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Als iedcreea zijn zitplaatsen heeft ingenemc• 9 zou ik U willea veerttellen deze 

algemene vorfif~tring te epnen. Een algemene vcrgadering die typisch een werkver

gadering ia, een vergadering waar stoere uitspraken gedaan worde•, zoals wc dat deze 

d~gen bij andere partijen meemaken, maar een vergadering waar het verkiezingspregram

ma in definitieve vorm wordt vastgesteld, maar met dat vaststellen van dut progrQ.mma 

stellen wij natuurlijk wel politiek een daado Als we straks er•ver moeten gaan praten 

of nog wel of niet mot Do66 zullen gaan praten, dat is dan politiek harde aktualiteit. 

Het is ook daarom dat ik niet met een politiek~openingswoord mij tet U wil richtea, 

ik zou dan de schijn op mij laden de vergadering reeds bij voorbaat dus te manipuleren, 

al begrijpt U wel dat dit voor mijzelf wel enige conclusie heb getrokken uit hetgee• 

er deze dagen in Amsterdam is gebeurdo 

Dames en Heren in de pers stend dezer dagen, ik meen het was het algemeen Dagblad, 

ach bij die V.V.D. i~ niet zo heel veel nieuws, want Haya van Someren en haar mannen 

U ziet en~c zedelijkheidoparagraaf is nog altijd niet ruim genoeg, hebben geen bonje. 

Maar Dames on Heren, ik vind het wel triest dat je bonje moet hebben em nieuws te makeno 

Ik g~loof dat het van het allergrootste belang is, dat deze ~rtij waar zo'n enorm grote 

verantwoordelijkheid op rust met een heel goed progr~1ma uit de bus komt. Ik zcl U niet 

gaan voorspellen, wij komen beslist in de regering, maar U zult mij tovh niet van caai 

en zo political finction beschuldigen, als ik zeg die kans ia wel groot en een partij 

die er bij voorbaat vanuit gaat, wij zijn bereid en in staat regeringsverantwoordelijk

heid te dragen, moet oen realistisch programma aanbieden, miet een programma met dingen 

waarvan je bij voorbaat weet dat kan immers toch niet 9 Dat kunnon partijen zich permi

teren, die nu al zeggea, wij regeren immers aiet, wij zeggen alleen maar hoe het moet, 

Wij ti jn niet alleen een partij die zeggen h0e het moet, maar ook hoe het kaao Ik zeu 

U willen oprecpen daar steeds aan te denke• bij Uw stellingname ever de vele amendementen 

die neg restcao 

Nu een weord ever de materie zelfo Wij hebben na de amendementenbeurs, waar dus de samen

voegingen zijn geweest, gehad de partijraado De partijraad heeft adviezen gegegen. Het 

was onmogelijk, om in een algemene vergadering, honderden amendementen nog in stemming 

te brengen. Wij hebben dus, U kunt dat achter in Uw exemplaar vinden, als methode ge

kozen, dat die amendemonten die door de Partijraat met overweldigende meerderheid een 

goed advies hebben gegeven, die zijn alvact in de :tekst opgcmomono Dat betekent ·niet, 

en dat schrijft ook de algemene secretaris, dat er niet meer een stemmin~ ever gevrgaad 

kan worden, maar wij zouden U du5 deze orde willen veorstellen, als er niemand stemming 

over vraaet, dan nemen wij aan dat de Algemene Vergadering de Partijraad volgt, en de 

AlgoVergadering heeft wol recht van stemmen, en dan is dus de betrokken amendement 

aangenomeno U kunt dus over alles nGg stemming vragen. U behoeft zich dus ook niet 

gemanipuleerd te vaelen door de Partijraaào 
1Nat curnief gedrukt staat in Uw stuk dat io niet deor de Partijraad met een goed advies 

begeleid en daar wordt dan vanzelfsprekend in ieder geval over gestemd, maar ook over de 

andere zaken is stemming mogolijko Net als bij de Algemene Ledenvergadering over de 

kandidaatstelling, die in zorn uitmuntende sfeer is verlopen, waar wc U zo enorm dank

baar voor zijn, zeu ik U op het hûrt willen drukkon, ga niet telourgesteld of verdrietie 

naar huis, al.J je niet in alles je zin hebt gekregen, net als vorige keer zcu ik willfn 

zcgg0n, ook wij krijcen niet in alles ono zin, maar leg J·e er alD go•d d ., "' e emClcrat··n 
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erbij neer als een meerderheid het anders wil, maar laten we wel met elkaar afspreken 

dat het een goed en zakelijk congres wordto U kunt natuurlijk deergaan met steeds Uw 

standpunt weer te stellen, als U ent~ekt dat U nauwelijks ef geen aanhang heeft, ach 

wees dan zo sportief en laat dit, want weet U we staan nu aan het begin van een lange 

da~ en U heeft 4 grote hoofdstukken en aan loopt U altijd de kans dat U aan hoofdstuk 1 

enevenredig veel tijd gaat bestedea, emdat de klok nog op zo'n heerlijk vroeg uur staat, 

en dat hoofdstuk 4~ bepaalt geen onbelamgrijk h~ofdstuk, het sociaal-economisch ge

deelte, in het gedrang komto Een mens is maar een mens, aan het eind Tan de middag wil 

men naar huis en dan zouden we hier met een veel te klein gezelschap bij elkaar zitte•· 

Laten we dus met elkaar afspreken dat we snel en zakelijk werken en in dezelfde fijne 

sfeer als ep de Algemene Vergadering 14 dagen geledea met de kandiiàatstelling Teor 

de Tweede Kamer. Dan ga ik nu naar de andere mmerifeen em als sectie voorzitter heoft

stuk 1 voor te zitten, het gaat weer net zoals op de Partijraad, hoofdstuk 2 en 3 zal 

de Heer Korthof Altes voorzitten, hoofdstuk 4 de Heer Talsma, zijnde de voorzitters 

van de diverse werkgroepeno In hoofdstuk 1 zal de Heer Vonhof als voorzitter van de 

subwerkgroe~ Onderwijs het deel Onderwijs voorzitteno Dames en Heren, ik wens U ee• 

buitengewoon goede vergadering( aldus mevrovoSomeren) (Applaus) 

Dames en Heren, een punt van orde, ik geef de Heer Dees het woord, die daar om gevraagd 

heefto 

Ik zal het erg kort houden, mevrGuw de voorzitter, namens de J.O.V.D. en namens Liberaal 

Demecratisch Centrum heb ik de eer de volgende motie aan U voer te leggen. De lede•ver

gadering van de V.V.D. in vergadering bijeen Gp 6 februaril971 te Den Haag~ overwegende 

dat op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 26 en 27 rnaart het punt vaststelling 

van het urgentieprogramma is vermeld van oordeel dat de politieke duidelijkheid tegen

over partij en kiezer gebied dat er een kwantificering dient te komen van het urgent~e

programma , nodigt het hoofdbestuur uit voor het Congres in Maart een iergelijke kwanti

ficering die tevens de financiering aangeeft, over te leggen aan de Ledenvergaderingo 

Ik dacht dat deze motie geheel past in het pleidmoi voor realistisch programma wat U 

zo juist hebt gehoudeno 

Ik dank Qe Heer Dees veor zijn interventie en voor zijn motie, ik kan de zaal meedelen 

dat deze motie bij veerbaat deor het Dagelijks Bestuur is oTergenQmen, omdat er op dit 

moment reeds gewerkt wordt ,an wat in de motie wordt gevraagdo U krijgt bij Uw urgentie

programma op de Algemene Vergadering de gewenste financiele achtergronden en de kwanti

ficeringo Overgenomen zijn er door D.B. Zijn er neg vragen over deze motie ? Niemand. 

