De VVD-fractie heeft ingestemd met het wetsvoorstel op grond waarvan
de Postbank opgericht k~n worden, ondanks het feit dat de bevoegdheden
beperkt zijn gebleven. Daar de Staat der Nederlanden het gehele
aandel~npakket in handen heeft zou de Postbank anders in een bevoorrechte positie komen ten opzichte van de handelsbanken. Desalniettemin
is de VVD-fractie er voorstander van om meer aandelen af te stoten
naar de particuliere markt. Het Regeringsstandpunt naar aanleiding
van het rapport van de Commissie Steenbergen, waarin voorstellen
gedaan worden over een gedeeltelijke verzelfstandiging van de PTT
werd gematigd positief ontvangen.
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Voorts bereikte de Kamer een besluit over de privatisering van de
Rijksautomobielcentrale.
Rijkswegenfonds:
Bij de behandeling van het Rijkswegenfonds bepleitte de VVD-fractie
een aanzienlijke uitbreiding van dit fonds. Hierbij werd overwogen,
dat als gevolg van de toenemende mobiliteit over de wegen meer files
zullen gaan ontstaan. Op grond hiervan dient nu reeds nagedacht te
worden over de vraag of onze wegeninfrastructuur-voldoende zal zijn
als de huidige knelpunten zijn opgelost.
Verkeersveiligheid:
Met betrekking tot de verkeersveiligheid sprak de VVD~fractie haar
tevredenheid over het gevoerde beleid. In december 1985 is door het
kabinet het tweede Nationale Plan Verkeersveiligheid naar de Kamer
gestuurd. Ondanks het feit dat het aantal verkeersdoden in 1985 is
gedaald zal de verkeersveiligheid haar prioriteit moeten behouden.
Genoemd werden in dit verband de verkeerseducatie en de regionalisatieprojecten. De fractie drong aan op een snelle behandeling van het
wetsvoorstel ademanalyse, zodat het vraagstuk van het rijden onder
invloed op een meer efficiënte wijze aangepakt kan worden.
Geldigheidsduur rijbewijzen:
.
Naar aanleiding van een door de liberale Staatssecretaris Scherpenhuizen ingediend voorstel over de verlenging van de geldigheidsduur
van rijbewijzen .
en de decentralisatie van de afgifte
werd door de VVD-fractie een amendement ingediend om de leeftijdsgrens
te verhogen tot 70 jaar. Een voorstel dat door de Kamer werd overgenomen. Daarnaast zullen de gemeenten in het vervolg de afgifte
van rijbewijzen gaan verzorgen.
Wet Autovervoer goederen:
De wijziging van de Wet Autovervoer Goederen werd na een jarenlange
voorbereiding in februari 1986 in de Kamer behandeld. Daarbij bracht
de fractie naar voren, dat de omvang van de verveersactiviteit bepaald
moet worden door de ondernemer als hij voldoet aan voorwaarden, zoals
een vestigingsvergunning, toetreding tot de markt. Voorts werd onder
de aandacht gebracht, dat het aantal te verrichten administratieve
handelingen door een vervoerder nog zeer aanzienlijk is. Belangrijke
verbeteringen die door dit wetsvoorstel in de Wet Autovervoer Goederen
aangebracht zullen worden zijn:
a. de instelling van de Raad van Vergunningbeleid
b. vereenvoudiging van de financieel-economische toets bij aanvraag
of uitbreiding
c. invoering eenhedenstelsel.
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren:
Middels een spoedprocedure werden een tweetal WlJZlgingen van de
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren behandeld en aangenomen. Uit
de wet werd de bepaling geelimineerd, dat de "wijze van lozen" van
afvalwater een maatstaf kan zijn voor het opleggen van extra zuiveringsheffingen. De tweede wijziging betrof de opbouw van de zogenaamde
vervuilingseenheid/inwonersequivalent. De VVD-fractie vroeg aandacht
voor de onbillijkheid in deze voorstellen; dat door waterkwaliteitsbeheerders extra kosten moeten worden gemaakt om onregelmatige lozingen
van afvalwater te kunnen verwerken, als bekend is wie de veroorzakers
zijn. Kamerbreed werd een motie van VVD en CDA aanvaard, die de Regering
verzocht om nadere studie en alsnog voorstellen te doen voor een
correctieregeling voor daartoe geschetste gevallen.
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Proef zesbaksduwvaart:

De start van de proef met de zesbaksduwvaart brengt voor de VVD-fractie
geenszins met zich mee, dat na deze proef introductie vanzelfsprekend
is. In een Uitgebreide Commissievergadering gaf de fractie aan welke
uitgangspunten bij een definitieve beoordeling betrokken moeten
worden:
a. het benutten van de gunstige ligging van Rotterdam
b. de schaalvergroting in het vervoer
c. de veiligheid op de Rijn
d. de invoering met geen onevenredig nadeel toebrengen aan de overige
vaart
e. de kosten moeten in redelijke verhouding staan tot de baten.
Variabilisatie:

Terzake van de variabilisatie van autokosten nam de VVD-fractie
het standpunt in, dat een dergelijk systeem in principe onaanvaardbaar is mits de invoering budgettair neutraal geschiedt. Bovendien
zal de variabilisatie in internationaal verband gestalte moeten
krijgen vanwege de concurrentie-effecten voor het bedrijfs- leven.

WELZIJNSBELEID
Volksgezondheid
Stelselwijziging ziektekostenverzekering:

Op het gebied van de volksgezondheid kenmerkte het afgelopen jaar
zich in de eerste plaats door de stelselwijzigingen van de ziektekostenverzekering.
Als gevolg van de concentratie van grote risico's werden in de bejaarden
en vrijwillige ziekenfondsverzekeringen zeer grote verliezen geled~.n,
waardoor zeer ruime rijksbijdragen, (~ f 1,25 miljard per jaar)
en zelfs bijdragen van de particuliere ziektekostenverzekeraars
(180 miljoen per jaar) ter beschikking moesten worden gesteld.
Er rest slechts de opheffing en het zorgen voor een goede opvang
van de betrokken verzekerden. De fractie is accoord gegaan met de
voorstellen van de Regering om het verzekerdenbestand te spreiden.
In feite verkeerde de vrijwillig ziekenfondsverzekerden in surseance
van betaling. Het faillissement kan slechts worden afgehouden door
de tjjdelijke vrijwillige bijdrage van de particuliere verzekeraars.
Door een lage premiestelling voor ex-bejaarden verzekerden die naar
het gewone ziekenfonds gaan (2,9% van de AOW en 9,6% over andere
pensioendelen), treedt voor deze groep per saldo een lastenverlaging
op van 370 miljoen gulden. Deze premie- berekening levert tevens
een bijdrage aan de verzachting van de zogenaamde AOW plus-problematiek.
Mensen met een relatief laag extra pensioen gaan er in de nieuwe
situatie op vooruit.
De particuliere ziektekostenverzekeraars zullen straks een plicht
krijgen een standaardpakket aan te bieden voor f 135 per maand,
dat vrijwel overeenkomt met het ziekenfondspakket. Zelfstandigen
die in het vrijwillig ziekenfonds nu een premiereductie hebben,
zullen voor de negatieve inkomenseffecten worden gecompenseerd uit
de begroting van Economische Zaken.
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In september 1985 verplichtte CDA-Staatssecretaris Van der Reyden
bij Koninklijk Besluit alle mensen met een. WAO of een WWV uitkering
in het ziekenfonds te gaan. Deze maatregel betekende dat ook mensen
die door een aanvullende uitkering van de vroegere werkgever, boven
de ziekenfondsgrens (nu: f 48.500) uitkwamen, toch in het ziekenfonds moesten. De fractie heeft daarover een interpellatie aangevraagd en de Staatssecretaris heeft naar aanleiding daarvan toegezegd
dat voor hen die boven de ziekenfondsgrens uitkwamen de verplichting
opgeheven zal worden. De uitvoering van deze toezegging heeft nog
tot 1 maart j.l. geduurd, maar is mede op aandringen van de VVDfractie toch tot stand gekomen.
Gehandicaptenbeleid:
In november is in een UCV het gehandicaptenbeleid besproken, waarbij
van de kant van de VVD-fractie is aangedrongen op de totstandkoming
van een verstrekkingenwet, die het gehandicapten eenvoudiger maakt
kunst- en hulpmiddelen aan te schaffen.
Ouderenbeleid:
Voor wat betreft he~ ouderenbeleid heeft de VVD-fractie in zekere
zin willen preluderen op de komende kabinetsperiode door reeds
in de begroting van 1986 een totaal van ongeveer 23 miljoen aan
amendementen voor te stellen ten gunste van het ouderenbeleid.
De amendementen van de VVD-fractie werden echter afgewezen, wegens
de dekking, binnen de welzijnsbegroting, waarvoor geen meerderheid
was te vinden.
E~n deel van de dekking werd gevonden in het sociaal-cultureel
werk, dat, zoals reeds in de beleidsnotitie van 1984 is uiteengezet
binnen de WVC-begroting niet onze prioriteit heeft. Een onderdeel
van de dekking (20 miljoen) werd echter ook gevonden in gelden,
die ter beschikking waren gesteld van de opvang van Tamils welke
aanzienlijk minder is dan was verwacht, zodat 43 miljoen te veel
beschikbaar was, die naar de mening van de VVD-fractie deels besteed
kunnen worden ten behoeve van het ouderenbeleid.
In het licht van de demografische ontwikkelingen hoopt de fractie
dat in de toekomstige aanpassing van collectieve middelen een kamermeerderheid bereid zal zijn alle redelijke alternatieven voor dekking
van gelden, die voor het ouderenbeleid nodig zijn op hun merites
te beoordelen. De VVD heeft een CDA-motie ondertekend, waarin gevraagd werd de bezuinigingstaakstelling voor volgend jaar op dit
terrein met 90 miljoen te verzachten.
·~elzijn

