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Liberale Stroomgroep wil een echte liberale
Beginselverklaring
Concept-VVD beginselverklaring van Rutte is slechts een begin
Hoevelaken, 24 september 2008
Eind vorig jaar heeft Mark Rutte aangegeven, dat het zinvol is om de Beginselverklaring van de
VVD te vernieuwen. De Liberale Stroomgroep, vrijzinnig liberalen uit VVD en D66, hebben dat
initiatief van harte ondersteund. Een Beginselverklaring anno 2008 kan liberalen inspireren en
motiveren. Het is uniek in de Nederlandse parlementaire geschiedenis dat een politiek leider
niet alleen het initiatief neemt, maar ook het concept oplevert. Toch denkt de Stroomgroep dat
er op basis van dit concept nog een forse slag gemaakt moet worden om een werkbare echt
liberale beginselverklaring te krijgen, die nog jaren meekan.
In de aanloop naar de beginselverklaring is het initiatief “de Liberale Zomer” (www.liberalezomer.nl)
gestart. Daarvoor is een brochure uitgebracht, met een voorzet voor de discussie over liberale
beginselen en een doorkijk daarvan naar maatschappelijke onderwerpen. Deze brochure is met
medewerking van de VVD ook verspreid onder de deelnemers aan de VVD-Partijraadsvergadering van
30 juni jongstleden.
De Liberale Stroomgroep heeft de conceptbeginselverklaring, die Mark Rutte op 28 augustus
presenteerde, besproken. Unaniem vond men dat liberale beginselen nogal worden vermengd met
actuele standpunten die je aan zou kunnen treffen in een verkiezingsprogramma. En
verkiezingsprogramma’s zijn vaak niet langer houdbaar dan een jaar of vier, terwijl een
beginselverklaring veel langer mee moet. Een ander probleem is dat er zowel een toelichting is, als de
beginselverklaring zelf, waarbij die toelichting extra standpunten toevoegt.
De conclusie van de Liberale Stroomgroep is dan ook dat dit concept als een goed document voor de
discussie over een echte Beginselverklaring beschouwd moet worden. Met een motie wil de Liberale
Stroomgroep de ledenvergadering van de VVD laten uitspreken dat een Commissie Beginselverklaring
aan het werk te gaat om de uiteindelijke, kernachtige, toekomstvaste, beginselverklaring op te stellen.
Deze kan op de geplande vergadering van 15 en 16 mei 2009 worden vastgesteld.
Een concept-motie met deze strekking voor de Algemene Vergadering van de VVD is aan de VVD
voorzitter Ivo Opstelten aangeboden. Ook zijn de VVD-leden binnen de Liberale Stroomgroep
opgeroepen om deze motie via hun afdeling, kamercentrale of partijcommissie bij het Hoofdbestuur te
laten indienen. Bijgevoegd is deze voorbereide motie.
Libby heeft vrienden
In het kader van de actie “Liberale Zomer” heeft de Liberale Stroomgroep Libby geïntroduceerd. Libby
heeft ook een eigen Hyves-profiel, libby08.hyves.nl gekregen. Als een van de eerste vrienden hebben
Mark Rutte en Alexander Pechtold zich als vriend van Libby aangemeld. Andere kamerleden,
raadsleden en liberalen zijn vriend van Libby geworden. Doel is om met elkaar via de website Liberale
Zomer de discussie over het liberalisme in Nederland inhoud te geven.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Norbert Klein, voorzitter Liberale Stroomgroep, tel.
(06) 52068400

Voorbereid concept
Motie “De VVD op weg naar een nieuwe Beginselverklaring”
De VVD in vergadering bijeen op 15 november 2008 te Rotterdam,
Overwegende:
1. Dat het een goed initiatief was om een nieuwe VVD-Beginselverklaring te willen
uitbrengen
2. Dat een concept- Beginselverklaring op 28 augustus is gepresenteerd.
3. Dat bij dit concept ook een toelichting is gevoegd.
4. Dat beide stukken gekenmerkt worden door zowel elementen van liberale
beginselen als programmatische doelstellingen.
5. Dat de programmatische doelstellingen niet in een Beginselverklaring thuis horen.
6. Dat een Beginselverklaring een richtinggevend partijdocument voor de komende
jaren moet zijn.
Is van mening:
1. Dat een zorgvuldige vaststelling van een Beginselverklaring noodzakelijk is.
2. Dat de gepresenteerde concept-Beginselverklaring en de toelichting gezien moeten
worden als een te waarderen startdocument om te komen tot een nieuwe
Beginselverklaring
3. Dat de reeds voorbereide amendementen op dit concept een goede basis zijn voor
de totstandkoming van een Beginselverklaring.
Verzoekt het Hoofdbestuur om een Commissie Beginselverklaring in te stellen, die de
opdracht krijgt om aan de hand van het startdocument en de daarop ingediende
amendementen een Beginselverklaring voor te bereiden.
Verzoekt het Hoofdbestuur om het resultaat van deze Commissie Beginselverklaring aan de
126ste Algemene Vergadering op 15 en 16 mei 2009 voor te leggen.
En gaat over tot de orde van de dag.

