
Verklaring beëindiging lidmaatschap VVD 

 

Afgelopen vrijdag 26 april 2019 heeft de VVD-fractievoorzitter uit de Eerste Kamer het besluit 

genomen dat ik niet langer deel kon uitmaken van de VVD-fractie. De aanleiding voor haar was de 

uitspraak van de kort gedingrechter in de Quote-zaak. Zij verbond een finaal politiek oordeel aan een 

voorlopig juridisch oordeel. Het voorlopige juridisch oordeel betrof de journalistieke vrijheid van 

journalisten, niet de feiten waarop de journalisten hun artikel hadden gebaseerd. 

In de uitzending van Nieuwsuur van afgelopen vrijdag (zie https://nos.nl/nieuwsuur/video/2282229-

duthler-ook-ik-heb-recht-op-eerlijk-proces.html) is mij de vraag gesteld of ik mijn zetel zou 

behouden. Mijn antwoord daarop luidde dat het een gek signaal zou zijn om nu de Kamer te 

verlaten, en dat ik daartoe geen reden zag.  

Het partijbestuur, mede namens de partijtop, heeft mij afgelopen zaterdag gevraagd toch mijn zetel 

in de Eerste Kamer op te geven. Een antwoord op mijn vraag naar de grondslag en nadere 

onderbouwing daarvan, is uitgebleven. Ik zit in de Eerste Kamer immers zonder last en ruggespraak 

van mijn partij.  

Het mij keer op keer zonder nadere redengeving aanzeggen van de wacht, is in strijd met de 

kernwaarden van de VVD. Dat op deze manier mijn passieve kiesrecht en daarmee mijn vrijheid om 

politiek actief te zijn wordt ontnomen, is willekeurig en een democratische rechtsstaat onwaardig. 

Een grotere tegenstrijdigheid binnen een liberale politieke partij is niet denkbaar. Ik voel me hier niet 

meer bij thuis. Nu het om nog slechts drie Kamervergaderingen gaat, kan ik het verzoek van de partij 

niet anders opvatten dan symbolisch en het verder aantasten van mijn goede naam. Ik heb dan ook 

met ingang van heden mijn lidmaatschap van de VVD opgezegd. In de Kamer zal ik mij niet anders 

gedragen dan dat ik de afgelopen twaalf jaar heb gedaan, namelijk wetsvoorstellen als liberaal 

beoordelen.   

 

Anne-Wil Duthler 

29 april 2019  
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