eh c~ltuur
Welzijnswet:
De plenaire behandeling van de Welzijnswet heeft in eerste instantie
niet onze prioriteit, wegens vele gebreken in deze wet. Met name
wat betreft de decentralisatie.
Mediawet:
De Mediawet is een uitvloeisel van de nieuwe ontwikkelingen op
dit terrein, hoewel de neerslag daarvan in de Mediawet naar het
inzicht van de VVD-fractie nog onvoldoende is.
Op dit gebied heeft zich in ieder geval al een interessante ontwikkeling voorgedaan, doordat het kabinet zijn ondertitelingsverbod
voor internationale t.v.-programma's heeft moeten intrekken. De
VVD-fractie had tegen de voornemens van de Minister van WVC al
principiële bezwaren geuit en uiteindelijk is de maatregel gestuit
op internationaal juridische bezwaren.
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Onderwijs
Basisonderwijs:
Op 1 augustus 1985 is de basisschool van start gegaan. Het innovatiebeleid zal zich de komende jaren richten op de onderwijskundige
realisering van de uitgangspunten en doelen van de Wet op het Basisonderwijs (WBO).
Het probleemoplossend en zelfvernieuwend vermogen van de school
dient vergroot te worden. Naar het oordeel van de VVD-fractie zijn
bij de voorbereiding op basisschool de ve~wachtingen over de vernieuwing van het onderwijs te lang te hoog gespannen geweest. Ook
de overheid heeft zich hieraan schuldig gemaakt. Het beleid zal
zich in de toekomst op het totale scholenveld moeten .. richten en
vooral goed overwogen en realistisch moeten zijn.
De vergroting van de zorgbreedte mag pas plaatsvindenals de scholen
er toe in staat zijn. De fractie heeft voorgesteld om in de periode
89-91 het thema zorgverbreding aan te bieden, zodat in de periode
86-91 alle aandacht uit kan gaan naar de schoolwerkplanontwikkeling.
Onderwijsvoorrangsbeleid:
.
In dit jaar is een wettelijk kader voor het voeren van een samenhangend onderwijsvoorrangsbeleid vastgesteld. Middels deze wet zal
een regeling opgenomen worden voor het onderwijsvoorrangsplan: dit
is een instrument om planmatig de ontwikkeling en de samenhang te
bevorderen van de al dan niet krachtens deze wet genomen maatregelen
voor het opheffen of verminderen van onderwijsachterstanden.
Voorts zijn er bepalingen opgenomen m.b.t. de onderwijsvoorrangsgebieden. Voor de VVD-fractie ligt het zwaartepunt voor de ontwikkeling van het onderwijsvoorrangsbeleid op het lokale niveau. Zowel
de lokale overheid als de lokale en regionale onderwijs- en welzijnsinstellingen spelen in het geheel een belangrijke rol.
Achterstandenbeleid:
De VVD-fractie heeft vele malen gepleit voor een betere toedeling
van extra faciliteiten ter bestrijding van onderwijsachterstanden
van leerlingen. Op dit moment vindt toedeling plaats op grond van
het beroep en opleidingsniveau van de ouders. De Kamer heeft op
initiatief van de VVD-fractie uitgesproken dat er een systeem ontwikkeld moet worden waarbij faciliteiten ter bestrijding van onderwijsachterstanden toegekend worden op basis van gekwantificeerde
en gekwalificeerde onderwijsachterstand van individuele leerlingen
zelf.
Ontwikkelingawet voortgezet onderwijs:
In juli 1985 heeft de regering het wetsvoorstel ontwikkelingswet
voortgezet onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel
wil een wettelijke grondslag bieden voor het ontwikkelingsbeleid
m.b.t. het gehele voortgezet onderwijs. Deze wet richt zich op de
regeling en bekostiging van activiteiten van scholen, die deelnemen
in het ontwikkelingsbeleid.
De VVD-fractie is in deze van mening dat met het ingediende wetsvoorstel het kabinet wel een heel eigen invulling gegeven heeft
aan de in het regeeraccoord gemaakte afspraken over de middenschool.
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De grondslag van de afspraken was een experimentenwet. Dit wetsvoorstel echter heeft meer weg van een verkapte invoeringswet.
Het nu ingediende wetsvoorstel is niet het type wetsvoorstel dat
de VVD-fractie destijds voor ogen heeft gehad, mede gezien de bezwaren tegen de middenschool als enige schooltype in het voortgezet
onderwijs.
Opheffingsnormen voortgezet onderwijs:
Ook heeft de regering het wetsvoorstel ingediend tot verhoging
van de opheffingsnormen voor scholen van uoortgezet onderwijs (HEF-VO).
De fractie heeft vooralsnog reeds meermalen gepleit voor gedifferentieerde opheffingsnormen: voor het platteland stellen wij 30
leerlingen per leerjaar voor. Voor stedelijke gebieden stellen
wij 45 leerlingen per leerjaar. Hierdoor zal de entscholing van
het platteland voorkomen kunnen worden. Bij de planning van onderwijsvoorzieningen moet de provincie een zwaardere rol gaan vervullen.
Kwaliteit Hoger Onderwijs:
Met de nota Hoger Onderwijs Autonomie en Kwaliteit (HOAK-nota)
heeft de regering een belangrijke stap gezet op het terrein van
de deregulering in het hoger onderwijs.
In de beleidsnota worden voorstellen gedaan tot veranderingen van
de besturingsconceptie voor het hoger onderwijs.
In de toekomstige regelgeving zal de samenhang tussen de drie onderdelen van het hoger onderwijs (WO, HBO, OU) moeten worden versterkt.
De regelgeving voor de toekomst zal zich dienen te kenmerken door
een grote mate van globaliteit en afstandelijkheid van bestuur.
In het systeem van planning en bekostiging van de instellingen
van hoger onderwijs worden enige veranderingen aangebracht. Uitgangspunten isr dat de instellingen, binnen de door de overheid
vastgestelde grenzen, de vrijheid hebben tot besteding van de middelen.
Basiseducatie:
De Rijksregeling Basiseducatie biedt een eenduidig beleids- en
bekostigingskader voor de activiteiten die tot de basiseducatie
worden gerekend.
De regeling loopt vooruit op de Wet op de Volwasseneneducatie en
zal te zijner tijd met een invoeringswet hierin opgenomen worden.
Op initiatief van de VVD-fractie is de regering gevraagd het beleid
erop te richten, dat binnen het onderdeel taalvaardigheid in de
basiseducatie de mogelijkheid wordt gegeven, aan de deelnemers
elementair Engels aan te bieden. Ook heeft de VVD-fractie met andere
fracties een motie ingediend waarin de regering werd verzocht om
beroepsoriëntatie en elementaire informatica in de activiteiten
welke gerekend worden tot de basiseducatie, op te nemen.
Wet op de Studiefinanciering:
De VVD-fractie heeft in grote lijnen ingestemd met het wetsvoorstel op de studiefinanciering op onderdelen heeft zij echter een
12-tal wijzigingsvoorstellen ingediend. De fractie was dan ook
zeer verheugd, dat de regering 10 van de 12 voorstellen bij nota
van wijziging heeft overgenomen. Hierbij kan met name gewezen worden
op:
1. de verruiming van de mogelijkheden om in het buitenland
te
studeren;
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2. het buiten de draagkrachtbepaling houden van (bedrijfs-)
vermogens, wat voor boeren en andere zelfstandigen kan leiden
tot een lastenverlichting van enige duizend~n guldens per
jaar per student.
Van belang is dat ondanks deze en andere gerealiseerde wensen de
basisbeurs boven de f 7000 is gebleven.
Ook heeft de regering de VVD-fractie toegezegd dat indien het stelsel
van sociale zekerheid geindividualiseerd zal wor~en, ook het stelsel
van studiefinanciering in deze zin gewijzigd zal worden.
De VVD-fractie is van mening, dat de Wet Studiefinan~iering een
goede wet is, enerzijds omdat de rechtszekerheid geboden worden
aan de student en anderzijds omdat de wet de basis verschaft voor
groeimogelijkheden.
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BIJLAGE IV
Commissie Binnenlandse Zaken

JAARVERSLAG 1986

Samenstelling van de commissie
Krachtens art. 60 huishoudelijk reglement ia de commissie cp de dag van de
verkiezing van de leden van de'Tweede Kamer der Staten-Generaal (21 mei)
ontbonden.
Omtrent de benoeming van voorzitter, secretaria en leden van de nieuwe partijcommissies heeft het dagel~~s bestuur eerst in zijn vergadering van 18aug.
besluiten genomen, waarna onze commissie als volgt is samengesteld:
Mr. J. H. J. van Blommestein voorzitter, J.C. H. Coenen, Mr. J.C. van Hasselt
(plvv. secr.), Drs. A. J. B. Hubert, I. J. P. Ieijzer, C.S. M. Kormelink-Paulus,
Ir. P. Loos , J. F. Meijeraan R. A. secretaris , J. W. Remkea, H. C. J. Roijera ,
Ir. G. A.P. Schel~ekena en Drs. P.A. van Vugt;
adviserende leden:
Mr·. W. J. Geertsema, J. Franssen, Drs. L. M.L. H.A. Hermans, Mr. J. G. C. Wiebenga.
Aldus kwamen zes nieuwe leden (waarvan twee al enkele vergaderingen als gast
hadden bijgewoond) in de plaats van E. F. M. Coenén-Vaessen, F. H. Cornelissen,
Mr. J. H. Ekkers, C. G. J. van den Oosten en Mr. G. W. A. van der Velde,
die -meestal op eigen verzoek- niet zijn herbenoemd.
De commissie heeft zich.zowel in oude als nieuwe samenstelling afgevraagd
of het (reeds lang bestaande) voorschrift tot ontbinding op de dag van T Kverkiezingen wel een goede zaak is; daardoor functioneren er geen commissies
tijdens de -mogelijk langdurige- periode van kabinets(in)formatie.
Vergaderingen
De commissie kwam bijeen op 29 januari, 27 maart (Thorbeckehuis), 14 mei en
informeel op 4 juni; nadien op 27 augustus (Thorbeckehuis), 8 oktober,
12 november en 17 december, zo veel mogelijk in het Tweede-Kamergebouw; daar
werden de vergaderingen (middag en vooravond) onderbroken door gezamenl~~e
maaltijd, voor eigen rekening.
·
Tijdens onze vergaderingen waren vrijwel altijd adviserende leden aanwezig, met
wie wij bijzonder goede contacten hebben onderhouden. (Evenals trouwens met
medewerkers van de Tweede-Kamerfractie.) Het bezoek van de leden aan de vergaderingeW in het eerste halfjaar heeft kwantitatief wel te wensen over gelaten; in h~tweede halfjaar was dit veel beter.
_Besproken onderwerpen
In overleg met de adviserende leden hebben wij getracht de wetgevende arbeid,
in het bijzonder van·de Tweede Kamer, te volgen en telkes een paar actuele
onderwerpen bij de kop te nemen, zoals in vorige jaren gewoonte is geworden.
Op de agenda kwamen o.a.: Zelfbeheer bij de r~~overheid, voorontwerp wijziging
Provinciewet, reorganisatie nutsbedrijven, "grote operaties" en haar trage
voortgang (zo daarvan mag worden gesproken), voorontwerp herziening Kieswet,
bijdrage (o.b.v. het verkiezingsprogramma) aan VVD-inbreng voor een eventueel
regeerakkoord, terugblik op de verkiezing van leden van de Tweede (en Eerste)
Kamer en wat daarmee annex was, actuele artikelen uit de pers, begroting 1987,
ambtenarenbeleid, tijdel~~e wet Kroongeschillen, bestuursakkoord Rijk- V.N.G.
Voorts :
Amendementen algemene vergaderingen (zie hierna); voorbereiding van een resolutie betreffende het referendum op decentraal niveau. (Werkgroepje ter zake,
bestaande uit de leden Kormelink-Paulus, Meijeraan en Van Vugt~heeft de amendementen van afdelingen en centrales ook van commentaar voorzien.)
Optreden in andere organen
De -na 21 mei niet meer opnieuw geformeerde- koepelcommissie Justitie en
Binnenlandse Zaken, waarvan voorzitter en secretaris deel uitmaakten, is in
het verslagjaar niet meer bijeen geweest.
De voorzitter bezocht 20 november de vergadering van partijcommissievoorzit~· gewijd aan de stand ~ zaken m.b.t. functioneren commissies in het herziene stelsel en aan de planning van eventuele themacongressen in 1987.
Namensons is aangedrongen op behandeling, op enigerlei wijze, van geschrift 56
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van de Teldersstichting, "Rechtspositie van de ambtenaar".
Wegens verhindering van VVD-Kamerleden trad de secretaris 24 f~bruari op
- met H. Aiders en Prof. A. B. Ringeling - in een onder leiding van
Prof. H. Daalder staand forum over het referendum, georganiseerd door
het politicologisch dispuut 11 Gapende Hoogten" van de Rijksuniversiteit
te Leiden.
Van de in ons vorig jaarverslag vermelde, door onze commissie ingediende
amendementen op het verkiezingspro~ramma zijn er ( nadat de amendementencommissie de overige "redactioneel' had verklaard ) 1 februari op de algemene vergadering in Almelo 11 behandeld, waarvan 3 waren aanbevolen (welke
ook zijn aangenomen) en 8 ontraden. Na discussie (waarbij voorzitter en/of
secretaris voor de commissie optraden) zijn er nog 3 ongewijzigd aangenomen,
2 aanvaard onder voorbehoud van wijzigingen (in overleg te bezien door het
betrokken lid van de commissie verkiezingsprogr~), slechts 2 rechtstreeks
verworpen en 1 voorshands aangehouden; dit resultaat stemt tot tevredenheid.
Met betrekking tot een door het hoofdbestuur aan de jaarlijkse algemene
_vergadering (18/19 april te Arnhem) voorgelegd voorstel tot wijziging van
het huishoudelijk reglement betreffende de "commissies van advies" heeft onze commissie per amendement, ondersteund door de Justitiecommissie, een geheel andere tekst voorgesteld. Het hoofdbestuur stemde in met dit amendement,
"dat op adequate wijze de doelstellingen van het hoofdbestuur inzake de commissies ••• verwoordde" en dat door de algemene vergadering is aanvaard.
Op die vergadering hebben voorzitter en secretaris namens de commissie ook
enkele opmerkingen gemaakt m.b.t. de beleidsnotitie van onze T K - fractie.
Mede namens de commissie was de secretaris aanwezig in de vergadering van de
2artijraad op 20 september te Utrecht, zoals gebruikel~K gewijd aan de bespreking van Miljoenennota en Troonrede; tijdens het besloten gedeelte (de ochtendzitting, opgesplitst in "clusters") bleef een gelegenheid om op meer informele wijze over bepaalde andere problemen van gedachten te wisselen, onverwacht achterwege.
Het onderwerp van de partijraadsvergadering op 1 november lag niet op ons terrein. Kennelijk in afwijking van een enkele andere commissie menen wij ons
dan te moeten onthouden van het bespreken van de stellingen en derhalve ook
van het indienen van moties en/of amendementen.
De laatste algemene vergaderinB, 29 november te Breda, verliep voor wat het
aandeel van onze commissie betreft, onbevredigend. Deze vergadering verwierp
namelijk met grote meerderheid de eerder in dit verslag genoemde resolutie
(welke vanaf het podium werd verdedigd door Meijeraan en Van Vugt uit vorengenoemde werkgroep), waarin ook was opgenomen het 1 februari in Almelo aangehouden amendement, luidende: "Door wetswijzigingen dient het (niet-verplicht)
beslissend referendum mogelijk te worden gemaakt op lokaal eu provinciaal niveau • .
Teleurstellend was vooral, dat er bij een grote groep afgevaardigden helemaal
geen behoefte aan discussie bestond, zoals de redactie van "Vrijheid en Democratie" in haar verslag constateerde.
17 december 1986

