
 

 

 
1. Algemeen Secretaris S.J.A. (Stephanie) ter Borg opent de 

Advieslijstvergadering van Afgevaardigden op zaterdag 29 
november om 10:00 uur.  

2. De heer B.L.L. (Dick) van der Velde uit Goes, de heer J.J.F. 
(Friso) Versluijs uit Leiden en mevrouw B. (Bernadette) van der 
Wal uit Den Haag worden per acclamatie benoemd tot de stem- 
en notulencommissie. 

3. De Algemeen Secretaris geeft een toelichting op de gevolgde 
procedure. Op 1 oktober 2014 heeft het Hoofdbestuur de 
concept advieslijst voor de Eerste Kamerverkiezingen 
gepubliceerd. Ledenvergaderingen van afdelingen hadden tot 
14 november 2014 12:00 uur de mogelijkheid om 
amendementen in te dienen op de advieslijst. 

4. Er zijn geen amendementen ingediend op de concept 
advieslijst. De advieslijst wordt per acclamatie vastgesteld. 

 

 
1. Partijvoorzitter J.M.H.J. (Henry) Keizer opent de 138e Algemene 

Ledenvergadering op zaterdag 29 november 2014 om 13:00 
uur.  

2. De heer B.L.L. (Dick) van der Velde uit Goes, de heer J.J.F. 
(Friso) Versluijs uit Leiden en mevrouw B. (Bernadette) van der 
Wal uit Den Haag worden per acclamatie benoemd tot de stem- 
en notulencommissie. 

3. Het agendapunt inzake bespreken ingediende actuele moties 
vervalt als apart agendapunt. De ingediende moties worden 
behandeld bij de politieke verantwoording van de fracties. 

4. Het Jaarplan 2015 wordt goedgekeurd.  

5. De Begroting 2015 wordt goedgekeurd. 

6. Het voorstel “Procedure verkiezing voorzitter” wordt 
goedgekeurd.  

 



 

De indieners van de aangehouden motie (Eindhoven) houden 
de motie aan totdat de procedure is opgenomen in de statuten.  

7. Het voorstel “Informatievoorziening na coalitievorming” wordt 
goedgekeurd. 

8. Er zijn drie moties ingediend die door meer dan de vereiste tien 
leden zijn ondersteund. De moties hebben betrekking op de 
systematiek van afdrachten aan de Europese Unie en de 
daarmee samenhangende naheffing. 

9. Motie 1:  

Indieners stellen de ledenvergadering voor het volgende te 
besluiten: 

De VVD in vergadering bijeen op 29 november te Amsterdam 
roept de VVD-fractie in de Tweede Kamer op het kabinet op te 
dragen om in Europees verband te pleiten voor een nieuwe 
afdrachtssystematiek.  

De motie wordt aangenomen met 95% van de uitgebrachte 
stemmen. 

10. Motie 2:  

Indieners stellen de ledenvergadering voor het volgende te 
besluiten: 

De VVD in vergadering bijeen op 29 november te Amsterdam 
roept de VVD-fractie in de Tweede Kamer op om het kabinet op 
te dragen de naheffing van de Europese Commissie, van zo’n 
642 miljoen euro, niet te betalen. 

De motie wordt verworpen met 77% van de uitgebrachte 
stemmen. 

11. Motie 3: 

Indieners stellen de ledenvergadering voor het volgende te 
besluiten: 

De VVD in vergadering bijeen op 29 november te Amsterdam 
roept de VVD-fractie in de Tweede Kamer op om, als het 
kabinet de naheffing van de Europese Commissie van zo’n 642 
miljoen euro betaalt, het kabinet op te dragen hiervoor eenmalig 
642 miljoen extra te bezuinigen. 

De motie wordt verworpen met 76,9% van de uitgebrachte 
stemmen. 

12. Mevrouw C.H.W. (Wieneke) Buurman en de heer C.A. 
(Christophe) van der Maat treden af als lid van het 
Hoofdbestuur. 



 

13. De heer M.J.M. (Michiel) Krom uit Mijndrecht wordt per 
acclamatie benoemd tot lid van het Hoofdbestuur van de VVD, 
met de portefeuille Communicatie en Campagne. 

14. Mevrouw N. (Neelie) Kroes wordt benoemd tot erelid van de 
VVD. 

15. Partijvoorzitter J.M.H.J. (Henry) Keizer sluit de 138e Algemene 
Ledenvergadering om 15:30 uur. 

 