Ik dank JoOoV.D. en L.D.C. er wordt hard aan gewerkt. 

Dames en Heren, een enkel woord over de inleidingo De inleiding als zodanig was redactien

neel, de uitspraken zelf vintt U in de artikelen terug. Be Partij heeft de kans gebat 

redactiennele opmerkingen te maken, de retacti@nnele epmerkingen zijn verwerkt, er was 

een algemeen verlangen om de inleiding korter te maken, dat is oek gebeurd. U voelt wel 

het was niet eenv~udig om alle gedachten erin te brengen en ook nog te bekorteno Toe• 

we dat hadden gedaan was hij ongeveer 2 keer ze lang en toen moesten we hem weer t~t de 

helft gaan inkerten. Wat U dus voor U heeft liggen, is dus een wat anders gestructureerde 

inleiding, maar het ataat er allemaal wel in. Nu is het onmogelijk om met een paar handerd 

mensen te redigere•, maar mocht U nu nog ever deze inleiding opmerkingen hebben van redac

tionnele aard, wilt U ze dan binnen een week naar het Algemeen Secretariaat zende•oWij 
zullen dan neg pogen daar rekening mee te ho d 

u eno Ik heb uit ie 
reactie s 
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begrepe• dat aen ever het algemeen met deze kartere inleitin1 wel gelukkig is, maar 

necmaals wie opmerkin~en heeft, laat hij ze even stunen. Dan stel ik U voer te begin

nen met hooftstuk Romeinse l,"De aens in teveranderenàe maatschappij." 

Mijn naam is Blijker en ik spreek namens ie afdeling Haarlem. Mevrouw de Presidente 

we gaan straks spreken over het verkiezingsprograa Liberalen op nieuwe wegen, en ons 

tot in enterdelen er in vertiepeno Het lijkt mij, mevrouw de presitente, het beste 

dat wij ens eerst kunnen gaan af~rage•, welke we« wij zullen gaan bewantelen, want 

wij stsan hier duidelijk op eea tweespreng en het is nog steeds niet megelijk op twee 

wegen tegelijk te lGpeno Wie dat probeert zou binnen de kertste kerea in eeR spa.aat

zit eindigen, tat moge voor liefheBbers van gymnastiek wel leuk zijn, maar voor ons 

lijkt het me in te politieke arena niet zo leuk. Toch, mevreuw te presidente, kunnen 

wij ons niet aan de indruk entrtrekken dat wij dit zouten gaan doen, als wij dit 

programma zouden gaan aannemen zoals het er ligt.Enerzijds willen wij nl. veel, het 

programma staat vol met dure desiderata, maar, mevrouw de presidente, •P blzo 20 

paro2 ender B. staat zo'n geniepig klein zinnetje, en ik citeer: strikte begrensing 

van de stijging van te overheitsuitgave in relatie tot de verwachte stijging van het 

nationale inkomen", einde van het ei taat, en eek verder vinden we nog een aantal 

punten in die paragraaf die er ep wijzen, àat we de belastingen liever omlaag dan 

omh0ot zouden zien gaano Ziedaar, mevrouw de presidente, de tweesprongo Een van de 

geede dingen iie men van de v.v.D. tot dusver terecht heeft kunnen zeggen is dat wij 

een partij zijn van realisteao Het zou van realisme getuigen, als wij ons, alverens 

we ons gaan verlustigen in onze wensen, nu eerst eens gingen afvragen af het Neder

landse Volk wel bereid zeu zijn, ja of wij zelf wel lereid zouden zijn ie verwezen

lijking ervan ook te betaleno Ik merk hierlij op dat de dekking van die kosten zeker 

niet op korte termijn, te vinden zijn in de invoering van een efficientere werkwijze 

van het Overheidsapparaat zelf, niet omdat het zo efficient zou werken, maar welomdat 

het gewoon te veel tijd zou kosteno De keus is dus nu, en dan kurt gezegd, een aan

trekkelijk maar duur programma en tan niet meer zeure• ever belastingverlaging, of een 

sober programma en door ~lijven hameren ep de vermindering van de Belastingdruk. 

NameBs de afdeling Haarlem verzoek ik U de Vergadering zich allereerst taarover te 

doen uitsprekeno 

Is dit een motie, op deze wijze is het moeilijk in stemming te brengeno? ~ Voorz.) 

Het is een vriendelijk verzoek, ( gelach) dit is een vriendelijk advies, ik wil het 

formaliter in een motie gieten, maar het lijkt mij gewoon geei dat te vergadering 

zich uitspreekt, aldus dHr.Blijker, de materie komt natuurlijk in zijn geheel aan 

de orde bij hoofdstuk 4, dus dat is een beetje de moeilijkheid, aldus voorzo, maar 

ian hebben we al zo veel dingen aangenomen die later achteraf niet te verwezenlijken 

zijn, ik bedoel wij gaan ons eerst in het verkiezingsprogram begeven in een aantal 

Ik kan U geruststellen, aldaa mevr.v.Someren, de volgorde wordt pas vastgesteld in het 

urgentieprogramma met de kwantificering, dus U gaat wel erg vooruitlopen ep wat we 

in Amsterdam straks gaan doen. Het programma als zodanig geeft een visie van ons op 

de toekomst, zoals wij ons die voorstelle•, de economische begrensing leggen we in 

hoofdstuk 4 en als dit is afgehandeld zullen we dus zien, wat er mogelijk is, dat is 

nu eenmaal de werkwijse die wij gekGzen heBDen en het is wel erg meeilijk om die n•g 
overhoop te gooien, aldus mevrouw voSomereno 
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Maar ik vraag me tech wel af ef we dan al die dure dingen meeten gaan aannemen 

en àan later meeten zeggen, jengens serry, maar het kan niet.(Blijker) 

Ja meeten wij nu huilen met de wolTen in het beeo 

Het is werkelijk het urgentiepregramma hser, U mag er in Amsterdam graag QP terug

komen, maar nfllg niet hierbij, zeker niet nu wij deze werkwijze hebben. (v.Semeren) 

Dat zal ik dan graag doen.(Blijke~. 