De V VD - commissie Binnenlandse Zaken :

..,___
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JAARVERSLAG 1986 JUSTITIECOMMISSIE.
1986 was het jaar van de Tweede Kamerverkiezingen. Hierdoor heeft de
Justitiecommissie minder frequent kunnen vergaderen dan in andere jaren.
De commissie kwam 7 maal bijeen.
Er zijn opnieuw veel actuele juridische zaken aan de orde geweest., zoals:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De Wet gelijke behandeling
Het euthanasievraagstuk
Legitimatieplicht
Vreemdelingenbeleid
Bespreking van een gewenst toekomstig kabinetsbeleid m.b.t. justitie.
Bespreking van de regeringsverklaring voor zover deze betr~kking heeft op
Justitie
7. Voorgenomen wetsontwerp m.b.t. de gefinancierde rechtshulp
8. Vervolging en veroordeling kleine misdrijven.
9. Problemen rond de reorganisatie van de rechterlijke macht.
10. Begroting
Ook dit jaar is weer een themadag gehouden en wel op 9 december 1986. Onderwerp
was: Moeten de boeken 3, 5 en 6 van het Nieuw BW wel of niet worden ingevoerd.
Deze themadag is belegd i.v.m. het feit dat het kabinet een commissie van "wijzen"
heeft ingesteld die over al dan niet invoering zu~len adviseren aan de regering.
De commissie is ter gelegenheid van de verkiezingen ontbonden.
In de nieu\·le samenstelling zijn drie leden aan de commissie toegevoegd, te weten
de heren Bos, van Bruggen en van der Velde. Mr. Talsma is als lid afgevoerd,
aangezien hij, ingevolge een besluit van het Hoofdbestuur, geendeel mag uitmaken
van meer dan één commissie. Dit besluit geldt voor alle ccmn:i.ssi.eleden. Wel mag Talsma
als genodigde deel uitmaken van onze commissie.
Van Emde Baas heeft de voorzittershamer overgenomen van van der Goes. De commissie is van der Goes zeer erkentelijk voor het vele werk dat hij als voorzitter
jarenlang t.b.v. de commissie heeft verricht.
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~ 21, ...... Wc l:qJd
'N: oeote - 1S2S I 070 - 166291.

Nr: 08/87

5 91 4 ~·

Onderwerp: J!lf'y!niiCI 1986.

'1l

In het eerste lcwart881 V80 het versl~~J~aar t:m;J cE comm1ss1e ztch rNer cE regel1ng
Inconveniënten en cE beve11iging van Schiphol. Ten behoeve ven een eventuele VVDdeelname aan cE kabinetsformatie brengt cE commissie een uitQebreid advies uit aan cE
voorz1tter van cE Tweede-KamerfrtEtfe, waarin opgenomen personele- en materlêle

wensen.
Op 21 mei werd cE partijcommissie formeel ontllordln. Afscheid werd ~en van cE
voorzitter, Mr. A.D. Peiffer, en~ secrets-is, Mevroow BAH.M. Lok-Knep, elsme ven
Mr. J.H.J. van Blommestein en H. Dubbelboer, die zich niet meer beschikbaar steleEn
voor een eventuele herbenoeminQ.
Op 30 september kwam de commissie in haar nieuwe samenstelling voor het eerst bijeen
oneEr voorzitterschep van de heer Tj.P. cE Vries; als secretaris trataan cE Heer D.e.J.
Fabius. Als nieuwe leden werden gBfnsta11eerd Mr. e.E. Leges weard, Mr. J. Eldcers, 8.
WijbengB, MA Beuving en Mr. C.H. tb!tcoop. Bij IÈ samensteiJing van cE commissie is
het Hmfdbestuur er in gesiÇ ~justitiële- en politiële vertegeliWOOI diging zo breed
mogelijk te cbm laten zijn. Als disciplines zijn thans verteganwoordiCJi de hoofden van

plaetsel1jke politie ven zowel gemeente- als rijlcspol1tle gemeenten, het Openbaar
Ministerie, het Ministerie van Binnenlendse zeken, het Ministerie vm Justitie, de
gemeentepolitie, 12 rijlespolitie en cE Koninlelijke marechaussee; cE advisering in 12
va complexe en ii'Ki'1ngenm pol1t1evraçrtukleen werd hierá:Dr voor cE komende vier
jeer optimaal verzekerd.
In het vierde kwertmsl van het verslegjmsr werden adviezen opgesteld inzatce cE veiligheidsfouillering. Een onderzoek is gestart Om te komen tot een alternatieve sterkte- en
vereisJeutel op basts Y811 een biJ het Ministerie ven Bfnnenlandse zeteen gehanteerd
systeem bij

~

toedeling van gelden aan ~gemeenten uit het gemeentefond:s.

o.e.J.Fabius.

120

·.

••. "!

......... 211, 6I9MB 1-c Eind
Til: Gate - 1S2S I 070 - 166291.

Nr: 09/87
~erp: Acüvileilanpl~n 1987.

De politiecommissie zal, op basis van het genomen besluit op haar vergillering van 30
september 1986, fn 1987 streven nar een betlarlö!ltng vsn de nsvolgende oncErwerpen:

a Sterkte- en vercEelsleutel;
b. Inconveniënten;

c. Wet op de politieregisters;
d. W1Jz1g1ng poi1Uewet;

e. Decoucentretie;
f. Doorberekening polftletosten;
g. Pos1t1e b1jzondel e opspor1ngsd1ensten;

h. Clubhuis problematiek;
i. Grensbewaking ( Deelrapport nr.59);
j. Automatisering;
k. Samenwerking politieregio's;
1. HerzfenfnQ VreemdeltrlfJlf'lwet 1988;
m. Veiltgheidsfoui11ering;
n. CRI-problematielc;
o. Terrorfsme;
p. Korte termijn problematiek.
Advisering zei, indien relevent, uitgebrat WOI"ta1 vmr de kmnerbetH!ntEling van opgemelde onderwerpen.
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VVD - Commissie Buitenlandse Zaken

