
Besluitenlijst 154e  Algemene Vergadering  

19 november 2022 

 

1. Partijvoorzitter E. (Eric) Wetzels opent de 154e Algemene Ledenvergadering op zaterdag 19 

november 10:00 in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam. 

2. Mevrouw M. (Mandy) Meertens uit Groningen, de heer J. (Jasper) Koelewijn uit Voorburg en 

de heer M. (Maurice) Lambriex uit Maastricht worden per acclamatie benoemd tot stem- en 

notulencommissie. 

3. Het jaarplan voor 2023 wordt vastgesteld. 

4. De hoogte van de contributie voor het jaar 2023 wordt vastgesteld. 

5. De begroting voor 2023 wordt vastgesteld.  

6. Het Kaderstellend Advies en Tijdschema Europees Parlementsverkiezingen 2024 worden 

vastgesteld. 

7. Er is een motie (S1) ingediend door Mark Thiessen. De motie is ondertekend door 137 leden. 

De Algemene Vergadering roept het hoofdbestuur op om: 

Het bestuur maakt zich hard voor het handhaven van normen voor gezond debat: 
Dat we onze meningen baseren op feiten en realisme. 
Dat discussies er niet alleen zijn om te winnen, maar om tot betere standpunten te 
komen en open te staan voor voortschrijdend inzicht. 
Dat we handelen vanuit ideologie, wat het beste is voor Nederland en niet vanuit 
eigen belangen. 
Dat we elkaar met respect behandelen – online en offline – en luisteren naar elkaar, 
ook als iemand een andere mening heeft. 
Dat we ieder zijn/haar mening gunnen, zonder die persoon op welke manier dan ook 
onder druk te zetten. 

De motie wordt met een meerderheid van 88% van de stemmen aangenomen. 

 

8. Er is een motie (T1) ingediend door Arnoud van Vliet. De motie is ondertekend door 14 leden. 

De Algemene Vergadering roept het hoofdbestuur op om: 

Constaterende: 
- Dat de politieke discussie in onze partij aan het toenemen is. 
Overwegende: 
- Dat de partij in alle geledingen deze discussies de ruimte moet geven. 
- Wij met elkaar snel vorm moeten geven aan hoe wij dat willen doen. 
- Een stevig debat ook een warm bad moet zijn. 
Verzoekt het nieuwe bestuur: 
- Op het volgende congres een voorstel voor te leggen dat garandeert dat alle 
geluiden gehoord worden en wij de politieke discussie in de volle breedte faciliteren. 
- Daarbij ieder geval in te gaan op werkvormen en omgangsregels. 

De motie wordt met een meerderheid van 80% van de stemmen aangenomen. 

 



9. Er is een motie (A1) ingediend door Ietje Jacob Setz. De motie is ondertekend door 174 leden. 

De Algemene Vergadering roept op de Tweede Kamerfractie op om: 

De asielinstroom is door de onrust in de wereld de afgelopen periode hoog 
opgelopen. De asielopvang is daarbij achtergebleven. Wij constateren dat: 
- de asielinstroom omlaag moet; 
- de asielopvang zeer onevenredig is verdeeld over ons land; 
- er onvoldoende solidariteit bestaat tussen alle gemeentes in Nederland op met 
elkaar te zorgen voor deze opvang; 
- de doorstroom vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel stagneert; 
- dit leidt tot inhumane en onveilige situaties bij het aanmeldcentrum in Ter Apel; 
- gemeenten worden verrast door plotselinge crisisnoodopvang 
De vergadering spreekt uit dat de asielinstroom moet worden ingeperkt en de 
opvang van asielzoekers beter over Nederland gespreid moet worden. We 
verwachten dat gemeenten daar vrijwillig aan meewerken en dat anders de 
wettelijke spreidingsbevoegdheid kan worden benut. De vergadering spreek uit de 
VVD Tweede Kamerfractie te ondersteunen in haar opvatting om voor de 
spreidingswet te stemmen. 

De motie wordt met een meerderheid van 77% van de stemmen aangenomen. 

 

10. Er is een motie (A2) ingediend door Klaas Kwint. De motie is ondertekend door 164 leden. 

De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 

Onze samenleving kraakt onder de asielinstroom. Dit leidt tot onwenselijke situaties in 
de opvang, grote druk op de huisvesting, zorg en veiligheid. Dit gaat ten koste van 
een humaan asielbeleid. Het is onhoudbaar. 
Daarom moet er iets aan de instroom en aantrekkingskracht voor asielmigranten 
worden gedaan. 
Voor gemeenten wordt, de bevoegdheid inzake hun huishouding aan hun besturen 
overgelaten (ex art 124 lid 1, grondwet). 
Hiervan afwijken is ingrijpend en schaadt, als dat haastig en onzorgvuldig gedaan 
wordt, het vertrouwen in het openbaar bestuur. 
De voorgenomen “asieldwangwet” is geen oplossing, het faciliteert. De VVD 
ledenvergadering spreekt zich uit tegen deze wet. 

De motie wordt met een meerderheid van 76% van de stemmen verworpen. 