Mevrouw de presidente, als de vergadering er behoefte aan heeft zou hebben, zouden 

wij eok z~ kunnen deen dat ie belastingparagraaf eek in Amsterdam behandeld zal 

wordeno ? Nee, want het urgentiepregramma w~rdt nu juist gemaakt plus kwantificering 

op grond van de beslissingen die vandaag genomen zijn, dat is een werkwijze die niet 

kan, U kumt wel in Amsterdam bij motie nog van alles voerstellen, maar U kunt niet 

nu een deel Tan de behandeling van het programma uitstellen, want dan maakt U het 

de werkgrlj)ep die het urgentieprogramma meet J"üaken, vrijwel enmegelijk om zijn werk 

te doen, dat kan echt niet, maar U kunt ep alles nog terugkomen in Amsterdwr1 per motie 

(aldus mevroVoS@meren) 

Dames en Heren, Remolo Ik kom het eerste tegen bij B. een amendement van Spijkenisse, 

Rotterdam enz. U zult me wel vergeven iat ik niet steeds het hele rijtje lees, maar 

geween de toevallig veorepstaande neem, wat do~r de Partijraad van een goed advies 

is vo~rzienoVr8agt iemand het w•~rd of stemmin« ? Nee, dan ga ik d~or, U vindt het 

bovenaan de derde kelem ep pagina 2, lOlo Een amenàement Tan Greningen, het woris 

antraden deor de Partijraaà. Bleeroendaal heeft het ingetrekkeno Greningen ook, dank U 

wel. Dan kom ik •P een amendement van Laren,Blaricum, dat is wel kursief geplaatst, 

dat is kursief geplaatst omdat wij veerstellen het te verplaatsen naar hoofdstuk 3 
naar; Burger en Overheii, er is een klein feutje ingeslopen, de woordjes"ook preven

tief" zijn deer Laren-Blaricum of de Partijraad na een interTentie van de Heer 

Geertsema, waar iedereen het mee eens was, geschrapt. Dus U meet dit lesen zonder 

de w•erden " eok preventief". 

Het is d~•r de Partijraad akkoord, is men ook akkeort met verplaa$sing naar he@fd

stuk 3, daar hoert het meer thuis dachten wij, ? Vraagt nog iemand het we&rd ever 

paragraaf 1. Niemand? Dan ga ik eTer naar paro2 Milieubeheer. Met evergrete meerder

heid, nee zelfs met algemene stemmen heeft de Partijraat een veerstel evergeneroeh om 

het Milieuhygiene te vervangen deer het veel betere woord milieubeheer. Iemand be

zwaar, Nee ? U vindt daar bij A een evergenomen amendement van Rotterdam e.a., wenst 

iemand dat eruit te hebben ! De Partijraai heát unaniem geadviseerd het op te nemen . 

Nee ? Ik kem bij Vlaardingen. Beverderen van de mentaliteitsverandering, een goede 

voorlicht en ljet vak als enderdeel in de leerpregramma's. Er kemt in de par.Onder

wijs een verwijzing hiernao Dan kem ik weer bij Wageningen, de klachten en inferma

tiebureaux, te partijraat was vóór, iemant het eruit helben ? Nee ?. Dan kern ik bij 

Vlaardingen, ever te grenswaarden van de geluiàshinter en te milieuhygiene. Daa 

kcm ik bij 102 Idardaradeel(?) deor de Partijraad en deGr de werkgreep entradeno 

Vraagt Idar •• het we0rd, het gaat ever het vliegen met supersene vliegtuilen beven 
ons grendgebiedo 

Mevreuw de voorzitter, dames en heren, ik wou graag op dit kleine amendement een 

kleine teelichting geTen, nu het door de p8rt~J·rca~ t d · • • ~ en ra en ~so Lawaai is een deer 
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zijn enontkoomlaarheit een zeer ernstig &speet van de milieuverontreiniging. 

Het vere~rzaakt zowel psychisch als fysiek nadeel, nag veel erger dan je dacht, 

U kent allen uit ei&en waarneming waarschijnlijk, de irritante knal van een straal

jager die overvliegt, maar wat ons te wachten staat wanneer commerciele transport

vliegtuigen in zwang kemen, is vele malen erger. De luidhuid van knallen die door 

een superse•ntransportvliegtuig werden vereorzaakt, zijn nlo min of mier evenredil 

met het gewicht, en dat is een 20, 30 maal zo hoogo Er zal dan elke keer als z•'n 

vliegtuig ever vliegt een knal te horen zijn die vergelijkàaar is met een zeer 

nabije denderslag en dat zender waarschuwend veorafgaahd gerommel en zonder zicht

bare donderwelke•· Dat zal te horen zijn ever de hele reute die dat vliegtuig volgt 

en niet alleen vlak daarender, maar ever een baan met een breedte van zo'n 80~et 

130 km en dat wil zeggen dat elk vliegtuig practisch de helft van de nederlanàse 

bevelking zal hinderen met zijn lawaai. Natuurlijk zijn er belamgen gemoeid met 

deze commerciele superscne vliegerij, een zakenvlieger zal in plaats van in 7 uur 

in 3 uur van Parijs naar New York kunnen vliegen en er wordt zelfs gezegd dat hij 

daardoor in staat zal zijn in één dag op en neer naar Amerika te vliegen zonder zijn 

perseonlijk levensrythme te verst•reno Dat hij daarmee het levensrythme van miljeenen 

aardse stervelingen waar je everheen vliegt op een ontstellende manier stoort~ neemen 

de fabrikante• uiteraard niet. Ik zou daarom even willen raferen en parafraseren 

ep een uitspraak van Churchill nlo "Neg nooit in de historie hebben ze weinigen 

zeveel 8Verlast verearzaakt aan ze velen" • Natuurlijk speelt het natiemaal prestige 

van de Amerikaanse- de Frans~Eengelse en de Russische vliegtuigindustrie alsmede 

de werkgelegenheid aldaar in die vliegtuigindustrie een belangrijke rol, maar het 

is wel sterk dat een econemische advies-cGmmissie van de Amerikaanse Senaat n•g 

vrij onlangs heeft afgeraden het project te continueren, t•ewijl er al 2i miljard 

gulden overheidsgeld ingestopt was. De Luchtvaartmaatschappijen nemen vooralsnog 

een gereserveerde houding aan, omdat het neg steeds discutabel is of deze super

s•netranspertvliegerij wel zender overheidssteun zal kunnen plaatsvindeno Dames 

en Heren, er zijn op het ogenblik neg geen gevestigie rechten van de Luchtvaart

maatschappijen. Zoals zo vaak gebeurd is in de milieuver8ntreinigingszaken is er 

eerst het kwaad over ons gekomen en hebben wij daarne met veel meeite moeten preberen 

het althans n$g gedeeltelijk terug te brengen. Hier zijn we in de positie dat we 

het kwaad van te voren kunnen keren, voordat het over ens komt en ik zou U dus 

willen oproepen, door het amendement van ••• te steunen, deze vorm van milieu

terreur zo veel m•gelijk te v•crkomen. Ik dank U wel. (applaus). 