JAARVERSLAG 1986

~~~!~!=l~~~~-~2~~~~~~
In de loop van het verslagjaar is ook de commissie buitenlandse
zaken opnieuw samengesteld.
De heren H.A.M. Hoefnagels (jarenlang vaarzitter van de commissie),
ir G.O. Heij (secretaris), drs Chr.L. Balj,, prof: dr S.L. Louwes, ·
J. Maaten en A.G. van Roggen verlieten de commissie.
Lid van de commissie bleven: mr D.H. Kok, dr A.C.A. Dake,
dr B.G. Klein Wassink, drs J.W. van der Meulen, mr M. Patijn,
prof. mr

o.

Simons en

w.c.

de Vries.

Als nieuwe leden traden toe: J.D. Blaauw, mr Chr. Kok, J. Manheim
en mw M.A. Zoutendijk-Meijs.
Oe waarnemend voorzitter mr D.H. Kok werd tot voorzitter en
dr B.G. Klein Wassink tot secretaris benoemd.

In 1986 werd vergaderd op 5 maart, 16 april, 7 mei, 4 juni,
8 oktober, 5 november en 3 december.
Naast de actualiteiten kwamen met name de volgende onderwerpen
aan de orde: Europese integratie (o.a. aan de hand van een notitie
van mr Chr. Kok en, in aanwezigheid van de Europese Kring van de
GN-LI, over het WRR-rapport

1

De onvoltooide europese integratie'),

de Oost-West-verhouding, veranderingen in de Sowjet-Unie,
strategische ontwapening (aan de hand van een notitie van J.C. Blaauw
en drs J.W. van der Meulen, welke ook nog met de defensie-commissia
,,

zal worden besproken), het Midden-Oosten, Zuid-Afrika (tijdens een
der vergaderingen met de hoogleraren eauwenberg en Van Doorn) en
Suriname. Uiteraard werd eveneens aandacht besteed aan de
begroting van Buitenlandse Zaken.
Oe vergaderingen werden regelmatig bijgewoond door de adviserende
en geadviseerde leden uit Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees
Parlement.
B.G. Klein Wassink
secretaris
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DEFENSIECOMMISSIE van de

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Secretariaat: Van Alphenlaan 1, Postbus 40, 2110 AA Aerdenhout, telefoon: 023-249001

JAARVERSLAG VAN DE DEFENSIE-COMMISSIE VAN DE VVD OVER DE PERIODE
8 OKTOBER 1985 TOT AAN 9 OKTOBER 1986.
A1gemeen
.
De defensie-commissie vergadert steeds op de tweede dinsdag van de
maand, ook tijdens het karner-reces. Voorts. waren er, evenals in
andere jaren, ook in het verslagjaar nogal wat extra bijeenkomsten
o.a. over s.D.I ..
Op 4 april 1986 werd eer. bezoek gebracht aandeNavo te Brussel.
Evenals die van voorgaande jaren geeft dit jaarverslag niet alle
werkzaamheden van de commissie weer. De defensie-commissie heeft,
meer dan waarschijnlijk de andere partij-commissies, te rnaken met
vertrouwelijke gegevens. De commissie ontkomt er daarbij niet aan
om sommige gegevens wel onder de aandacht te brengen van o.a. de
kamerleden doch deze gegevens niet te publiceren in notulen, jaarverslag e.d.
Enkele grepen uit het verhandelde in de maandelijkse vergaderingen:
Dinsdag 8 oktober 1985:
Bespreking oppergezag krijgsmacht n.a.v. Grondwetsherziening ("Koning" of "regering"). Vervanging luchttransport Klu. ELD-congres
Brussel. Verloop defensiepersoneel.
Donderdag 31 oktober 1985:
Extra vergadering over SDI.
Dinsdag 12 november 1985:
SDI (eindrapport), nabespreking 1 november-besluit, defensiebegroting 1986, defensie-technologie-beleid, vervanging transportvliegtuigen.
Dinsdag 10 december 1985:
Defensiebegroting 1986, resultaten "arnendernentenbeurs" voor wat
betreft het deel defensie, goedkeuringswet plaatsingsverdrag, Navo-consultatie n.a.v. 1 november-besluit, voorbereiding hoorzitting "Walrus".
Dinsdag 14 januari 1986:
Goedkeuringswet plaatsingsverdrag: 1 november-besluit, hoorzitting
Walrus, defensiebegroting.
Dinsdag 11 februari 1986:
Voorbespreking lezing van generaal Gijsberts over nederlandse
kernwapentaken, UKW-rnotie Linschoten, 155 rom-geschut, hoorzitting
Walrus-affaire, onderwerpen voor bezoek Navo Brussel, defensiebegroting.

. . /2
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DEFENSIECOMMISSIE van de

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Secretariaat: Van Alphenlaan 1, Postbus 40, 2110 AA Aerdenhout, telefoon: 023-249001
-2-

Vrijdag 4 april 1986:
Bezoek van de commissie aan deNavo te Brussel: inleiding door Mr.
J.G.N. de Hoop Scheffer, permanent vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Noord-Atlantische Raad, voordrachten van majoor L. Esguevillas van de spaanse delegatie bij de Navo, Mr. R.M.F.J.M.J. van der Kroon va'n de nederlandse delegatie,
voordracht "Arms Control in Geneva" door een lid van de amerikaanse vertegenwoordiging, discussie met leden van de--nederlandse permanente vertegenwoordiging. De dag, die perfect was georganiseerd
door onze leden Kamman en Smits, beiden gedetacheerd te Brussel,
werd besloten met een zeer geanimeerd en goed verzorgd cocktailbuffet ten huize van de heer en mevrouw Smits.
Dinsdag 8 april 1986:
Lezing Lt.gen. b.d. A.W.T. Gijsberts over de nederlandse kernwapentaken.
dinsdag 13 mei 1986:
Vrijwel de gehele vergadering is gewijd aan het onderwerp defensie-knelpunten ter behandeling bij de kabinetsformatie.
Dinsdag 10 juni 1986:
Helicoptervervanging, eskader-reis/ commercie, verder (vrijwel de
gehele avond) nabeschouwing verkiezingen en mogelijke consequenties voor het defensiebeleid.
Dinsdag 8 juli 1986:
Wegens de vele -vakantie- afzeggingen is er niet vergaderd.
Dinsdag 12 augustus 1986:
Regeeraccoord
en
regeringsverklaring,
1986/1987.

planning

commissie-jaar

Dinsdag 9 september 1986:
Eerste vergadering in de nieuwe samenstelling. Planning voor het
commissie-jaar
1986/1987,
materieel-beleid,
personeelsbeleid,
tankproblemen.
Aerdenhout, 30 december 1986.
Mr. J.M. Bast
Secretaris Defensie Commissie
VVD
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JAARVERSLAG PARTIJCOMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 1986.

In de eerste helft van het jaar heeft de partijcommissie ontwikkelingssamenwerking (~C/OS) vier notities het licht doen zien:
1. Enige operationele aanbevelingen ten aanzien van het voorzitterschap van de EG-Raad van Ministers voor ontwikkelingssamenwerking
(d.d. 29 januari 1986):
·
2. Het functioneren van de partijcommissie ontwikkelingssamenwerking
(d.d. 26 februari 1986):
.
3. De positie van Ontwikkelingssamenwerking (d.d. 13 maart 1986):
4. Enkele suaaesties inzake het opstellen'van het regeerakkoord
(d.d. 15 mëi 1986):
·
Deze notities zijn gezonden aan de Algemeen Secretaris, met het
verzoek deze, afhankelijk van het onderwerp, door te geleiden naar het
hoofdbestuur, de fractie in de Tweede Kamer en de Minister.
Tevens zijn in deze periode aan de orde geweest:
- het stimuleren van de private sector in ontwikkelingslanden:
- de rol van het bedrijfsleven in os: en
- de plaats van het internationaal onderwijs in os.
In het kader de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer heeft
ir. E.L.P. Hessing een presentatie verzorgd aan de T~ te Delft met
betrekking tot de punten inzake ontwikkelingssamenwerking uit het
verkiezingsprogramma.
De PC/OS is, conform artikel 60 lid 3 van het huishoudelijk reglement
van de VVD, op 21 mei 1986 ontbonden.
In de tweede helft van het jaar heeft de commissie, in de pieuwe
samenstelling, twee notities opgesteld, te weten:
1. Activiteitenplan 1986/1987: en
2. Enkele suggesties met betrekking tot de
behandeling van de
begroting voor OS in de TK (rechtstreeks toegezonden aan mw.
Terpstra.
De onderwerpen uit het activiteitenplan zijn in oriënterende zin
besproken en vervolgens voor uitwerking aan diverse leden van de
commissie toegewezen. Nadere behandeling zal plaatsvinden in de loop
van 1987.
Tevens heeft de commissie de inhoud van het regeerakkoord· besproken,
voor zover betrekking hebbend op OS, evenals de nieuwe politieke
situatie en de eerste acties van de nieuwe Minister voor OS.
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Terzake van het regeerakkoord heeft de commissie met genoegen kennisgenomen van het voornemen om de samenwerking tus~en overheid en
bedrijfsleven te intensiveren en om de ontwikkelingshulp te
concentreren op die behoeften van ontwikkelingslanden waarop in ons
land bijzondere kennis en capaciteiten aanwezig zijn.
Terzake van de behandeling van de begroting voor OS in de TK heeft de
commissie waardering voor de nadruk die is gelegd op de continuering
van het beleid inzake het bevorderen van een duurzaam, groei-gericht
ontwikkelingsproces. De commissie spreekt de hoop uit dat dit zich zal
manifesteren in een doelmatige ond·ersteuning van het private
ondernemersschap in productieve sectoren in ontwikkelingslanden.
Tenslotte dringt de commissie aan op verbetering van de meerjarenprogrammering en de voortgangsbewaking van ontwikkelingsprojekten.
Sinds september 1986 functioneert de pattijcommissie ontwikkelinSissamenwerking in de volgende samenstelling:
H.H. Leerentveld, voorzitter;
ir. E.L.P. Hessing, secretaris;
mr. A.M.C. Geerling;
prof. ir. J.H. Kop;
ir. J. Mulder;
mw. M.J.H. den Ouden-Dekkers;
N.A. van Oudgaarden;
drs. P.F. Regnault;
in9. c. de Ruiter.
De adviserende leden zijn:
dr. B. Hofman;
mw. mr. E. Veder-Smit;
mw. E. Terpstra;·
drs. F.W. Weisc:tlas;
mw. drs. E.M. Schoo.
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JAARVERSLAG 1986 van de COMMISSIE FINANCIEEL EN ECONOMISCHE
~

ZAKEN

Deze commissie is ingesteld na de Tweede Kamerverkiezingen
1986 en kan worden gezien als de opvolgster van de Financiëel-Economische Commissie. Dit verslag hee~t betrekking
op de periode vana~ de instelling.
1.

SAMENSTELLJN~

per 31 december 1986.
De heren P. Reasenaar (voor~itter), A.J. Ko~~ (secretaris), A.F. Bakhoven, R.F. de Brurne, mevr. R.M. ten
Cate-Dhont, de heren F.A. Engering, N. -Groot, R.A.
Heerze, P.E. Hollander, J.J.P. va. Kappel, B.P. Rauwerda,
H.N. Schaper, H.G.H. Schonk, H.P. Talsma en C.A. Troost.

2. VERGADERIUGEN
De commissie F.E.Z. is in de verslagperiode vier maal
plenair bjjeengekomen en wel op 20 september, 2·2 ·october,
25 november en 10 december 1986.
3. ACTIVITEITEN
De eerste vergadering van de commissie was gewjjd aan
onderlinge kennismaking en bespreking van de Troonrede
e~ Miljoenennota 1987, zulks ter voorbereiding van de
Partjjraad op die dag.
In de daarop volgend~ vergaderingen ia een belangrijke
plaats ingeruimd voor bespreking van actuele politieke
ontwikkelingen op de beleidsterreinen Tan Economische
Zaken en van Financiën. Tevens is het werkprogramma 1987
vastgesteld:
- Begrotingsdiscipline departementen
- Technologiebeleid
- V~e versus contrac~ele besparingen
- Arbeidsmarktproblematiek
- Electriciteitswet 1987
- Relatie ontwikkelingssamenwerking-export
- Deregulering en privatisering
- A~slanking Rijksoverheid