 

11. Er is een motie (B1) ingediend door Paul Slettenhaar. De motie is ondertekend door 12 

leden. 

De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 

Er zijn woningen nodig. Overal. Ruimtelijke ontwikkelingen hebben dikwijls gevolgen 
voor de natuurwaarden ter plaatse. 
Wanneer blijkt dat gevolgen op stikstofgevoelige natuur niet kunnen worden 
uitgesloten, moet een passende beoordeling gemaakt worden van de gevolgen van 
het project voor het Natura 2000-gebied. Bouwen is al moeilijk. Zeker in deze 
gebieden. De asielopvang mag de bouwopgave niet in de weg staan. Agrariërs niet 
verder belemmeren. De staatssecretaris gaat straks over tot het opleggen van 
opvangdwang, zo wordt wellicht geregeld in de nieuwe asielwet. 



Vergadering spreekt uit, geen verplichte asielopvang die de stikstofopgave en dus 
het bouwen compliceert. 

De motie wordt met een meerderheid van 61% van de stemmen aangenomen. 

 

12. Er is een motie (B2) ingediend door Klaas Kwint. De motie is ondertekend door 15 leden. 

De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 

Tijdelijke asielstop gevolgd door instroomquotum op jaarbasis. 
Wil Nederland haar asielstroom weer beheersbaar maken dan moet Nederland eerst 
de ‘asielkraan’ dichtdraaien door een (tijdelijke) asielstop in te voeren. Tijdens deze 
asielstop moeten COA en IND hun ondersteunings- en uitvoeringsprocessen op orde 
brengen en kan Nederland een instroomquotum invoeren als vervolg op de tijdelijke 
asielstop. Bijvoorbeeld: Canada stelt aan het begin van elk jaar vast hoeveel 
immigranten en/of asielzoekers men bereid is om op te nemen. Canada heeft het 
Vluchtelingenverdrag ondertekend. Dus ook Nederland kan dit beleid of soortgelijk 
beleid voeren. 

De motie wordt met een meerderheid van 61% van de stemmen aangenomen. 

 

13. Er is een motie (B3) ingediend door Anouschka Agob. De motie is ondertekend door 59 

leden. 

De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 

De instroom van asielzoekers is nu te groot voor een humane opvang en een 
adequate beoordeling op de verblijfsstatus. Deze asielcrisis raakt alle aspecten van 
de samenleving. 
Vanwege de stikstofcrisis kan er minder gebouwd worden en vallen jongeren, 
starters en ouderen buiten de boot. Wegen kunnen niet aangelegd worden. De 
energietransitie staat stil. De gezondheidszorg staat onder zware druk. Er zijn grote 
problemen binnen de jeugdzorg, het onderwijs en het OV. 
We moeten bovenstaande op orde krijgen, door nu de druk van de ketel te halen: 
een (tijdelijke) stop op de asielinstroom. Ons land moet eerst weer op adem komen. 

De motie wordt met een meerderheid van 67% van de stemmen verworpen. 

 

14. Er is een motie (C1) ingediend door Sven Spaargaren. De motie is ondertekend door 17 

leden. 

De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 

Naleving Dublinakkoord 
De leden van de VVD op de alv vandaag bijeen spreken uit dat het Dublinakkoord per 
direct onverkort nageleefd moet worden. Daartoe indien nodig op zeer korte termijn 
gesprekken aan te gaan met de veilige buurlanden Duitsland en België en andere 
veilige relevante landen waar Nederland asielzoekers naar terugverwijst indien ze 
conform het Dublinakkoord geen recht hebben op een asielaanvraag in Nederland. 
Dat Nederland op zeer korte termijn effectiever** overgaat tot het terugsturen van 
alle asielzoekers naar het veilige EU-land waar wel de asielprocedure doorlopen 
moet worden en maatregelen neemt om secundaire migratie* verder te 



ontmoedigen. 

De motie wordt met een meerderheid van 92% van de stemmen aangenomen. 

 

15. Er is een motie (C2) ingediend door Sven Spaargaren. De motie is ondertekend door 15 

leden. 

De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 

Motie ‘Veiligelanders’ per direct terugsturen, sanctiemiddelen inzetten bij 
weigerachtige landen 
De vergadering roept op per direct te starten met besprekingen met veilige landen 
die weigeren hun eigen onderdanen terug te nemen en/of daar zeer beperkte 
medewerking aan verlenen, met als doel op zeer korte termijn ‘veiligelanders’ 
(asielzoekers uit veilige landen waarvan het asielverzoek is afgewezen) terug te 
sturen – indien nodig begeleid – naar hun land van herkomst. Indien deze landen 
medewerking blijven weigeren en/of zeer beperkt/onvoldoende medewerking blijven 
geven, per direct over te gaan tot het opschorten/intrekken van landingsrechten, 
opschorten/intrekken van uitkeringsverdragen, opschorten/stopzetten van 
ontwikkelingshulp, weigeren en/of intrekken van visa. 

De motie wordt met een meerderheid van 88% van de stemmen aangenomen. 