Mag ik de Heer Tuinman vragen om het oordeel van de werkgroep weer te geveh. Hij 

was ons deskundig lid van de werkgroep op dit gebiedo 

Mevrouw, de presidente, het was eigenlijk zomdat de werkgreep van mening was dat 

het al in ons programma •P genomen was, en verder hebben wij de verige keer, ik 

meen àe Heer v.d.Pol in zijn toelichting zei, waarbij dit eigenlijk als een beetje 

spoken zag, dit systeem, en gelesft dus eigenlijk niet in een systeem van knallen

tapijt dat 05it iemand daarmee kan beginneno Dat was eigenlijk het punt, men zag 

het een klein beetje als eok science fiction, wat dat betrefto 
Vraagt neg iemand het we0rà ? Ja dHr.Makreel. 
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Nutaar te teelichting van te Heer VodoPol in te Partijraat verweze• wordt, 

mevreuw de voQrzitter, veel ik me toch gedrengen em w~t te zeggen. Die was nlo 

niet juist. Ik ben met de technische uiteenzetting van de veor-verigespreker 

v0 lkomen eens, ik ben het zelfs ook eens met zijn stelling dat de ecenemische 

waarde van het supersone vliegen bepaald twijfelachtig is,alleen geloof ik 

dat het niet verstandig is em als Nederland op ons dgoie eentje te gaan zeggen, 

niet beven ens grondgebied, juist vanwege de breedte van het gebied dat in be~ 

schouwing komt heeft het ook weinig zin, want als een supersone vliegtuig ep die 

km van onze zuidgrens langs vliegt dan heeft neg heel No~rd-Brabant er last van, 

ik geloof dat wij het meeten zeeken in internationaal everleg te zergen dat dat 

supers•ne vliegen zo goed mogelijk binnen de perken gehouden wordt en daarom ben 

ik het met dit amendement eigenlijk niet eens. Dank U welo 

Het amendement luidt dan ook te beverderen dat een dergelijk verbed veer de hele 

wereld zal werden ingestelào Nee, aldus mevrovoSomeren, maar U wil ook al een 

verbod ve~r het eigen grondgebied, dat staat er oek in, - em te beginnen uiter

aard - ja precies en dat is precies waar dHr.Makreel tegen heeft gepretesteerào 

Mag ik proberen om met handepsteken te stemmen, als het niet lukt tan gaan we 

weer met de korfjes werken, net als 14 dagen geleden. Maar wie steunt Idarderadeel 

Wilt U wel Uw stembriefje emhoegsteken, dan kan ik zien .• N~u ik denk wel dat 

de vergadering het met me eens is dat dit geen meerderheid is, Mag ik even de 

tegenproef nemen. Wie wil ~it schrappen, graag lriefjes emhecg, mocht U vergeten 

zijn ze af te halen aan de receptietafel dan meet U dit als neg deeno Nee ik 

kenstateer dat het verworpen is, kan men het daar mee eens Z1Jn ? Dank U wel, 

àan ga ik ever naar Groningen, tie hoge pri~riteit wil geven aan wetenschappenlijk 

enderzeek van de mogelijkheid em afvalstoffen geschikt te maken v~or we~erep

nemin~ in het censumptiepakkei. Groningen had het als ten 7e ingeveegd, wij heb

ben het wat hoger geplaatst ep ten 4e. Ik neem aan dat Greningen daar geen be

zwaar tegen heeft. Wil iemand hier het woord ever voeren ? Neeo Dan konstateer 

ik dat ook hier dezeè~gedachte is overgenemeno 

Dan kom ik bij LoD.S.Vlaardingen. Die Milieuverontreiniging bij de eerste eerzaak 

wil laten beginnen. Vraagt iemand daar het woord ever ? Dan k@m ik bij de mijn

streek, die erop wijst dat er gelet moetrtwerdea gp onze ccmeurrentieposi tie te:R 

aanzien van soortgelijke bedrijven in het buitenlanào Mede gesteund doer Delden, 

Gouda, Den Haag deer de Partijraad evergenomen. Iemand die er het woord over 

vraagt ? Dan kom ik bij Valkenburg, onder 3, U leest daar Retterdam L.D.C. Valken

burg, Geuda, maar Retterdam L.D.C. en G0uda hebben ingetrokken. Valkenburg blijft 

eenzaam ever, dat deet niets af aan het goed recht van Valkenburg om het hier ~ 

verdedigen. Iemand van Valkenburg in de zaal ? Dan zal ik trachten voer Valken

burg ep te tredea. 

A. ten 5e Erkenning dat de kosten van de maatregel tegen milieuverentreiniging 

in beginsel deer ver•orzakers werden gedragen. Het bezwaar van de werkgreep was 

dat dit niet helemaal re~el is, een deel hiervan wordt uiteraard ook doorbe-
rekend in de prijzen en ook wij moeten met z'n allen h .. voor een se 00n m1l1eu 
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betalen, niet ze'n extreem standpunt, het is dezer dagen ook deor de Heer Kloos 

verdedigt. Dat is miáschien hier tan wel extreea ( Gelach), hoewel, ach •• 

Wil iemand Valkenburg steunen? Nee, dan is het nu echt vervalleno Dan kgm ik 

bij 104, daar heeft Vlaardingen zich teruggetrokken, daar is ~vergebleven L.D.C. 