- Eenvormige Europese markt
- Bespreking relevante rapporten Teldersstichting.

22 december 1986,
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A.J. 'K.o~~,
secretaris

Jaarverslag van de belastingcommissie van de V. V.D. over 1986.

In de eerste helft van het verslagjaar is de belastingcommissie slechts één
maal bijeen geweest, namelijk op 28 januari. Verschillende omstandigheden, onder

andere samenhangend met de verkiezingen,. maakten het niet mogeli.jk om in ieze
periode het gebruik maandelijks te vergaderen te handhaven.
Na de reglementaire ontbinding van de partijcoiiillissies op 21 mei is, naar bekend
is, het aantal partijcommissies aanzienli.jk verkleind. De belastingcommissie behoort tot de commissies die door het hoofdbestuur opnieuw zijn ingesteld.
Een achttal leden van de oude commissie, te weten de heren Den Boer (voorzitter),
Bakker (secretaris), Van La.wick, Ostenderf, Portheine, Sneep, Verstegen en Welters zijn na de her-instelling van de commissie opnieuw toegetreden. Twee leden,
de heren Van Soest en Spaans, keerden niet terug. In hun plaatsen zijn mevrouw
Koppenol en de heer Van de Ven benoemd, waarmee de commissie opnieuw tien leden
telde.
In september heeft de commissie haar maandel~X3e vergaderingen hervat. Op 2
september, 7 oktober, 4 november en 2 december zijn in het gebouw van de Tweede
Kamer bijeenkomsten belegd. Tot voldoening van de commissieleden zijn de pariementari~rs De Grave (Tweede Kamer) en Van Tets (Eerste Kamer) alsook de Staatssecretaris van Financiän de heer Koning bij verscheidene vergaderingen aanwezig
geweest.
De agenda's van de vergaderingen werden met actuele onderwerpen gevuld. Het
meest prominente van deze onderwerpen was zonder twijfel het :rapport van de Commissie tot vereenvoudiging van de loon- en inkomstenbelasting ( Coiiiiiiiss ie-Oort ) •
Het gegeven dat twee leden van de belastingcommissie, te weten de heren Den Boer
en Van La.wick, tot de genoemde Commissie-Oort behoren maakte het mogelijk de
werkzaamheden van die commissie op de voet te volgen.
Andere behandelde onderwerpen worden hieronder zonder nadere toelichting puntsgewijs weergegeven.
- aftrekbaarheid van premies betaald aan lijfrente- en pensioenlichamen
vooriopige aanslag vennootschapsbelasting
- verruiming mogelijkheden fiscale eenheid vennootschapsbelasting
- rentéberekening over belastingschulden
- administratieve sancties
- initiatiefwetsvoorstel P.v.d.A. (Vermeend) m.b.t. herziening van de deelnemingsvrijstelling
ondernemerschap van commissarissen voor de omzetbelasting
goedkeuririgsprocedure van belastingverdragen
programma fiscale wetgeving

11 december 1986
J .G. Bakker
secretaris
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JAARVERSLAG COMMISSIE MIDDEN-EN KLEINBEDRIJF 1986
oe commissie is in het verslagjaar 6x bijeen geweest.·Na de
Tweede Kamer-verkiezingen is de Commissie opnieuw· samengesteld.
Het aantal leden is teruggebracht. Oe Commissie bestaat thans
uit de heren:
C.P.M. Barning, voorzitter
Mr. L. Antonini, secretaris
Drs. H.G. van der Bend
W.A.J. Bout
B.J.E. Larobers
Drs. A.J.G. Leyten
G. van der veen
o. Wolf
In het begin van het verslagjaar heeft reeds afscheiq genomen de
heer J. Sticel op grond van leeftijdsoverwegingen. oe heer
Sticel is vele jaren met grote inzet lid geweest. In de nieuwe
samenstelling van de Commissie moest ook afscheid genomen worden
van de heren Ch.B. Aptroot en A.Th.H.M. Sterk, die ieder op hun
eigen wijze een belangrijke bijdrage hebben gelèverd aan het
functioner~n van de commissie.
In het verslagjaar is onderzocht in hoeverre het zinvol zou Z1Jn
toe te treden tot een overkoepelende Europese organisatie die
zich opwerpt voor de belangen van het midden- en kleinbedrijf,
de EMSU. Geconcludeerd werd dat de v.v.o. niet moest toetreden,
daar de EMSU een te duidelijk christen-democratisch signatuur
draagt.
De Commissie heeft zich in het begin van het verslagjaar tot de
liberale bewindslieden gewend met het verzoek om tegenvallers in
de Rijksbegroting in verband met de dalende olieprijs niet af te
wentelen op het bedrijfsleven. Het streven naar een duurzame
versterking van het bedrijfsleven komt hierdoor wederom in het
slop.
De macro-economische fiscale maatregelen van het Kabinet zijn
slecht gevallen bij de ondernemers. Ook bij de vrije
beroepsbeoefenaren was sprake van onvrede ten opzichte van de
v.v.o. Onze zorg hierover hebben wij kenbaar gemaakt aan de
toenmalige Fractievoorzitter de heer Drs. E.H.T.M. Nijpels.
De Commissie heeft haar ongenoegen uitgesproken over het
afgelasten van het symposium ten behoeve van het midden- en
kleinbedrijf in het kader van de campagne voor de Tweede
Kamer-verkiezingen. In die verkiezingscampagne lag juist grote
nadruk op het MKB en dan past het niet dat op grond van
organisatorische problemen een dergelijke manifestatie wordt
afgelast.
De regeling Bedrijfsbeëindigingshulp is onderwerp van
bespreking geweest. overwogen werd dat de gelden die beschikbaar
worden gesteld voor een deel beter aangewend kunnen worden voor
het helpen van startende ondernemers.

129

-2-

. oe commissie heeft zich ook over de positie van het
Rijksinkoopbureau gebogen. Oe vraag werd gesteld in hoeverre het
RIB een bedreiging vormt voor het uitschakeln van het midden- en
kleinbedrijf bij leveranties aan de (semi)overheid en
gesubsidieerde instellingen. Besloten werd de discussie over de
privatisering van het RIB nauwlettend te volgen.
oe BT~verhoging is besproken en de vrees werd uitgesproken dat
gezien de omprijsproblematiek veel ondernemers de verhoging voor
eigen rekening zouden nemen, hetgeen een aantasting van hun
inkomen betekent.
·
Over de uitkomsten van het rapport van de Commissie-Oort heeft
een eerste gedachtenwisseling plaatsgevonden. oe disçussie zal
uiteraard een vervolg krijgen zodra het Kabinetstandpunt bekend
is geworden.
Naar aanleiding van de Themadag "Liberale en politieke economie"
heeft de Commissie zich tot de Teldersstichting gewend met een
brief waarin gewezen werd op de veronachtzaming van het MKB in
de stellingen.
voorts is aandacht gevraagd bij het bestuur van de Staten en
Raadsleden voor kandidaten uit het MKB voor de komende
Provinciale Statenverkiezingen.
Over deregulering en bedrijfsleven is uitvoering van gedachten
gewisseld. In de opvatting van de Commissie betekent elke
regulering een belemmering van de vrije marktwerking. Oe
v.v.o.-fractie moet blijven streven naar deregulering onder het
motto dat door het terugtreden van de Overheid een grotere
doelmatigheid word bereikt.
voorts zijn aan de orde geweest overheidsgaranties/kredieten aan
het MKB, vestigingaregelingen en vakcursussen, naburige rechten,
Themadag MKB, paracommercialisme, zelfstandigenstatuut en last
but not .least de Winkelsluitingswet. Onderwerpen die in het
komende jaar nog uitgebreid aan de orde zullen komen.
Oe Commissie heeft haar vreugde uitgesproken over het feit dat
de v.v.o. thans politieke verantwoordelijkheid heeft genomen
voor het MKB-beleid. zoals Staatssecretaris A.J. Evenhuis in een
Commissie-vergadering reeds stelde betekent dit nog niet dat
alles rozegeur en maneschijn zal zijn voor het MKB gezien de
financiële ombuigingen die nodig zijn. oe commissie is van
oordeel dat een duidelijk beleid ten behoeve van het MKB gevoerd
dient te worden. Oe eerste contacten met de Staatssecretaris
geven alle reden tot hoop. Oe goede samenwerking met de heren
A.J. Evenhuis, A.A.E.M. van Erp, Mr. G.B. Nijhuis en J.F.B. van
Rey wordt op hoge prijs gesteld. Slechts op deze wijze is het
mogelijk de belangen van het MKB adequaat te behartigen.
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JAARVERSLAG COMMISSIE SOCIALE ZAKEN VVD OVER 1986

1. Samenstelling
Bij het begin van het jaarverslag was de commissie als volgt
samengesteld:
Leden: A.L.C.S. Lantain (voorz.), W.A. Sinninghe Damsté (secr.),
J.M. Appel, A.C.J.J. Fenijn-van Delft, Chr_ Laffree,
K. Lewin, H.W.P.P. Schmit, E.L. Smits, T. Thalhammer,
w. Verwey, B.V. Vrind:
Adviserende leden:
Eerste Kamer: H.F. Heijmans, jhr. G.O.J. van Tets,
Tweede Kamer: A.B. Korthals, R.L.O. Linschoten, G.B. Nijhuis,
N. Rempt-Ha~lmans de Jongh, L.M.L.H.A. Hermans, G.W. Keja en
J. Groenendaal-Lariver (EP).
Bij het aantreden van het tweede kabinet-Lubbers heeft het hoofdbestuur de commissie opnieuw samengesteldd. De samenstelling was
ultimo 1986 als volgt:
Leden: A.L.C.S. Lantain (voorz.), W.A. Sinninghe Damsté (secr.),
J.M. Appel, A.C.J.J. Fenijn-van Delft, H.M.Th. Lemmen,
H.W.P.P. Schmit, T. Thalhammer, B.V. Vrind, J.H.J. Gilbers,
J.E. de Bruin-Scheepens, J. Hoevens.
Adviserende leden:
Eerste Kamer: H.F. Heijmans, jhr. G.O.J. van Tets,
Tweede Kamer: M.M.H. Kamp, R.L.O. Linschoten, G.B. Nijhuis en
J. Groenendaal-Larive (EP).
2. Vergaderingen
De commissie vergaderde op:
28 januari
- 25 maart
- 29 april
27 mei
8 juli
24 september (voor het eerst in de nieuwe samenstelling)
- 22 oktober
- 26 november
- 17 december.
De vergadering die op 25 februari zou plaatsvinden, heeft in verband
met het overlijden van de heer Rietkerk geen doorgang gevonden.
Van deze vergaderingen zijn verslagen gemaakt, behalve van de vergadering die op 8 juli heeft plaatsgevonden.
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3. Besproken onderwerpen.
De volgende onderwerpen Z1Jn aan de orde gekomen:
- januari
arbeidsmarktbeleid, de NWW en de toeslagenwet.
- maart
de row, de wet arbeid gehandicapte werknemers.
- april
reorganisatie uitvoering sociale zekerheid.
- mei
onderwerpen voor het regeerakkoord.
- juli
stelselwijziging.
- september: planning aktiviteiten.
- oktober
De WOAU•
- november
college ABW, de begroting SOZAWE, en de financiële
nota SOZAWE.
- december
werkloosheidbestrijding.
4. Bijzondere aktiviteiten.
De commissie heeft tijdens het verslagjaar bijzondere aandacht aan
de stelselwijzinging. Daarbij hebben verschillende leden en adviserende leden rapporten ter beschikking gesteld.
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Jaarverslag 1986

Commissie Volkshuisvesting
1.1. Voorzitter: Will C. van Rossum
Secretaris: mr A.Th.G.M. de Lange

Leden: P.J. v.d. Broek, H.J.J; Bruning, mevrouw A. van
Leeuwen-Gijsberts, mevrouw drs C. de Leve-Haagman,
mr N.L.M. Tilli, mevrouw mr W.M.C. de Vrey-Vringer,
ir P.A. van Wijnen.
Adviserende leden Tweede Kamerfractie: Ing. L.M. de Beer en
mevrouw A. Jorritsma-Lebbink.
Adviserend lid Eerste Kamerfractie: Jhr. mr G.O.J. van Tets.

t.2. Op grond van art. 60 lid 4 van het Huishoudelijk reglement
werd de commissie op 21 mei 1986 ontbonden. In haar