 

16. Er is een motie (C3) ingediend door Reinier Geerligs. De motie is ondertekend door 10 leden. 

De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 

Mensen met een asielstatus krijgen eerst een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd 
van 5 jaar. Deze vergunning wordt na 5 jaar meestal omgezet in een vergunning voor 
onbepaalde tijd. Na 5 jaar bekijkt de IND of een asielzoeker nog steeds bescherming 
nodig heeft. Indien ja, dan krijgt de asielzoeker een verblijfsvergunning voor 
onbepaalde tijd. Hij mag dan de rest van zijn leven in Nederland blijven wonen. In de 
praktijk is deze omzetting echter een gewoonte. De ledenvergadering spreekt uit 
deze beoordeling jaarlijks te doen na de periode van 5 jaar, te handhaven en het 
Nederlanderschap pas te verstrekken na 10 jaar. 

De motie wordt met een meerderheid van 54% van de stemmen aangenomen. 

 

17. Er is een motie (C4) ingediend door Paul Slettenhaar. De motie is ondertekend door 11 leden. 

De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 

Omdat de instroom van asielzoekers voor Nederland te groot is er onvoldoende 
mogelijkheid is deze aantallen te blijven huisvesten, goede voorzieningen te 
verzorgen zonder een onevenredig beslag te leggen op voorzieningen en sociale 
huurwoningen voor huidige inwoners, roepen de leden op de wet zodanig aan te 
passen waardoor asiel altijd een tijdelijk recht wordt. Hierdoor wordt er minder beslag 
gelegd op sociale huurwoningen en voorzieningen, kunnen beperkte opvangplaatsen 
beter ingezet worden voor asielzoekers omdat doorstroom minder gehinderd wordt 
door woningnood omdat vergunde asielzoekers terug gaan, als dat weer veilig is en 
dus niet permanent in Nederland blijven. 

De motie wordt met een meerderheid van 55% van de stemmen aangenomen. 



 

18. Er is een motie (C5) ingediend door Arnoud van Vliet. De motie is ondertekend door 14 

leden. 

De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 

Constaterende: 
- Dat de asielinstroom bepaald wordt door internationale en nationale regels. 
- De asielinstroom samenvalt met een grote stroom Europese vluchtelingen uit 
Oekraïne en o.a. een overspannen woningmarkt. 
- Dit allemaal op het bordje van de gemeenten landt. 
Overwegende: 
- Dat draagvlak in de samenleving en bij gemeenten voor regels belangrijk is. 
- Gemeenten onderling solidair moeten zijn. 
- Vastgestelde wetten uitgevoerd worden. 
Roept de TK en onze bewindspersonen op: 
-Harde afspraken te maken over de aanpak gericht op beperking van de instroom. 
- Te bevorderen dat de spreidingswet wordt ingetrokken zodra de instroom afneemt 
en de opvang geen knelpunten meer laat zien. 

De motie wordt met een meerderheid van 64% van de stemmen aangenomen. 

 

19. Er is een motie (D1) ingediend door Anouschka Agob. De motie is ondertekend door 13 

leden. 

De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 

Constaterende dat de vele crises waar we nu in zitten alle aspecten van onze 
samenleving raken, 
Constaterende dat door de stikstofcrisis het bouwen van de benodigde één miljoen 
woningen grotendeels is stilgevallen en er sprake is van een groot woningtekort, 
Constaterende dat de huidige instroom van arbeidsimmigranten en asielzoekers zo 
groot is dat dit de woningmarkt nog verder onder druk zet, 
Verzoekt de Tweede Kamerfractie van de VVD om geen arbeidsmigranten buiten de 
EU te halen, maar met een pakket aan maatregelen het groot maar onbenut 
arbeidspotentieel in Nederland in te zetten om de krappe arbeidsmarkt te ontlasten. 

De strekking van de motie wordt overgenomen door de Tweede Kamerfractie. De motie wordt 

derhalve niet in stemming gebracht. 

 

20. Er is een motie (D2) ingediend door Sven Spaargaren. De motie is ondertekend door 16 

leden. 

De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 

Motie Afschaffen speciale voorrangsregel of urgentieregeling statushouders bij 
toewijzing sociale huurwoning 
De vergadering spreekt uit dat het niet eerlijk, sociaal of uitlegbaar is dat 
statushouders een speciale voorrangsbehandeling krijgen bij de toewijzing van 
sociale huurwoningen boven de reguliere woningzoekenden en roept op de 
toepassing van deze voorrangsregel door gemeenten bij landelijke wetgeving te 
verbieden en daartoe spoedig met een wetsvoorstel te komen. 



De motie wordt met een meerderheid van 70% van de stemmen aangenomen. 

 

21. Er is een motie (D3) ingediend door Ferry van Wijnen. De motie is ondertekend door 26 

leden. 

De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 

- Roept de vergadering op om een taskforce Asiel van maximaal 8 betrokken VVD 
leden te starten 
- Doel: een liberale VVD visie op Asiel ontwikkelen, samen met een haalbaar en reëel 
actieplan. Visie dient in samenhang te worden opgesteld met andere relevante 
beleidsterreinen zoals woningbouw, bevolkingsgroei, etc. 
- Visie en actieplan worden uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 aangeboden aan de 
Tweede Kamer fractie met de oproep deze koers leidend, en dus niet 
onderhandelbaar, te laten zijn. 