Utrecht, Gouda Reezendaal, die zijn gediend met name te gelden van nieuw te vesti

gen industrie en veer het gemeteriseerde verv•er, er dient strenge centrele te zijn 

op auto's wat betreft hun uitlaatgassen binàende voorschriften zijn vereist inzake 

het ge-ruik van de zegenaamde schone mot•r• Bij auto's resp. naverbranders moeten 

verplicht gesteld werteno De werkgroep acht dit technisch ep dit moment veel te 

ver gaan en acht dit niet uitveerbaar en het is ook zeer de vraag ef het in deze 

verm uitgev~erd moet w$rden. Ik vat nu even samen wat de HroTuinman in de Partij

raad heeft gezegdo Vraagt iemand het W~$tdo Meneer Jans, gaat Uw gango 

Op de eerste plaats zeu ik willen vragen, niet ever die motie, maar et de sprekers 

hier kunnen staan, want als ze daar gaan staan, hoor je een stem in het duister e• 

je ziet aiet degene die eptreedto Het is à~vendien prettig veer het centact lijkt 

mij, maar dat heeft niks met deze motie te makeno Het L.D.C. wil dit ~endement 

toch blijven verdedigen omdat wij geween en kunnen vinden in een programma speciaal 

waar het hier gaat ever milieubeheer, als eeR er tetaal niets vermeld wordt •ver 

te grete verontreiniging deer het gemotoriseerde verkeer. In elk geval kan men dus 

hier stellen, en dat hebben wij dus gedaan, iat een strenge controle moet zijn ep 

auto's, wat betreft hun uitlaatgassem. Als tegenargument is naar voren gebracht dat 

het neg niet allemaal technisch uitvoerbaar iso Ik wil erop wijzen dat in het 

buitenland men dus hier wel technisch mee bezig is, dat er in Duitsland experiment

en zijn gedaan, dat zever mij lekend is, aut0's die in Dui~land gemaakt zijn met 

schone mot•r, worden uitgevoerd e.a •• naar de VeroStaten, dat men daar dus in de 

Ver.Staten, Zweden eek verplicht heeft gesteld het de naverbranders. Al met al 

betwijfel ik het dus dat het geheel niet technisch uitveerbaar is. Ik weet dus 

wel dat er ernstige bezwaren kunnen zijn, maar uiteindelijk is het wel uitvoerbaar 

en we hebben eek gezien uit de recente ontwikkelingen dat datgene wat misschien nu 

op dit moment nog niet direct uitvoerbaar is, binnenkort wel uitveerbaar kan zijno 

Ik vind dus het tegenargument bepaald niet overtuigendo Dank U wel meneer Jans, 

het woord is nu aan dHr.Tuinman, namens de werkgroepo 

Ja, mevreuw de presidente, wij hebben in de Commissie Milieuhygiene van de Partij 

dit vraagstuk enige keren aan de erde gehad en daarbij is dus naar voren gekomeb, 

dat het wat nadrukkelijk stellen van schone meteren, naverbranders, bizonder mi•

leidend kan zijn , want men heeft het neg lang niet voor elkaar. De amerikaanse 

industrie die is nu, die moet in 1975 met een schone motor komen, nou U weet, 

hoe men daar tegena~ zit te kijken. De naverbrander die vraagt een constante 

controle en voordat wij hier aan gaan beginnen, voor de nederlandse autopark zou 

het 1~ miljard kosten. Wij moeten dus even weten hoe we ons geld besteden veer wat 

dat betreft, maar dat men ten aanzien van milieuverontreinigde elementen deer meet 

werken is ijuist , maar dan moeten we veel verder gaan, want dan hebben we nog wel 

meer in ens kladbeekje staan, neemt U maar eens de verentreiniging van het water, 

waar we talloze maatregelen hebben moeten nemen em.daar vanaf te komen. 
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Ik bedeel er is iets uitgelicht wat spectaculair tet de verbeelding spreekt maar 

het bewwaar was eigenlijk dat men hier dingen suggereert die men niet waar kan 

maken, dat is het punt eigenlijko (Applaus) Dank U wel meneer Tuinman, is er nog 

iemand die het woord vraagt over dit amendemento 

Ja, mevreuw de presidente, ik dus, ik zal heel kort zijn en ik wou alleen dit zeg

gen ik heb neg niet van dHr.Tuinman geho~rd, en ik dacht dat dat toch waar was, hee 

het dan zit met de verplichting van naverbranders in Amerika, met name in Californi~ 

en naar ik meen, maar dat weet ik niet zeker, dat kan de Hr.Tuinman dan eventueel 

verbeteren, ik meen eok in Zwedeno 

Kijk men is everallbezig met technische aanpak van dit vraagstuk, dat is een zaak 

die we over de hele wereld zien, maar wij weten Qok dat de techniache moeilijkheden 

daarbij biz~nder greot zijn. U had eok kunnen stellen, waar men op het ogenblik mee 

bezig is om het loodgehalte van de benzine te verminderen. Daar w~rdt op het egenblik 

ook bepaalde grenzen in het vooruitzicht gesteld, maar het zal ook allemaal technisch 

uitv~erbaar moeten zijno Dat is het hele punt. Ik ben wat dat betreft geen motoren 

deskundige, ik ga af op wat wij van deskundige zijde gehoordxhebben, daar moet je 

dus als Kamerlid op af kunnen gaano 

Het weord is aan dHr. de Kostero 

Mevrouw de presidente, ook in Nederland zijn wij bezig , dinsdag ever twee weken 

zullen wij openen een cangres in Zuid-Nederland ever de schone luchtmeter in inter-

nationaal verband. Ik ben het met dHr.Tuinman eens wij zijn er neg niet helemaal aan 

toe em het nu reeds voor het programma voor de komende vier jaar helemaal op te nemen, 

het is wel ze dat de auto blijkt te zijn de grootste luchtver~Yuiler, dus een zekere 

belangstelling voor het probleem is er, maar we zijn nog niet in het stadium om 

helaas het amendement waar te makeno Dank U welG 

Mag ik nu de discussie sluiten. Wie steunt het amendement ? Mag ik even met handop

steken of briefjes dan proberen. Ja, briefjeso Wie steunt het niet.? Het is ver

worpen ja, Vraagt iemand het WGordo? 

Punt 6 een inbreng van de werkgroep n.a.vG een aantal amendementen, een nauwe 

samenwerking in het bizonder met de nabuurlanden en verder op europeeach en wereld

wijd niveau. Ik kan me nauwelijks veerstellen dat iemand daar bezwaar tegen kan heb

ben. 

Ik kom aan Zeist 105, die wil toevoegen na ten 6e de middelen van de kosten voor het 

milieubeheer mede te vinden in de aanzienlijke bedragen die beschikbaar komen door 

temporisering of stopzetting van grete werken die urgentie of econ~misch nut door 

de tijd achterhaald is en of , ja gaat U gang. Mevrouw de presidente, zij trekt dit 

in , maar wil graag bij deze gelegenlieid het probleem aan de aandacht van de frakties 

aanbevelen. Dank U wel, ik ben er overigens van overtuigd dat de frakties hier zeker 

de gr@otste aandacht aan zal geven. Vraagt nog iemand het woord ever par.2. Ik ben 

wat mij betreft aan het eind gekomen van de amendementen. Niemand ? Vraagt iemand 

stemming ?. Dan ga ik ever naar paragraa~ 3, ruimtelijke Qrdening. Dan ontmoet ik 

Dij ten 2e een door de Partijraad gunstig geadvisseerd amendement van Hegelo en 

Leiden, het staat ender ten 2e, de ~e kolom ep pagina 3· Het gaat om de schade aaR 
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da indivudele belangen. Niemand die het weord vraagt of die het wenst te schrappen ? 