vergadering van 18 augustus 1986 heeft het dagelijks bestuur
de afgetreden leden herbenoemd, behoudens de heren drs I.
van der Sluys en ir I.K. Schat, die te kennen hadden gegeven
niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Voorts
werden als lid van de commissie benoemd de heer mr N.L.M.
Tilli en mevrouw mr W.M.C. de Vrey-Vringer.
De commissie is de heren van der Sluys en Schat veel dank
verschuldigd voor de deskundige wijze waarop ZiJ aan hec
werk van de commissie hebben deelgenomen.
In de vergadering van 30 september 1986 heeft de commissie
mevrouw drs C. de Leve-Haagman tot haar ondervoorzitter
gekozen.
2.1. De commissie kwam tot 21 mei 1986 drie maal bijeen in het kader
van haar maandelijkse vergaderingen. Daarnaast heeft de
commissie op 11 maart ten huize van de voorzitter van
gedachten gewisseld over de voortgang van de notitie: "Naar
een liberale volkshuisvestingsmarkt 11 , alsmede het gesprek
voorbereid met minister dr P. Winsemius, dat op 8 april
plaatsvond.
In de nieuwe samenstelling heeft de commissie vier maal
vergaderd. Op zijn initiatief heeft de commissie met
minister drs E.H.T.M. Nijpels op 4 november overleg gevoerd
over een aantal actuele onderwerpen op het terrein van de
volkshuisvesting.
3.1. Evenals in 1985 heeft de commissie ook in het verslagjaar
zeer uitvoerig gediscussieerd over de uitgangspunten van een
liberale volkshuisvestingsmarkt. Gestreefd zal worden naar
afronding van de notitie in februari 1987. De daarin
opgenomen stellingen zullen worden voorgelegd aan de
deelnemers aan de thema-avond volkshuisvesting, die de
commissie voornemens is in het voorjaar van 1987 te
organiseren.
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4.1. Voorts kwamen in de maandelijkse vergaderingen de volgade
onderwerpen aan de orde:
-

voorontwerp Huisvestingswet;
wijziging Woningwet;
begroting VROM;
Meerjarenplan Woningbouw;
Meerjarenplan Stadsvernieuwing;
wijziging van de premie-koopregeling.

5.1. De samenspraak en samenwerking met de adviserende leden,
alsmede de gesprekken met de opeenvolgende minister van VROM
werden door de leden van de commissie als positief en
constructief ervaren. De commissie is hen met name dan ook
eveneens veel dank verschuldigd.
6.1. Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van de
commissie op 9 december 1986.

Lex de Lange
Secretaris
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VOLKSPARTIJ VOO~ VRIJHEID EN DEMOCRATIE
JAARv.ERSLAG

KOMMISSIE RUIMI'ELIJKE ORDENING

1 9 8 6

In 1986 kwam de kommissie vijf maal in vergadering bijeen.
Twee keer voor de 2e Kamerverkiezing van 21 mei en drie keer er na.
Data: 4 maart, 14 april, 8 oktober, 11 november en 9 dècember.
De vergadering van 4 maart betrof een korte bijeenkomst, na het gesprek met
de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de
heer dr. P. Winsemius, op het desbetreffende departement.
Punt van bespreking was opnieuw de samenvoeging van de kommissies Ruimtelijke
Ordening en Milieuhygiëne. In tegenstelling tot de leden van de kommissie
Milieuhygiene bestaat er bij de leden van de kommissie Ruimtelijke Ordening
over het algemeen nog steeds geen bezwaar tegen een samenvoeging. Dit mede
gezien het feit, dat beide disciplines onder hetzelfde ministe.rie vallen.
De bijeenkomst van 15 aprilacondin het teken van 'een laatste maal bijeen
in de oude samenstelling'
Geëvalueerd werd het funktioneren van de-kommissie in de afgelopen vier
jaren.
Het koÖrdinerend lid van de Tweede Kamerfraktie op onder andere het gebied
van de ruimtelijke ordening, de heer L.M. de Beer vatte een en ander als
volgt samen: ' het totaal aan besprekingspunten overziende, kan worden
gekonstateerd, dat deze kommissie voortreffelijk heeft gefunktioneerd.
De adviezen aan de fraktie waren prakties-politiek van aard. Dit ook met
betrekking tot het signaleren van gedachten en ontwikkelingen op de verschillende beleidsniveaus en de liberale visie hierop '.
Als aandachtspunten voor de nieuw- te formeren kommissie worden naar voren
gebracht: de notitie 'Ruimtelijke Perspectieven', het ontwerp-besluit milieueffektrapportage, wellicht de Markerwaard, een systematieser terugkoppeling
met betrekking tot het innemen van standpunten gericht op het verkiezingsprogramma en. de regeringsverklaring.
De diskussie in het hoofdbestuur aangaande het beperken en het samenvoegen
van de partijkommissies, leidde er toe dat in september moest worden gekonstateerd dat aan de vroegere kommissie Ruimtelijke Ordening zijn toegevoegd
de disciplines openluchtrekreatie en natuurbehoud.
Gericht op zowel de stedelijke gebieden als het landelijk gebied, kan dit als
een verrijking worden beschouwd. Dit, mede gezien vanuit een oogpunt van
'samenhangend beleid', juist op het gebied van de ruimtelijke ordening.
De eerste vergadering in de nieuwe samenstelling hud plaats op 8 oktober.
Hoofdpunt van bespreking betrof de naar voren te brengen onderwerpen in het
gesprek met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, de heer drs. E.H.T.M. Nijpels op 28 oktober. Tevens werd een
voorlopig vergaderschema vastgesteld, alsmede een lijst van te bespreken
onderwerpen in de komende vergaderperiode.
De vergadering van 11 november stond in het teken van de notitie 'Ruimtelijke
Perspectieven' van de R.P.D., als aanzet tot een vierde nota Ruimtelijke
Ordening. Over de wijze van reaktie naar de R.P.D. werd mede van gedachten
gewisseld met de direkteur van de prof. mr. B.M. Teldersstichting. Dit, gezien
de door de R.P.D. uitgezette lijn, inhoudende dat de kommentaren van de
politieke partijen zouden moeten gaan via de wetenschappelijke bureau's van de
partijen.
Tevens werd geëvalueerd het gesprek met de minister van VROM, dat als zeer
positief werd ervaren.
135

2. jrvrsl.

Gediskussieerd werd over de betekenis van het wel of niet instandhouden
van het 'Kroonberoep' bij bestemmingsplannen, mede in verband met de rol
van de provincies hierin.
In de vergadering van 9 december vormt het 'Kroonberoep' het belangrijkste
gesprekspunt.
Gepleit wordt voor het handhaven ervan, overeenkomstig het advies van de
Raad voor de Ruimtelijke Ordening. Of dit exact in de huidige vorm moet zijn
wordt niet geheel nodig geacht.
Een reden die voor een handhaven pleit is, dat de 'Kroon' als onpartijdig
wordt beschouwd en naast de juridiese regeling van een ·plan ook de gevolgde
procedure in beleidsmatige zin toetst. Gesteld wordt dat bij een geschil
een toetsing door de Arob-rechter slechts marginaal zal zijn en over het
algemeen niet zal ingaan op de beleidsmatige aspekten.
..
Een pleidooi voor een afschaffing van het 'Kroonberoep' kan zijn, dat mede
gezien in het kader van de decentralisatie van een aantal taken van het rijk
naar de provincies, ook daar meer de eindverantwoordelijkheid moet worden
gelegd aangaande eventuele beroepen van burgers en anderen tegen onder andere
beslissingen van gemeentebesturen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de kommissie Ruimtelijke Ordening.
's-Gravenhage, 9 december 1986.
W.W.F. Moret,
sekretaris.
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Jaarverslag

Commissie voor de Milieuhygiëne

198~

De commissie milieuhygiëne heeft in 1986 verheugd geconstateerd dat
het hoofdbestuur, gezien het belang van de milieuhygiëne, heeft
besloten de commissie her te benoemen.
Leden: De commissie bestaat uit 9 leden waaronder de voorzitter Ir.
G. Kingma.
In 1986 heeft de heer J. Königel het lidmaatschap beëindigd. De
heer Königel heeft de commissi~ veel documentatie en informatie
verschaft betreffende regionale milieudiensten, met als voorbeeld
Eindhoven, in relatie met de complexe uitvoering van milieutaken.
Daarvoor is de commissie hem zeer erkentelijk.
Als nieuwe leden zijn benoemd: Ir.J.C. Abrahamse, Drs.G.A. de
Vrey en Drs.P.D. ten Bosch, die inmiddels wegens verblijf in het
buitenland de commissie weer heeft verlaten.
De heer Mr. D.H. Kok kan als deskun~ige de commissievergaderingen
bijwonen.
·
Adviserende leden: Mevrouw Drs.N. Rempt-H de Jongh en Ing. L.M. de
Beer zijn na de Tweede Kamerverkiezingen niet meer door de fractie
aangewezen als adviserend lid van de commissie.
Vergaderingen: ·rn 1986 is de commissie 10 maal bijeengeweest, waarvan
- tweemaal overleg met ministers
- één keer overleg met de commissie landbouw inzake milieuhygiënische aspekten van de mestproblematiek
- één thema-avond over milieubeleidsplanning is gehouden met
Staten- en Raadsleden.
Gastsprekers: Ir.H.H.C. Lodewijks, gedeputeerde provincie Limburg
enT. Meyer Jzn, gedeputeerde provincie Groningen op de themaavond over Milieubeleidsplanning.
Vergaderthema's: Bij elke vergadering werd•met de kamerleden gesproken
over aktuele zaken. Daarnaast werd als regel één thema per vergadering nader uitgediept. Daartoe werden de volgende inleidingen/
gespreksronden gehouden:
- Mr. D.H. Kok: "Bepaling prioriteiten in milieubeleid".
- Ir. G. Kingma: ""Raakpunten en tegenstellingen tussen milieuhygiëne en ruimtelijke ordening".
Minister Dr. P. Winsemius: "Korte terugblik en toekomstvisie
liberaal milieubeleid.
- Drs. J. de Blecourt-Maas: Toelichting Markerwaardrapport en
stellingen voor de themadag Markerwaard".
- Milieuparagraaf regeerakkoord.
- Mr. D.H. Kok: "Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer
1986-1990 en prioriteitstelling".
- Minister Drs. E.H.T.M. Nijpels: "Kennismakingsgesprek met o.a.
Kernenergie en Verkeer en Milieu.
- Ir. H.M.C. Lodewijks en T.Meyer Jzn: "Milieubeléids~lanning~.
Werkgroepen: Naar aanleiding van het thema "prioriteiten milieubeleid"
is onder voorzitterschap van Mr. O.H. Kok een werkgroep samengesteld die verder gaat uitwerken:
-- hoe bepaalt de overheid prioriteiten
-- welke concrete maatregelen worden vervolgens genomen
De heer·R.E. Waterman en mevrouw Drs. J. de Blécourt-Maas maakten
deel uit van de werkgroep Markerwaard.
Overig: Desgevraagd heeft de commissie schriftelijk advies uitgebracht
aan de voorzitter van de tweede kamerfractie ten behoeve van
het regeerakkoord.
Het ligt in de bedoeling dat de commissie in 1987 dezelfde werkwijze
zal voortzetten.
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Drs. J. de Blécourt-Maas, secretaris

JAARVERSLAG Y,AN DE

CO~~ISS.f.!

LANDBOUW EN VISSERIJ VAN .Q.! VVD 1986.

Samenstelling~ de adviescommissie: C. Geerligs (voorzitter), D.E.
de Hoop, J.Th. Keisers, ing. F. Kersbergen, prof. dr. S.L. Louwes,
J.G. Termeer-v. Valburg, M.J. Varekamp, ir. P. Alberti (secr. vóór
18 aug.) ir. J. Gaakeer (tot 18 aug.), ing. J. ~aan (tot 18 aug.),