De motie wordt met een meerderheid van 71% van de stemmen verworpen. 

 

22. Er is een motie (E1) ingediend door Irene van der Marel. De motie is ondertekend door 32 

leden. 

De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 

Constaterende dat: 
-De uitspraak in de Porthoszaak de vergunningverlening praktisch en definitief stil 
heeft gelegd, 
-Provincie Overijssel PAS-melders gerechtelijk moet handhaven, terwijl deze 
ondernemers 100% te goeder trouw hebben gehandeld, 
-wij zelf gaan over de wetten die de rechter toetst. 
Roept de VVD op: 
-het kwantitatieve verband tussen het stikstofmodel Aerius en 
instandhoudingsdoelstellingen niet te gebruiken bij de beoordeling van 
vergunningen, 
-de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura2000 gebieden uitsluitend 
kwalitatief te beoordelen, 
-het verband tussen stikstof en natuur niet eenzijdig te benaderen, 
-te constateren dat er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel is dat de 
instandhoudingsdoelstellingen worden gehaald. 

De motie wordt met een meerderheid van 71% van de stemmen verworpen. 

 

23. Er is een motie (F1) ingediend door Max Patelski. De motie is ondertekend door 44 leden. 

De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 

Roept de Tweede Kamerfractie op om de kernboodschap en denklijnen van Johan 
Remkes in het rapport “Wat wel kan” te omarmen en voortvarend op te pakken. 

De motie wordt met een meerderheid van 88% van de stemmen aangenomen. 

 

 



24. Er is een motie (G1) ingediend door Reinier Geerligs. De motie is ondertekend door 81 leden. 

De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 

Vele agrarische bedrijven in de provincie raken zwaar in de knel door de uitspraak 
van de rechter aan de Provincie Overijssel om de PAS-melders te handhaven. 
Door deze uitspraak wacht een drastische sanering van de veestapel en een 
dwangsom. Hierdoor stevenen sommige bedrijven af op een faillissement. Het is 
moreel fout om deze hardwerkende agrarische ondernemers te straffen voor een 
fout die zij niet hebben begaan. 
De VVD vergadering spreekt zich uit dat er direct maatregelen komen om de PAS-melders 
te legaliseren. En dat ‘Den Haag’ direct handelt met een financiële regeling 
voor PAS-melders die te maken krijgen met handhaving. 

De motie wordt overgenomen door de Tweede Kamerfractie. De motie wordt derhalve niet in 

stemming gebracht. 

 

25. Er is een motie (G2) ingediend door Martijn Timmermans. De motie is ondertekend door 16 

leden. 

De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 

Constaterende dat: 
-3500 ondernemers volgens de dan geldende wet 
-en regelgeving vergunningen aanvroegen of meldingen deden. 
-In 2019 bedrijven deels ‘illegaal’ zijn verklaard, doordat rechter een streep zet door 
hun PAS-Melding. -De landelijke overheid als gevolg van ondeugdelijke wetgeving 
verantwoordelijk is voor de ontstane problemen . 
-Provincie Overijssel PAS-melders gerechtelijk moet handhaven en hoge 
dwangsommen moet opleggen. 
Roept de VVD op: 
-Verantwoordelijkheid te nemen voor deze ondernemer, door ze te gaan bijstaan, ze 
actief te helpen en oplossingen aan te bieden. 
-Te handelen vanuit onze kernwaarden: vrijheid, verantwoordelijkheid, 
verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid 
-Van de PAS geen PAS-affaire te maken 

De motie wordt met een meerderheid van 93% van de stemmen aangenomen. 

 

 

26. Er is een motie (I1) ingediend door Sebastiaan Vliegen. De motie is ondertekend door 36 

leden. 

De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 

Constaterende dat onze (maak)industrie energie-intensief is; 
Constaterende dat onze (maak)industrie veel werkgelegenheid oplevert; 
Constaterende dat onze (maak)industrie zorgt voor zelfvoorzienendheid in tijden van 
crisis; 
Constaterende dat kleinschalige kerncentrales nog niet meegenomen zijn in het 
nationale beleid; 
Overwegende dat kernenergie schoon is; 



Overwegende dat kernenergie centraal staat in de energietransitiemix; 
Overwegende dat (kleinschalige) kernenergie-opwekking dicht bij grootschalige 
verbruikers plaats kan vinden (colocatie) en dankzij colocatie lokale stroomnetten 
kunnen worden ontlast; 
Verzoekt de Tweede Kamerfractie om met alle Provinciale Statenfracties meerdere 
locaties in iedere provincie aan te wijzen waar kleinere kernenergiecentrales kunnen 
komen en waar nodig de bureaucratische processen te versnellen. 

De motie wordt met een meerderheid van 88% van de stemmen aangenomen. 

 

27. Er is een motie (J1) ingediend door Rudi van der Wel. De motie is ondertekend door ruim 

100 leden. 