Dan kem ik bij Amstelveen.Ten 3e een teevoeging, die teegeveegd hebben de volkstuinen, 

deer de Partijraad gunstig beoordeeli, men vraagt niet schrapping ef stemming 1 
Dan kom ik bij L.D.C. Delft die het beleid met de buurlanden willen cäordineren, dan 

kom ik aan Laren tea 5e ten aanzien van de 1nlanne• ~p gemeentelijk, regianaal en provin-ae aan eg van 
ciaal gebied, als ook die betreffende Rijkswegen Coqo werken moeten wettelijke regels 

worden gesteld veer epenbaar making in een ze vroeg m~gelijk stadium en met ruime 

metivering, ze mogelijk met alternatieveno Laren met een helebeel makkers, geaccep

teerd deor de Partijraat, U vraagt geen stemming ? 

Dan kern ik bij Wassenaar, Maasluis LD.C. Utrecht met in,)ii.Bhtneming van de rechtszeker

heid ter betrekkene dient een slagvaardil beleid op het gebied van de ruimelijke orden

ing geveerd te wordeno Ik kan me nauwelijks VQOrstellen dat iemand daar bezwaar tegen 

heefto Dan ben ik aan het eind van deze kolem gekomen, dan gelieve U em te slaan naar 

pagina 4, dan k~m ik bij JoO.V.D. Deetinchem, Utrecht ever de voorkeming van een neg 

grete bevelkingsdruk in het westen des lands, deer de Partijraad gunstig geadviseerd, 

niemand die het woord vraagt?. Dan kom ik bij een ontraden amendement van ~ageningen en 

Heerlen, het staat kursief gedrukt in de linkerkel•m op pag.4 bovenino Ingetrokken 

door Wageningeno Handhaaft Heerlen ? Ook niet Dank U welo Dan kom ik bij 107 een ~ur

sief grdrukte, dus ontraden deer de Partijraad, van Doetinchemo Handhaaft Doetinchem? 

Ja, vraagt Doetinchem het woord ? Hier staat in voor verlichting van de bevelkinga

druk veer het Westen is het everplaatsen van een aantal departementen naar Apeldoorn, 

Deventer wenselijko 

Dames en Heren, allen zijn wij, zoals wij hier zitter, het er ever eens dat het groene 

hart van Helland een zeer belangrijke en eok naticnale zaak iso De , echter doer de 

schaaluitbreiding van woningen enzo dreigt dat greene hart van Helland steeds meer te 

werden aangetast. Wij meeten v~orzichtig zijn met de b.v. industri~n everplaatse•, 

maar de overheid kan eventuele departementen everplaatse• en dat zeu inderdaai dus 

een aanmerkelijke vermindering van bevolking van de Haagse residentie(regie) tet ge

velg kunnen hebben en dat lijkt mij zeer aanbevelingswaardi~. Wat nu dreigt te gebeuren 

is dat de Tweede nota Ruimtelijke Ordening met zijn idee van het groene hart van Hol

land in feite steeds meer wordt aangetasto Daarom dacht ik dat hier een doel gerichte 

politiek dus ep zijn plaats waso Uiteraard dient het teparteaent verplaatsen met alle 

zergen van seeiale aard begeleid te wordeno Het idee van verplaatsen van departementen 

is niet zo vreemd, het idee van de 2e schrijftafel is al eerder gelanceerd en onlanga 

wij zijn eok nog bezig met deeentralisatie-politiek van regeringsinstanties en ever

heidsbureaux, maar daarbij dreigt het gevaar Tan Tersnippering, er werdt iets in Oost~ 

Greningen neergezet, er w0rdt iets in Limburg neergezet. Overal wordt iets rondgestrooid 

en dat houdt een groot gevaar in voor efficiencyo Ik dacht dat het mogelijk was dat 

departementen in een 2e Regeringscentrum werden geplaatst en dat is voor mij de kern, 

enerzijds spijt het mij enigszins dat ik dit amendement heb gebenden aan een plaats

benoeming, dat z0u misschien geschrapt kunnen worden maar eigenlijk het idee als ze

danig dat zou ik toch graag willen handh•ven. Anders bep ik bang dat vermindering van 

bevolkingsdruk en groene hart van holland, loze gezegden dreigen te wordeno 

Dank U welo Ja, meneer Weggemanso 

Mijn naam is Weggemans van de J.O.V.D. Ik dacht dat de Partijraad, mevrouw de voerzitter, 

hier de zaak anders gesteld was. Daar wae Dcetinchem niet aanwezig en toen is als 
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ik het gGed heb gesteld, dat in plaats van departement zeu kernen te staan dienstem 

en er zeu geen plaatsnaam worden geneemd, maar er zou gew~on gesteld wor~en buiteA 

de Randstad, ze is er in de Partijraad ever gestemd. Ja, maar het amendement 

Doetinchem luidt nu eenmaal zo, aldus MevrovoSemeren, maar er is niet ze ever ge

stemd, er is ever het amendement gestemd, het voorstel is wel gedaan, maar Doetin

chem handhaaft het zo en dat is hun rechto Ja maar in <ie Partijraad is er een 

wijziging alillgebracht ... de Partijraad kan niet wijzigien meneer Weggemans, die ad

viseert alleen maar, U bent echt fouto 

Alleen als een afàeling in de Partijraad er was en die afdeling wijzigt het ter -

plaatse, geen akkoord met de samenveeging,dan ken het, maar Doetinchem was er niet 

dus het kon niet. 

Zijn er dan geen mensen in de zaal die nog weten waarever gestemd is, want volgens 

mij is er gestemd o ••• ? MeBeer Weggemans er is heus in de Partijraad over amende

menten gestemd, werkelijk waar, er kan niet eens gestemd worden in de Partijraad 

over niet bestaande amendementen. De opmerkingen zijn wel gemaakt, daarmee bent U 

in de war.(VoSomeren) 

Meneer Tuinman, Ja mevreuw de presidente, de epmerkinr ever het gr.ne hart vaa 

Holland die zijn velkernen juist, maar dat is oek een beleid wat al verscheidene 

jaren eek deer enze Partij werdt geveerd. Waar het hier eigenlijk emgaat , dat he' 

bizender enpractisch zeu werken om een departement over te plaatsen, dat gaat niet, 

maar het is wat de Heer Weggemans zegt, ten aanzien van de Rijksdiensten kan het 

wel en gebeurt het eek, zij het dan met zeer veel tandengeknars, ik heb net ge

heord dus datdeK ., die naar Leeuwarden evergeplaatst zeu worden, nou we hebben 

al meteen de brieven binnengehaà, want deze mensen zeggen, ja dan zitten wij ze 

ver bij de sigaren en checoladefabriekeno Je moet maar gauw een argument vinden 

daarve0r, maar ten aanzien van de departementen geloef ik, dat het een onwerkbare 

situatie zal scheppen, voor de rest kan de zaak staande worden geheuden, en dat 

gebeurt ook en dat is oek nedig. 