J. den Ouden (na 18 aug.), F. Mulder, J.O.H. Panman (na 18 aug.),
drs. A.J.G. Leyten, ir. J.J. Helder (na 16 aug., secretaris).
Adviserende leden: dr. L. Ginjaar, dr. B. Hofman, ir. D. Luteijn,
ir. H.J. Louwes.

Het dagelijks bestuur van de VVD heeft op 18 augustus besloten tot een
nieuwe samenstelling van de partijcommissie.
De commissie is in 1986 7 maal bijeengeweest: 4 februari, 18 maart,
6 mei, 1 juli (zomervergadering op Goeree-Overflakkee, met bezoek aan
landbouwmechanisatiebedrijf Rumpstad), 7 oktober, 5 november en
2 december.
VERSLAG 1986.
EG-landbouwbeleid.
In het kader van het Brussels nationaal landbouwbeleid heeft de commissie bij herhaling ruim aandacht besteed aan de uitvoeringsproblematiek van de superheffing. De commissie wijst, zeker op termijn, de
grondgebondenheid van de quota af en kiest voor verhandelbaarheid, zo
mogelijk in EG-verband. De opkoopregeling dient geperfectioneerd te
worden. De verevaring binnen het a-systeem heeft voor~eur. Voorts
heeft de commissie zich vraagstellend beziggehouden t.a.v. grondtransacties met melk tegen exorbitant hoge prijzen en de fiscale gevolgen
binnen het systeem. De prijsvoorstellen voor het jaar 1986/1987 gaven
aanleiding tot ernstige zorgen m.b.t. de dreiging van renationalisatie.
Voorts heeft de commissie het ontbreken van socio-structurele maatregelen en van een evenwichtig en samenhangend lange termijnbeleid in de
voorstellen betreurd.
De inkomensvorming in de akkerbouw, alsook in de vollegrondgroenteteelt gaf aanleiding tot ernstige zorgen.
De Europese commissie dient volgens de commissie aanmerkelijk meer
aanzetten te geven tot versnelde afbouw van de voorraden. Op lanqe
termiin dient het landbouwbeleid zich toe te spitsen op versterking
van de concurrentie positie. Het productie doel dient naast voorziening van de binnenmarkt tevens gericht te blijven op de export. Eind
1986 heeft de commissie uitvoerig de internationale GATT problematiek
besproken in aanwezigheid van drs. Bergman van de directie internationale aangelegenheden van het Ministerie van Landbouw en Visserij.
Nationaal. De commissie heeft m.b.t. het mestwetgevingsbeleid zich
uitgesproken voor meer ruimte voor vrijwilligheid ~n eigen verantwoordelijkheid bij de afzet. In het verslag jaar zijn vooral de fasering,
de nomering, het heffingssysteem en het uitrijverbod aan de orde geweest.
N.a.v. de uitbraak van Afrikaanse varkenspest (eind maart) heeft de
staatssecretaris in eerste instantie adequaat gehandeld. De commissie
is evenwel van mening dat de behandeling van de zwaar gedupeerde be138

roepsgroep van zgn. Swill-mestera volstrekt onrechtvaardig ia verlopen.
Begin mei werd m.n. ~e agrarische sector geconfronteerd met radioactieve besmetting na de ontploffing van een kernreator in Tajernobyl
(USSR). De tuinbouw is slechts gedeeltelijk schadeloos gesteld. I.t.t.
daarmee is in de BRD erg royaal vergoed.
M.b.t. het onderwiis heeft de commissie zich beraden over de onderwiis
reorganisatie (AOC's en BAS-fusie). M.b.t. het kwaliteitaatelael vanlandbouwprodukten pleit de commissie voor.een op privaatrechtelijke
basis georganiseerd systeem met zekere eigen verantwoordelijkheid voor
de producent. De commissie heeft voorts opmerkingen geplaatst en
aanbevelingen gedaan m.b.t. de gezondheids- en welzi~awet voor dieren.
Inzake het landinrichtingabeleid pleit de commissie mede uit oogpunt
van een sterke concurrentie positie voor een optimale inrichting van
het agrarisch gebied. In relatie met het relatienotabeleid bestaat
ruimte voor een extensievare vorm van landbouwproductie waarbij tevens
rekening gehouden kan worden met andere functies.
M.b.t. lastenverlichting, voorbereiding op het regeerakkoord, agrarisch
grondverkeer enz. heeft de commissie overleg gevoerd met vice premier
van Aardenne en fractieleider dhr. Nijpela. De commissie ia accoord
gegaan met een, door een daartoe ingestelde werkgroep, opgestelde nota
"prioriteiten landbouw Regeeraccoord". Voorafgaand aan de behandeling
van de landbouwbegroting en memorie van toelichting in de Tweede Kamer
heeft de commissie aanbevelingen gedaan aan de VVD-woordvoerders.

ir. J.J. Helder
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JAARVERSLAG 1986
COMMISSIE VERKEER EN WATERSTAAT VVD
Algemeen
In het verkiezingsjaar 1986 werd de CVW ontbonden en opnieuw benoemd. Deze formaliteit leidde niet tot grote veranderingen.
De heren Joosse en Reus keerden niet terug in de nieuwe commissie: de heer Boorsma deed zijn intrede. Ook de meeste adviserende
leden zagen wij weer terug.
De commissie (oud en nieuw) vergaderde negen maal, éénmaal met
mevrouw Smit als gaste.
Uit het verkeer- en waterstaatgebeuren in.l986 mogen twee zaken,
waarin de CVW geen aandeel had toch vermeld worden:
- De Oostersehelde-dam werd geopend (en weer gesloten, en weer
geopend).
- Het kabinet besloot dat inpoldering van de Markerwaard vooralsnog financieel onhaalbaar is.
Werkzaamheden
Een selectie van onderwerpen die door de CVW besproken werden:
Nieuwe ronde, nieuwe prijzen.
Een nieuwe ronde werd gegund aan het Kabinet.
Het is verheugend dat het beleid inzake Verkeer en Waterstaat kan
worden voortgezet. Het is echter tekenend voor het belang dat
hieraan wordt gehecht dat de regeringspartijen zich niet de luxe
van een staatssecretaris konden veroorloven.
Nieuwe prijzen, en wel voor brandstoffen. Eerst enorme dalingen,
gunstig voor de vervoerswereld, ongunstig voor de schatkist. Het
kabinet vond een extra accijnsheffing nodig om de daling van de
Staatsinkomsten te beperken. De CVW was hiermee niet blij, maar
realiseerde zich ook dat het alternatief: belastingverhoging
evenmin aantrekkelijk is. De CVW hoopt dat de extra accijns zo
spoedig mogelijk weer wordt afgeschaft. Zeker in liberale kringen
kan toch weinig waardering bestaan voor overheidsingrijpen in de
·werking van de vrije markt ?!?!
Sinds november weer een kleine stijging dus. De Nederlandse automobilist betaalt nu voor benzine 50 cent én 50% méér dan de
Duitse.
Integraal beleid
De enorme toename van het wegverkeer in 1986 wijst aan dat het
weer goed gaat met de economie. Maar hoe nu met de files?
Het ziet er niet naar uit dat deze over enige tijd tot het verleden behoren. Een en andermaal heeft de CVW gepleit voor het aanpakken van infrastructurele knelpunten én het in stand houden van
een goed openbaar vervoer. Met andere woorden: investéren, investéren, investéren!
Helaas, het aandeel V+W in de rijksuitgaven blijft dalen, ondanks
de inspanningen van de minister. In het VVD-verkiezingsprogramma
bleek zelfs een bezuiniging op de Rijksbijdrage aan het a.v. te
z~Jn
geslopen: dit voorstel kwam ook in het regeerakkoord
terecht.
De CVW hoopt dat de schatkistpositie spoedig weer voldoende onder
controle is om ook overwegingen van verkeer- en vervoerbeleid een
kans te geven bij het beoordelen van de gewenste grootte van de
Rijksbijdrage O.V.
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Wet Personenvervoer
Met het aannemen van deze wet is een stuk werkelijke liberalisering tot stand gekomen: meer zelfstandige beslissingsbevoegdheid
bij de exploitanten van CV-bedrijven en meer vrijheid op de vervoersmarkt.
In februari 1987 organiseert de CVW een thema-avond voor lokale
en regionale politici waar de betekenis van de Wet Personenvervoer centraal staat.
Liberalisering Europees Vervoer.
Ook onder Ned. voorzitterschap in de Europese Ministerraad weinig
gevorderd. Vele wegen leiden naar het Verdrag van Rome, maar de
weg die eromheen leidt is het drukst. De toetreding van Portugal
en Spanje heeft de liberalisering niet vergemakkelijkt. Ook Z1J
moeten ervan worden overtuigd dat vrije concurrentie in het belang van Europa is.
Reorganisatie V + w.
De cie. is voorstander van een reorganisatie, wanneer het devies
"Minder maar Beter" waargemaakt kan worden. Betere taakvervulling
en een doelmatige werkwijze dienen doelstellingen te zijn: bezuinigingen afgeleide effecten.

Den Haag, 20 december 1986
B. von Königslöw, secretaris.
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COMMISSIE ONDERWIJS
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23 januari 1987

JAARVERSLAG 1986 van de Commissie Onderwijs
Het jaar 1986 is voor de Commissie Secundair Onderwijs van
onze partij gekenmerkt door twee verschijnselen: de aanloop
naar de verkiezingen en de reorgani~atie van de adviesstructuur.
De Commissie Secundair Onderwijs heeft haar activiteiten tussen
januari 1986 en de verkiezingen op 21 mei ingekaderd in de taakstelling van de Koepel Onderwijs door ter zake van essentiële
en actuele onderwijspolitieke zaken de Fracties en het Partijbestuur van advies te dienen. Daartoe werden de reguliere
vergaderingen van de Koepel uitgebreid met de deskundige
inbreng van partijgenoten die geen organieke plaats hebben
in de onderwijsadviesstructuur.
Ten gevolge van de herziening van de structuur van de partijcommissies is in augustus een nieuwe Commissie Onderwijs aangetreden onder voorzitterschap van drs c. de Hart, H. Alting
secretaris, leden J.L. de Boer-Pino, drs J. Engberts,
drs E. de Graaff-van Meeteren, J.A.J.M. van Huijgevoort,
E. Mackay, R.A. Pijlman, drs A.J.E.G. Renique en R. Schrotenboer.
In retrospectie op de Commissie Secundair Onderwijs is het
gepast dat wij onze dank uitspreken jegens E.B. Ockels,
W.H.J. Passtoors, Dr P.W. Steenbergen, A.L.E.C. van der Stoel,
H. Westerloo en S.A. Knottnerus-den Engelsen voor hun bijdragen aan de activiteiten van de C.S.O. en voor de prettige
wijze waarop zij steeds hebben gefunctioneerd.
De Commissie Onderwijs heeft in augustus 1986 nogal wat
op haar zakenlijst aangetroffen: de onderwijsparagraaf in
het Regeeraccoord geeft aan dat gedurende deze regeerperiode
in nagenoeg elke sector van het onderwijs de inhoud en/of
de vormgeving ter discussie staan. De herstructurering en
vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs en de invoering
van basisvorming in het voortgezet onderwijs zijn daarbij
zwaarwegende zaken die nog geruime tijd zullen dienen.
Aan Basisvorming in het Voortgezet Onderwijs zal in het voorjaar van 1987 een themadag worden gewijd. De voorbereidingen
daartoe zijn 'inmiddels in gang gezet.
H. Alting.
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Jaarverslag 1986

Na de besluitvorming over de herstrukturering van de partijcommissies medio

.

.

1986 door het Hoofdbestuur der partij is de Commissie Welzijn en Volksgezondheid met haar nieuwe taakstelling van start gegaan.
In het najaar van 1986 werd drie keer vergaderd.