De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 

Het kabinet heeft plannen voor 2 kerncentrales, heeft €5 miljard gereserveerd. De 
financieringsvehikels die toegankelijk zijn voor hernieuwbaar moeten ook toegankelijk 
worden gemaakt voor kernenergie. Door kerncentrales mede te laten financieren via 
vehikels v.d. overheid wordt de businesscase verbeterd, ze kunnen tegen lage rentes 
geld ophalen. 
De investeringslasten drukken ruim dertig jaar een stempel op de kostprijs v.d. 
elektriciteit. Bij een investeringsrente van 8% is de financieringslast in het eerste 
operationele jaar ruim 63% v.d. elektriciteitskostprijs, maar als we een rente van 0% 
gebruiken, daalt dat naar slechts 30% v.d. initiële elektriciteitskostprijs, leidend tot 
een fors lagere consumentenprijs voor elektriciteit. 
 
De motie wordt met een meerderheid van 91% van de stemmen aangenomen. 
 
 
28. Er is een motie (K1) ingediend door Alies ter Kuile. De motie is ondertekend door 44 leden. 
 
De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 
 
Wij verzoeken de Tweede Kamerfractie en de Europese fractie om het vervuiler 
betaalt principe te gebruiken om eerlijker prijzen tot stand te brengen. Als de 
vervuiler betaalt, komen de werkelijke kosten tot uitdrukking in de prijs die de koper 
betaalt. De besparing die bij de overheid ontstaat, doordat die minder kosten hoeft te 
maken om (gevolgen van) vervuiling tegen te gaan, kan terug worden gegeven via 
belastingverlagingen. Wij verzoeken tot aanpassing van landelijke en Europese 
regelgeving voor het goed blijven functioneren van de vrije markt - en verzoeken 
tevens dat dit terugkomt in de (inter)nationale verkiezingsprogramma’s. 
 
De motie wordt met een meerderheid van 51% van de stemmen verworpen. 
 
 
29. Er is een motie (L1) ingediend door Wilko Pels. De motie is ondertekend door 12 leden. 
 
De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 
 
De overheid moet weer de regie pakken bij onze nationale energie voorziening, en 
dus bij uitvoering van het vijfpuntenplan v.d. heer S. Erkens. Er zijn veel belangen 
(veiligheid, leveringszekerheid, onafhankelijkheid, etc.) die de markt niet voor ons 
regelt, maar wat de overheid wel kan. De markt investeert niet echt in 



reservecapaciteit, voorraden en collectieve transportvoorzieningen. En als de 
overheid investeert of subsidieert, dan moeten de revenuen ook ten goede komen 
aan de belastingbetaler. 
Voor onze energievoorziening moeten we concluderen dat het mantra “de markt 
regelt het” heeft afgedaan. Dit kunnen we wel opmaken uit recente ervaringen t.g.v. de 
Oekraïne-oorlog. 
 
De motie wordt met een meerderheid van 78% van de stemmen verworpen. 

 
30. Er is een motie (M1) ingediend door Wilko Pels. De motie is ondertekend door 12 leden. 
 
De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 
 
De toekomstige laadenergie voor veelrijdende auto’s, tankend langs de snelweg, is 
hoger dan nu stabiel en duurzaam in Nederland wordt opgewekt en kan worden 
getransporteerd. Dat moet worden opgelost met een “autolaad transportnet & 
elektriciteitsopwekking plan”, zodat de normale elektriciteitsenergievoorziening niet in 
gevaar komt bij laadstoringen. 
De scenario’s van het PBL etc. voor toekomstig autogebruik gaan uit van een 
drastische reductie in aantal en gebruik van personenauto’s. Daarmee gaan ze 
voorbij aan een harde werkelijkheid, dat alleen al 2-3% veelrijders (nu 240.000) 
blijven veelrijden en dus zonder extra opwekking en transport, overdag het 
elektriciteitsnetwerk kunnen platleggen. 
 
De strekking van de motie wordt overgenomen door de Tweede Kamerfractie. De motie wordt 

derhalve niet in stemming gebracht. 

 
31. Er is een motie (N1) ingediend door Wilko Pels. De motie is ondertekend door 12 leden. 
 
De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 
 
Het nationaal isolatieplan is voor slecht geïsoleerde huur- en koopwoningen. De 
markt lost dit probleem niet op: 
- De subsidie voor koophuizen vereist (kostbare) uitvoering door erkende bedrijven, 
met forse wachtlijst hebben. 
- bij Huurhuizen hebben eigenaren en huurders beiden geen geld, eigenaren mogen 
isolatiekosten niet doorberekenen, huurders investeren zelden veel in de woning. 
Aanpak: 
- Koophuizen 1/ Gemeenten organiseren een straat-voor-straat isolatieplan, wat door 
de schaalvoordelen circa 40% kosten reductie per vrijwillig deelnemend huis en 2/ 
ook op DHZ-materialen subsidie. Subsidie 50% i.p.v. 30%. 
- Huurwoningen: 70 - 90% isolatiesubsidie op de eigenlijke isolatie en eventueel 
noodzakelijke inpandige afwerking. 
 
De strekking van de motie wordt overgenomen door de Tweede Kamerfractie. De motie wordt 

derhalve niet in stemming gebracht. 