Neg iemand die het woord vraagt over dit amendement? Wie steunt 107 van Doetinchem 

Niemand.? Dan is het verworpeno Dan kom ik wederem bij JO.V.D. Utrecht en Deetinçhem, 

tet treost van Doetinchem dit is evergenemen deer de Partijraad, was van een gunstig 

advies veerzien. Niemand, dan kern ik weer bij J.O.V.D. Doetinchem, Utrecht, geruime 

tijd voor dat industrie en woningen werden gebouwd moet er rendom de daarvoer be

stemde gebieden groenstreken werden aangelegd~ Iemand die daar tegenin wil ga~n ? 

Dan is ook dit geaccepteerd. Vraagt nog iemand het woord ever paragraaf 3, ruimte

lijke Ordening. Ja, gaat U gan~o 

Mijn naam is Pelman uit Spijkenisse, ik heb tot het laatst gewacht met mijn opmerking 

hierover, omdat wij hebben toevallig in ens miàde• een man in de afdeling die bij 

uitstek deskundig is ep het gebied van de ruimtelijke ordening en die heeft als 

amendement in wezen dus een veranderde versie in zijn geheel gemaakt en dat is dus 

ook op die amendementenbeurs ter sprake gekemen. Ik betreur het enerzijds dat er hele

maal geen melding van gemaakt is, maar dat vind ik aan de andere kant eokmwel terecht, 

omdat wij hierover amendementen praten die dusi~en zijn dat ze dus gepresenteerd kunnen 
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worden en dat was de meeilijkheid Tan da' stuk, want dat was dermate technisch, dat 

het veer een verkiezingspr•gramma als zedanig minder geschikt is, maar ik zou tech 

even de aandacht willen vragen veor de inbreng iie deskundigen in het algemeen kunne• 

hebben in zulke dingen, bij zulke delen van ee~ pregramma die negal specialistisch 

zijnoEn ik wou dus ve~rstell~ niet als amendement, maar de suggestie geTen iat wij 

bij velgende gelegenheden, dat wij deze meneer Bakker uit Spijkenisse, als het 

enigszins kan de kans krijgt em op tijd zijn inbreng te geveno 

Dit is dus een opmerking van orde, ik geloof dat er zeer lange termijnen zijn gesteli 

voor de inbrengen, het pregramma was in juni bekend en de amendementenbeurs was in 

okteber.(v.Someren) • de Heer Bakker heeft zijn, dat is nlo ingediend in die amende

mentenbeurs, het was alleen een zeer laag stuk en het is min of meer er is teen 

gezegd, we zullen het neg weleens behandelen, maar ik heb als afdeling het gevoel dat 

het een beetje afgewimpeld iso(Pelman) Nee, nee, dat is als v~lgt gegaan, de Heer 

Bakker heeft dat stuk, wat wij oek hadden, heeft hij 9ok daar op tafel gelegd en 

t•en hebben wij gezegd, kunt U daar zelf een amendement van maken, en als U dat niet 

kan dan is het in deze vorm niet te behandelen en dat was hij met ons eens, het 

moet wel een voorstel zijn, want je kunt ever een aatikel niet gaan stemmen, het 

was een zeer deskundig stuk en wellicht kan de heer Bakker eens een publikatie in het 

partijblad dsen 9 maar hetbwae een artikel, het was geen amendement .. Het was in feite 

de herschrijving van het hoofdstuk, ,L nee fiat was het niet 9 maar Spijkenisse heeft 

het zelf zo gesteld, we hebben niets ender de tafel gewerkt of afgewimpeld beslist 

niet, dat moet ik bestrijdeno, aldus mevrovoSemeren. Dank Uo Ik zal het ir1 ieder ge

val aan de Heer Bakker eTerbrengen. 

Voerrze ver wij ever publie:i·Udltbeschikken altijd bereid em deskundigen aan het weord 

te laten, zelfs heel graag, want U hebt velledig gelijk het is een zeer meeilijk 

onderwerp en wij zijn alleen maar vreselijk blij als er een deskàndige in de partij 

is die daar zijn licht ever wil laten schijne•• Misschien wilt U dat doorgeven •• 

Dan ga ik nu over naar Volksgezendheid 9 108 is deer Lekkerkerk ingetrokken, ik entmeet 

ik Den Helder en Zeist, het beverderen •an nauwere samenwerking tussen ziekenhuizea 

en verpleeginrichtingen, deer de partijraad gunstig geadTiseerdo Niemand die het 

wenst aan te vechte•, Lekkerkerk is ingetrQkken. Dan kem ik bij Griningen, daar staat 

ten 0nrechte een paar keer Mr.Rietberg bij, hij is er zelf niet schuldig aan dat ia 

een vergissing, dat is een noti• geweest omdat de Hr.Rietkerk cp de amendementenbeurs 

er het woord over geveerd heeft en dat is ten onrechte hier in de tekst gekomen, want 

zoals U weet hebben Kamerleden individueel niet het recht om te amenderen, alleen 

maar afdelingen, maar de mening van de Heer Rietkerk is van het grootste belang het 

is tgch wel goed te weten dat hij er achter stond 9 maar het is dus ep zichzelf een 

drukfout. Iemand die er het woord over vraagt. Dan kom ik weer bij Groningen en de 

HroRietkerk, een betere coordinatie Tan het epnamebeleid. Dan k~m ik bij Zaanda~ 109 

dat is ontraden deor werkgroep en Partijraad, Zaandam trekt het in, dank U wel. Dan 

kom ik bij 110, ik ben irmiddels in de rechterkolom ep pagina 4, dan kom in bij 

Groningen, Driebergen en Gouda hebben ingetrokken, Den Haag handhaaft, Lekkerkerk 

handhaaft, Bloemandaal L.D.C.ingetrekken. Het gaat em ~ ten 5e; stimulering v~ en 

steun aan experimenten met samenwerkingsverband tussen huisarts en specialiste•, 

vraagt iemand het woerdo Gaat U gango 
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Mevrouw de veerzitter, dames en heren, het punt5zeals dat nu in het programma staat 

is een zweverig artikeltje. En dat is de reden geweest van Den Haag destijds heeft 

veergesteld te veranderen. Meer waardering en erkenning van m8eilijke omstandighede• 

waaronder huisartsen en paramediche enza werken is een hele mo~ie gril, maar het 

blijft zweverig. De reden waar•m Den Haag het gewijzigt heeft is dat het punt Z$als 

wij het voorstellen, stimulering van en steun aan experimente• veel c•nereter is 

en in ieder geval laat zien wat wij willen en in die zin zeu ik U willen voerstellen 

ens te steunen in de handhaving van dit amendement. Ik mag t•t slot, meTWouw de 

v•orzitter, er op wijzen dat ~p de amendementenbeurs dat punt destijds do•r de ver

gadering wel aanvaard is, er zijn dus kennelijk redenen geweest om later het punt 

te ontraden. Nee, de amèad•mentenbeurs kan als zodanig niet stemmen, nee er is alleen 

een vergadering @SWeest om het samen te veegen, maar de werkgroep bet toen niet ge

steund. Nee.(Mevr.vaSemeren) 0 dan vergis ik me daarin, mijn excuses ervoer. 