In de oktober-vergadering zijn de.adviserende leden "ingesproken" over
de verschillende aandachtsvelden van de commissie, die bij de begrotingsbehandeling 1987 aan de orde zullen worden' gesteld.
De vergadering van november stond in het teken van de Welzijnswet.
Tevens is stilgestaan bij de tandartstarieven en het loonbegrip in de
Ziekenfondswet. Ook werd aandacht besteed aan de tarieven van ziektekostenverzekeraars.

De bezuinigingen met betrekking tot de welzijnsvoorzieningen, de
jeugdhulpverlening alsmede het bejaardenbeleid kwamen als onderwerp
van discussie in de december-vergadering ter sprake.

Drs. E. Haaksman.
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VERSLAG COMMISSIE CULTUUR- EN MEDIABELEID

'

De commissie cultuur- en rnadisbeleid komt,uitgezondert de
vakantie periode,maandelijks bijeen. In het begin van het
verslagjaar werd aktief geparticipeerd in de realisatie van het
verkiezingsprogramma, waarbij de resultaten van het goed bezochte
symposium over Liberalisme en kunst/cultuur- politiek in
november 1985 voldoende stof hebben opgeleverd. Bij de organisatie
van het symposium en in de uitgave van het geschrift Liberalisme,
Kunst en Politiek,beschouwingen over een liberaal kunstbeleid,
uitgavevan de Boekmanstichting samen met de Pr.of.Mr.B.M.
Telderstichting, is de commissie aktief betrokken geweest.
Tijdens een werkbezoek aan Amsterdam werd in de commissie
uitvoerig gesproken over de situatie die zal ontsta~n bij de
stadsschouwburg na de opening van het nieuwe muziektheater in
Amsterdam.
Door de commissie werd ook een werkbezoek gebracht aan de
toneelgroep 't Centrum in Bellevue.
Bij de begrotingsbehandeling W.V.C. 1987,konden de aktieve
adviserende leden uit de tweede kamer van de commissie cultuur
en mediabeleid middels moties en amendementen richting geven
aan het kunstbeleid van de V.V.D .. Bij de discussie in de
commissie over de begroting vormden het verdwijnen van de B.K.R.
en de aangekondigde overgangs maatregelen een stevig discussie
punt.
Gedurende het gehele jaar kwam regelmatig in de discussie terug
de concept notitie Liberaal Kunstonderwijs van Mevr. van
Campen. Dit sloot goed aan bi.j de poging van de commissie om
tot een notitie Liberaal Kunstbeleid te komen,waarbij het
vooral gaat om aktiviteiten die passen in het kunstbeleid van
de V. V.D ..
Verder werd o.a. aandacht in de commissie gegeven aan het
mediabeleid, waarbij via de nieuwe mediawet een samenhang tussen
omroep,kabel en pers wordt gelegd; de onderwater archeologie,
wat volgens de commissie door het Rijk onvoldoende wordt
behartigd;de consequenties van de wijziging van de monumentenwet;
het regeer akkoord; en de komst van een semi-overheids galerie.
Op 24 april bezocht een delegatie van de commissie Brussel,
waar zij uitgebreid werden ontvangen door het Coördinatiecentrum
Socio-cultureel Beleid (C.L.S.B.). Waaronder een gesprek met de
Liberale ministers in Belgiê.
Na de verkiezingen in Mei 1986 werd de Culturele commissie en
de commissie Mediabeleid samengevoegd tot de huidige commissie
Cultuur- en Mediabeleid.De commissie heeft hierdoor een
andere samenstelling gekregen,de aktieve secretaris mevrouw
T.Gerritsma-Bruins kwam niet terug in de commissie.
de secretaris Frans Bleijerveld.
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Beknopt jaarverslag van de partijcommissie homo-aangelegenheden
over 1986.
In het afgelopen jaar werd door het hoofdbestuur vastgesteld dat de
adhoc werkgroep homo-aangelegenheden voortaan als partijcommissie kon
worden aangemerkt. Als zodanig heeft de commissie ook gefunctioneerd.
Naast de zittende leden mevr. Langelaar en mevr. v.d. Stoel alsmede de
heren v.d. Burg, Boonstra, Heijmans, Kokshoorn, Roza en Wastiaux werd
als nieuw lid benoemd de heer Klein.
Ook in 1986 kwam de commissie regelmatig (lx per maand) bijeen, gehalve gedurende de verkiezingsperiode. Naar aanleiding van de op de
verkiezingen volgende kabinetsfomatie richtte de commissie een adres
aan de heer Nijpels waarind de drie volgende hoofdpunten onder de aandacht werden gebracht:
1. De noodzaak van totstandkoming van de Wet Gelijke Behandeling,
waarin discriminatie op grond van sekse, burgelijke staat,
sexuele voorkeur en ras wordt tegengegaan.
2. Invulling van het · hornobele id naar aanleiding van de verschenen
kabinetsnotitie.
3. Aanwijzing van een eerst verantwoordelijke minister voor het
homobeleid. Ter toelichting bij dit punt moet worden opgemerkt
dat minister Korthals Altes tijdens de vorige kabinetsperiode
de coördinatie van het homobeleid op zich had genoeroen onder
voorwaarde dat tijdens de kabinetsformatie een definitieve
keuze voor een ander departement zou worden gemaakt.
De bestaansnoodzaak van de commissie is in 1986 onverminderd aangetoond op grond van de vragen die de commissie hebben bereikt. Hoofdonderwerpen waarvoor de commissie zich bij voortduring heeft bezig gehouden waren de problematiek rondom Aids en de vele daarmee samenhangende vraagstellingen op onderscheiden beleidsterreinen. Voorts de
gang van zaken m.b.t. de totstandkoming van een Wet Gelijke Behandeling en de herziening van het stelsel vanSociale Zekerheid.
De inbreng van de commissie t.a.v. gewende onderwerpen naar de fractie
bestond uit schriftelijke en mondelinge adviezen.
Gekonstateerd moet worden dat i.t.t. 1985 de door het hoofdbestuur benoemde adviserende leden minder commissievergaderingen bezochten.
Gezien de aktualiteit die zich uit in en een toenemende openlijke discriminatie jegens homosexuelen acht de commissie het gewenst dat er
duidelijkheid komt inzake de toekomst van de Wet Gelijke Gehandeling
alsmede ook deleeftijdsgrenzen problematiek in de Zedenwetgeving. De
commissie heeft tenaanzien van deze laatste kwestie een standpunt ingenomen het welk aan Minister Korthals Altes is medegedeeld.
Evenals in 1985 hadden ook in het afgelopen jaar nuttige kontakten
plaats met o.m. de VVD homowerkgroep, de homowerkgroepen van andere
partijen, de Gaykrant-redaktie en de NVIH/COC.
Tenslotte zijn in 1986 traditiegetrouw de begrotingen van alle departementen gescreend op homobeleid.
drs. K.S. Roza
Secretaris.
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PARTIJCOMMISSIE JEUGDBELEID

O~~OCRATIE

JAARVERSLAG 1986
De commissie is in dit jaar
eerste

hel~t

vij~

maal hijeen geweest. Vooral in de

van het jaar verliep de organisatie van de hijeenkomsten

weinig planmatig. In die periode zijn een tweetal hijeenkomsten ook
niet doorgegaan. Oorzaken hiervan

z~jn:

Ten eerste, dat de commissie

pas in oktober 1985 met haar werkzaamheden is gestart en de eerste
helft van dit jaar nog in de

opstart~ase vie~.

De bepaling van het

beleidsterrein waar de commissie zich mee bezighoudt, heeft in die
periode veel gevergd. Ten tweede hebhen de kamerverkiezingen in mei
een rol gespeeld.
In de tweede

hel~t

van het jaar treedt er duidelijk een verhetering

op. Ook voor 1987 zet deze ontwikkeling zich voort. F.r is een jaaragenda vastgesteld, zodat de commissie maandelijks zal vergaderen.
Inmiddels zijn er door de commissie organisatorische

~spraken

ge-

maakt en is het jaarplan 1987 opgesteld. Het tweede jaar van de
commissie zal dan ook organisatorisch heter verlopen dan het eerste.
Door de commissie zijn in dit jaar de volgende onderwerpen behandeld:
* Euthanasie bij minderjarigen:
Dit onderwerp komt in 1987 opnieuw aan de orde.
*Rechten van jeugdigen/eigen rechtsingang voor

jeu~digen:

Ook dit onderwerp komt in 1987 aan de orde, om veràer uitgewerkt
te worden.
* Onderwerpen die tijdens de verkiezingscampagne ingebracht zouden
kunnen worden, met name in verband met de landelijke jongerendag
die in samenwerking met de JOVD georganiseerd werd.

*

Jeug~internaten:

In het kader van het opstellen van het regeerakkoord is er voor de
Tweede

Kamer~ractie

een notitie opgesteld met hetrekking tot de

overgang van jeugdinternaten van het Ministerie van Justitie naar
het Ministerie van WVC.

* Regeerakkoord:
Het regeerakkoord is besproken op die punten die betrekking hebben op
het beleidsterrein waarmee deze commissie zich bezighoudt.

* Begroting 1987:
Is op een

zel~de

wijze besproken als het hierboven genoemde regeer-

akkoord.
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* Speciaal onderwijs in relatie tot jeugdhulpverlening:
Een notitie is naar·de Tweede Kamerfractie gestuurd, een afschrift
aan de partijcommissie onderwijs.

* Integrale visie op het jeugdbeleid:
Een eerste aanzet is in dit jaar gemaakt. Het wordt verder uitgewerkt
in 1987.

* Wet jeugdhulpverlening:
Zowel het voorontwerp van wet van de

reger~ng,

als het initiatief-

voorstel van Worrell c.s. zijn besproken. De uitkomsten van deze
discussie worden aan de Tweede Kamerfractie aangeboden. --

* Etnische en culturele groepen:
Met name de hulpverlening aan jeugdigen uit deze

~oepen

is onder-

werp van gesprek geweest. In 1987 zal dit onderwerp verder uitgewerkt
worden, ook in het kader van de jeugdhulpverlening in het algemeen.
De .commissie is ingesteld als gevolg van de samenwerkingsovereenkomst
VVD/JOVD. De plaats in de commissie voor een VVD-jongere afkomstig uit
de JOVD, was bij aanvang van dit jaar nog niet ingevuld. In februari
is dit alsnog gebeurd. De overige plaatsen van de commissie waren bij
aanvang i,n oktober 1985 al ingevuld.
Tot slot moet nog opgemerkt worden dat de samenwerking met de adviserende leden van de commissie zeer goed verloopt. Wij spreken hiervoor
onze dank uit.

December 1986.

147

BIJLAGE V

OVERZICHT VERBRUIK PROPAGANDAMATERIAAL
18315
68325
66025
10930
3080

affiches groot
affiches middel
affiches klein
cijferstickers
themaposters 4 soorten

202300
3450
710QO
27450
11 00
48950
62100
97600
123900
105550
500
374700
22170
6925
672600

ballonn~n

balpennen
bierviltjes
bloknootjes
bureaubloes
buttons
eau de colognedoekjes
lucifers
paperclips plastic
plastic tassen
sleutelhangers
snoepgoed
spaakreflectoren
stickerkaarten
stickers
euthanasie, rapport
liberaal manifest
ouderenbeleid/patiënten
referendum ja/neen/geen
u en de vvd
verkiezingsprogramma '86-'90

33
772
23
580
10000
22820

bierglazen
haarbanden
jacks
rozetten
shawls
speldjes
stropdassen

2196
1855
2596
2640
762
1000
2947

canvass cards
liberale vrouwenfolder
omslag gemeenteprogramma
recht op de vrouw af
verkort programma
VVD beleid werkt

202000
11 00
267600
37400
229900
759250

briefpapier
enveloppen 114x162 mm
enveloppen 162x229 mm

135500
201300
81150

huis~aan-huis~krant

2750000
1416500

laatste-nacht-actie

148