 
32. Er is een motie (O1) ingediend door Reinier Geerligs. De motie is ondertekend door 44 leden. 
 
De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 
 
In het coalitieakkoord staat dat er afstandsnormen moeten komen voor windmolens. 



Deze afstands- en eventuele maximum geluidsnorm, zullen pas medio 2023 kunnen 
worden vastgesteld als de plan-MER is afgerond. 
De Tweede Kamer heeft de motie van Erkens / Leijten aangenomen, eerst de 
landelijke normen afwachten en tot die tijd het Deense model gebruiken voor het 
uitgeven van vergunningen rondom windturbines op land. 
De praktijk is dat provincies de plannen voor het plaatsen van windmolens op land 
willen doordrukken. Zij omzeilen de plan-MER en de motie. De VVD-ledenvergadering 
spreekt zich uit dat de aangenomen motie leidend moet zijn voor iedere provincie. 
 
De motie wordt met een meerderheid van 73% van de stemmen aangenomen. 
 
 
33. Er is een motie (P1) ingediend door Koos Voogt. De motie is ondertekend door 16 leden. 
 
De Algemene Ledenvergadering van de VVD roept het hoofdbestuur en de 1e en 2e 

Kamerfractie op: 
1. Zich te realiseren, dat het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen (WTP) meer 
keuzemogelijkheden zijn voorzien; 
2. Dit betekent dat de pensioenrechten in beginsel voor een deelgroep zijn over te 
dragen, af te splitsen (carve out), binnen het eigen pensioenfonds; 
3. Te bedenken dat bij de interne overdracht van de rechten van gepensioneerden 
het pensioenfonds voor hen een evenwichtig beleggingsbeleid kan voeren en 
voor zijn nog actieve, jongere deelnemers een meer risicovol beleid; 
4. Een voorstel te doen bij de behandeling van de WTP, waarbij het mogelijk blijft 
om gepensioneerden hun huidige rechten te laten behouden door het aanstellen 
van een zogenoemde pensioenbewaarder. 
 
De motie wordt met een meerderheid van 67% van de stemmen aangenomen. 
 
 
34. Er is een motie (Q1) ingediend door Koos Voogt. De motie is ondertekend door 16 leden. 
 
De Algemene Ledenvergadering van de VVD roept het hoofdbestuur en de 2e en 1e 

Kamerfractie op: 
1. Inhaalindexatie van pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen te blijven 
nastreven, extra alert te zijn op formulering van de WTP uitvoeringsbesluiten in de 
overgangsperiode 2023 tot 2027 en daarna, maar ook de systematiek zo aan te 
passen, dat sprake is van een meer stabiele rekenrente; 
2. Deze uitvoeringsbesluiten, inclusief bijbehorende motiveringen, volkomen 
transparant te nemen, gezien de huidige en wellicht toekomstige 
maatschappelijke onrust over de invoering van de WTP; 
3. Te beseffen, dat met het aannemen in de 2e Kamer van de WTP weliswaar het 
Coalitie Akkoord is uitgevoerd, maar nog geen oplossing is gevonden voor het 
inhalen van de indexeringsachterstand van >30%; 
4. Zich te realiseren dat zonder inhaalindexatie de overzetting (invaren) naar het 
nieuwe pensioenstelsel gebeurt met veel te lage overdrachtswaarden voor 
jongeren, ouderen en gepensioneerden. 
De volledige motie Q1, inclusief toelichting, is als bijlage 
 
De motie wordt met een meerderheid van 58% van de stemmen aangenomen. 
 
 
35. Er is een motie (R1) ingediend door Menno van Leeuwen. De motie is ondertekend door 11 
leden. 



 
De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 
 
In het verkiezingsprogramma 2021 wordt geen melding gemaakt van het verhogen 
van de vermogensbelasting om ‘vermogensongelijkheid’ tegen te gaan. Toch is dit 
gebeurd o.l.v. de VVD. Voor veel ondernemers raken deze maatregelen de 
oudedagvoorziening, terwijl de pensioenen van mensen in loondienst buiten schot 
blijven. 
Middels deze motie roepen wij op om ondernemers niet te benadelen t.o.v. mensen 
in loondienst en deze maatregelen terug te draaien. En naar de toekomst toe te 
waarborgen, dat de vermogensbelasting en vennootschapsbelasting niet verder 
verhoogd zullen worden en dat tevens de eigen woning beschermd blijft door de 
VVD. 
 
De motie wordt met een meerderheid van 77% van de stemmen aangenomen. 
 
 
36. Er is een motie (U1) ingediend door Joost Nijhuis. De motie is ondertekend door 132 leden. 
 
De Algemene Vergadering roept het hoofdbestuur op om: 
 
Stel met indieners een commissie aan, die de verkiezingsprogramma’s, 
voorafgaande aan de kabinetten Rutte, toetst aan de uitkomst van deze 
regeerperioden. 
Vragen: 
- Wat van verkiezingsprogramma’s is opgenomen in een regeerakkoord. 
- Wat is daarvan ook daadwerkelijk gerealiseerd 
- Wat is er niet opgenomen, maar is door de Kamerfractie als vrije kwestie 
ingebracht en binnengehaald? 
- Hoe verhoudt zich het stemgedrag van de fractie op moties en amendementen ten 
opzichte van de zaken als gesteld in de verkiezingsprogramma’s 
- Wat zijn punten uit verkiezingsprogramma’s, die nooit meer aan de orde zijn 
geweest en door de fractie niet actief zijn opgenomen als kwesties die aandacht 
behoeven? 
 
De motie wordt met een meerderheid van 59% van de stemmen verworpen. 
 
37. Er is een motie (V1) ingediend door Koos Voogt. De motie is ondertekend door 15 leden. 
 
De Algemene Ledenvergadering van de VVD roept het hoofdbestuur en de 
scoutingscommissie op: 
 
1. Zich te realiseren, dat volgens het afspiegelingsbeginsel de samenstelling van de 
huidige 2e Kamerfractie een te eenzijdig beeld geeft; 
2. Meer oog te hebben voor landelijke spreiding, leeftijd en maatschappelijke 
achtergrond van kandidaten; 
3. Bij de samenstelling van de kandidatenlijst zich niet te beperken tot intenties, 
maar ook daadwerkelijk inhoud te geven aan dat afspiegelingsbeginsel. 
 
De motie wordt met een meerderheid van 69% van de stemmen aangenomen. 
 
 
38. Er is een motie (W1) ingediend door Murat Yildirim. De motie is ondertekend door 12 leden. 
 



De Algemene Vergadering roept het hoofdbestuur op om: 
 
De evenwichtigheid in onze politieke volksvertegenwoordiging is disproportioneel t.o.v. 
verschillende sociale groepen in de samenleving. Hierdoor begrenst de VVD zichzelf 
op het behalen van maximale efficiëntie in een bredere maatschappelijke context. 
Constaterende dat deze onevenwichtigheid lokaal, landelijk, alsmede op Europees 
niveau het geval is en dat het landelijk bestuur zich momenteel te weinig inspant om 
dit te veranderen. 
Overwegende dat de VVD als Liberale Volkspartij maximale sociale cohesie in de 
samenleving wilt bereiken, roepen wij het landelijke bestuur op om vanuit een 
langetermijnbelang zonder opleggen van quota’s de inzet voor een evenwichtige 
volksvertegenwoordiging te hernieuwen. Bouwstenen daarin zijn enerzijds kritischer 
kunnen kijken en anderzijds actief 
 
De motie wordt met een meerderheid van 69% van de stemmen aangenomen. 
 
 
39. Er is een motie (Y1) ingediend door Daniëlle Mers – van der Raad. De motie is ondertekend 
door 36 leden. 
 
De Algemene Vergadering roept het hoofdbestuur op om: 
 
Liberaal Kompas! 
Liberale kernwaarden dé basis. 
Kernwaarden* zijn voor elke organisatie (vereniging, stichting, bedrijf etc.) belangrijk 
én onmisbaar. 
Zo ook voor ons als VVD! 
We rollen van de ene “crisis” in de andere “crisis” en laten ons hierdoor als partij 
sturen en leiden, onderweg verliezen we meer en meer onze kernwaarden te weten: 
- Vrijheid 
- Verdraagzaamheid 
- Verantwoordelijkheid 
- Gelijkwaardigheid 
- Rechtvaardigheid (sociale) 
De partij staat onder druk van buiten én van binnen. 
Vanuit een stevige basis met het oog op verbinden kunnen we onze verantwoordelijk blijven nemen 
en positief en actief deze crises het hoofd bieden. 
 
De motie wordt overgenomen door het hoofdbestuur. Derhalve wordt de motie niet in stemming 
gebracht. 
 
 
40. Er is een motie (Z1) ingediend door Lokaal Netwerk West-Friesland. De motie is 
ondertekend door 154 leden. 
 
 
Roept de Kamerfracties traditionele VVD-ideologie en -standpunten weer koersvast uit te dragen: 
1. De motor van welvaart is werk, ondernemerschap en economische groei. 
2. Eigen verantwoordelijkheid als kernwaarde. 
3. Werk moet lonen. 
4. Ondernemers krijgen de ruimte. 
5. De overheid ondersteunt waar nodig, maar vertrouwt op innovatiekracht en 
oplossingsgerichtheid van burgers. 
6. Bij begrotingstekorten eerst zoeken naar bezuinigingen. 



7. Proportionele vluchtelingenopvang, gekoppeld aan werk. 
8. Duurzaamheidsmaatregelen komen ten gunste van huishoudens. 
9. Prioriteit voor veiligheid, mobiliteit, eigenwoningbezit en lage belastingen. 
Roept de voorzitter op een traject te starten tot herwaardering van de traditionele, 
liberale partijprincipes a.d.h.v. bovenstaande punten. 
 
De motie wordt met een meerderheid van 71% van de stemmen aangenomen. 
 
 
41. Er is een motie (AA1) ingediend door Koos Voogt. De motie is ondertekend door 16 leden. 
 
De Algemene Ledenvergadering van de VVD roept het hoofdbestuur op onze 2e 

Kamerfractie te vragen: 
1. Ten aanzien van uitreizigers die zich hebben aangesloten bij IS: zich te blijven 
inzetten samen met gelijkgestemde landen op een vorm van berechting in de 
regio, waar immers de slachtoffers zijn en het bewijs voor hun misdaden is; 
2. Zolang berechting in de regio niet mogelijk is, de mogelijkheden te onderzoeken 
om uitreizigers via een videoverbinding hun strafproces in Nederland te laten 
bijwonen; 
3. In die gevallen waarin de rechter Nederland opdraagt IS terroristen op te halen, 
hen vast te zetten en een streng regiem te hanteren, zowel de periode dat zij in 
detentie verblijven als de periode daarna, met indien nodig levenslang toezicht; 
4. Actief na te laten gaan of teruggekeerde terroristen strafbare handelingen in het 
Midden-Oosten hebben verricht en serieus te toetsen of de Nederlandse 
nationaliteit kan worden afgenomen; 
5. Maximaal zich in te zetten om de rechten van Yezidi-slachtoffers van IS-terroristen 
beter te waarborgen, inclusief het inventariseren van de 
mogelijkheden voor Yezidi-slachtoffers om hun spreekrecht uit te oefenen. 
 
De motie wordt overgenomen door de Tweede Kamerfractie. De motie wordt derhalve niet in 

stemming gebracht. 

 

42. Er is een motie (BB1) ingediend door Koos Voogt. De motie is ondertekend door 15 leden. 

De Algemene Ledenvergadering van de VVD roept het hoofdbestuur op onze 2e 

Kamerfractie te vragen: 
1. Met voorrang na te gaan of al met de komende 2e Kamerverkiezingen een 
kiesdrempel kan worden ingesteld; 
2. Bij een in te stellen kiesdrempel kan worden gedacht aan het behalen van een 
percentage van tenminste 5% van de uitgebrachte stemmen; 
3. Deze gedachte over de toepassing van een parlementaire kiesdrempel eveneens 
te bezien voor provinciale staten en gemeenteraden; 
4. Daarbij ook te onderzoeken of wettelijk meenemen van een partijzetel onmogelijk 
is te maken bij vertrek uit een fractie (fractie afsplitsing). 

De motie wordt met een meerderheid van 62% van de stemmen aangenomen. 

 

43. Er is een motie (CC1) ingediend door Pim Luteijn. De motie is ondertekend door 13 leden. 

De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 

Het is onlogisch dat de zogenaamde suikertaks op frisdranken van 17 cent per liter, 



welke ingaat op 1 januari 2024 ook van toepassing is op geperste fruitsappen, hier 
worden namelijk geen suikers toegevoegd. 
Dringend verzoek aan de fractie zich in te zetten voor een ontheffing voor deze 
groep van sappen.  

De strekking van de motie wordt overgenomen door de Tweede Kamerfractie. De motie wordt 

derhalve niet in stemming gebracht. 

 

44. Er is een motie (DD1) ingediend door Michiel Suijker. De motie is ondertekend door 28 

leden. 

De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 

Constaterende dat: 
- Er op de vorige (153e) Algemene Vergadering een motie is aangenomen waar werd 
opgeroepen om de rekening niet langer door te schuiven naar volgende generaties. 
-Het prijsplafond zoals nu is voorgesteld door het kabinet geen dekking heeft in de 
begroting. 
-Als er geen dekking is in de begroting de kosten boven op de staatsschuld komen. 
Overwegende dat: 
-De VVD snakt naar ambtsdragers die de belangen van de achterban meenemen. 
-Een groot deel van de achterban van de VVD bestaat uit jongeren en werkenden 
tussen de 30 en 50. 
-Deze groep werkenden de rekening gaat betalen voor de komende tientallen jaren. 
Spreekt uit dat: 
Het prijsplafond zoals nu voorgesteld is niet zonder dekking ingevoerd wordt. De 
oplopende staatsschuld mag niet met weer een grote bulk aan kosten worden 
opgehoogd en daarmee de rekening leggen bij volgende generaties. 

De motie wordt overgenomen door de Tweede Kamerfractie. De motie wordt derhalve niet in 

stemming gebracht. 

 

45. Er is een motie (EE1) ingediend door Thematisch Netwerk Liberaal Groen. 

De Algemene Vergadering roept de Tweede Kamerfractie op om: 

Met kweekvlees heeft Nederland een innovatieve methode in huis om aan de 
wereldwijd groeiende vraag naar vlees te voldoen zonder dat onze veeteeltsector uit 
zijn voegen barst. Nederlandse ondernemers lopen echter vast in achterhaalde 
regels en bureaucratie. 
De ledenvergadering roept op om proeverijen van kweekvlees in Nederland zo snel 
mogelijk toe te staan; Europese goedkeuring te faciliteren en te vergemakkelijken; en 
nu al te lobbyen voor markttoetreding, om te voorkomen dat andere lidstaten ons 
dwarsbomen. 

De motie wordt overgenomen door de Tweede Kamerfractie. De motie wordt derhalve niet in 

stemming gebracht. 

 

46. Partijvoorzitter E. (Eric) Wetzels sluit de 154e Algemene Vergadering. 

 