Vraagt n•g iemand het woord. Gaat U gang. 

Gr•niggen, wil het ~1endement graag steunen en wil o•k graag sien dat financi~le 

steun bij de bouw van praktijkruimte en gezondheidscentra dat dat van belang is, 

het blijft er dus wel achter staan. Dank U wel. 

Meneer Muntendam vraagt het woord, zeuden degene die nog verder het woord willen 

veeren, zich vast in de buurt van het spreekgestoelte willen plaatsena 

Mevrouw, de voorzitter, ik zou een enkele opmerking willen maken, het is helaas 

jammeE dat dit amendement in deze vorm geg•ten is, want ik moet U zeggen dat samen

werkingsverbanden tussen huisartsen en specialisten, dat dat mij velk$men •nduideljik 

is wat dat iso Huisartsen en specialisten die werken ze enorm goed samen, dat het 

absoluut niet noodzakelijk is - om daar ngg een apart verband ve•r aan te leggen. 

Het is bizonder jammer en dat wil ik er nog wel even bijzeggen, dat Den Haag niet 

het velledige accent gelegd heeft •P het grete huisartsenprebleem, maar hier dus ee• 

willekeurige epmerking maakt over ljuisartsen en specialisten. Ik zeu dit in deze verm 

bepaald ontraden. Dank U wel meneer Muntendamo Meneer v.d.Burg, uit Rijswijk. 

Mevreuw de veorzitter, ik zeu mij bij ~e vorige spreker willen aansluiten, op grond 

van een 20 jarige ervaring in de Haagse agglomeratie waar reeds zeer vele gemengde 

verbanden van specialisten en huisartsen aanwezig zijn en goed werken. Dat sub

amendement van de spreekster die op de sprekerstoel heeft gestaan over steun aan 

inrichtingen en daar zal bedoeld zijn van overheidszijàe, dat zou ik willen ontraden, 

ik dacht dat men dat meer moest zeeken in steun van de kant van het verze~ingswezen. 

Mevrouw de voorzitter, afdeling Bloemendaal, de afdeling Bloemendaal had ogk een 

amendement ingediend bij dit punt Sb. Wij waren vooral aiet erg ender de indruk dat 

de huisartsen onder zulke moeilijke emstandigheden werkten en dat daar geen waardering 

voer was. V/ij hadden dus clHilk het amendement als volgt willen indien en dat is omdat 

het samengevQegd is nu in een andere bewoording terecht gekomen en wij willen dus wel 

een stimulering van en aan experimenten ter barvordering van associatie van huisartsen, 

hebben en wij wilden dus eigenlijk wel weg hebben meer waardering van en erkenning v~n 

de moeilijke omstandigheden, daar waren wij het dus niet mee eens. Dank U wel. 

Vraagt nog iemand het woord over ~tendement 110 van Groningen. Mag ik een stemming 

proberen ? Wie volgt Greningen, Den Haag, Lekkerkerk ? E b 
· ven pro eren 
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Mag ik de tegenpr~ef nemeno Ja ik constateer dat het verworpen is. 
Er is bezwaar gemaakt t&gen ten vijfde, ik heb U in het begin bel~oft U mocht 

over allse stemmen& Wie v•lgt de spreker die dit er eigenlijk uit wou hebben, 

dus ten vijfde;meer waardering en erkenning van de meeilijke omstandigheden áaar

•nder huisartsen werkeno Wie steunt dat ? Mag ik de tegenp~ef eve~ ? U bent U 

er dus nu vo~r, de mensen die nu bet briefje opsteken zijn er veor dat wel de 

erkenning de waardering v~er de huisartsen erin kernen. Daar stemt U voorc..1dat het 

er in blijft dus, dat stond in het eorspronkelijke concepto Het is een minderheid, 

het is geschrapt, excuses aan de huisartsen, overigens de waardering is er niet 

mmnder cm. Meneer Muntendam vraagt het w•ordo Meneer Muntendam àenkt dat het niet 

begrepen is, ik zal opnieuw stemmeno Wie wil opnieuw stemmell. ? Wie wil niet opnieuw 

stemmen, dat is de meerderheid en dan stem ik niet epnieuwo Ik breng U namens 

Mevr. Veder •ver, die deze materie in de Tweede Kamer behandeld, dat het natuur

lijk eok om de vaagheid van de formulering ging en in zekere zin ook de vrijblij

vendheid, dus ik geloof niet dat de huisartsen het zich hceven aan te trekken. 

Vraagt neg iemand aet w•ord ever paragraaf 4, vraagt n•g iemand stemming ever dit 

enderdeelo U ziet U kunt stemming vragen over onderdelen en dan lukt het ook neg 

weleens. Dan ga ik naar paro5 • sorry. Heb ik iets feut ~daano Excuus het st~•• 

in mijn cencept al do~rgestreept, ik ging wat te hardo Bloemendaal heeft 111 inge-

tr•kkeno 

Ik ga •ver naar paragraaf 5 bev~lkingspolitieko Ik entmeet tZutphen, linkerk•lo 

pago5 Zutphen wil toevoegen het verkrijgbaar stellen van voorbehoedsmiddelen, 

kwaliteitsc•ntrole van de Overheido Het is deor werkgr~ep en Partijraad entradeno 

Er wordt hier opgemerkt dat we zeker een belastingverhoging nedig zouden hebben, 

als we dat z•ude• realise~en, want dat ia een heel werk. Vraagt iemand het we~rdo? 

Namens Zutphen, mevrouw vodoSpek, uit Uw reacties te h•ren, heb ik het idee dat U 

zich niet allemaal veer ogen stelt op welke wijze gedacht wordt aan het testen, 

maar daar zullen wij het nu niet $Ver hebbeno Misschien mag ik van de gelegenheid 

misbruik m:ll.ken om neg even een opmerking te maken noa.vo het veergaande punto Dat 

staat hiet nlo vlak vcor het verwerpen van de beperkende bev•egdheden van de gemeent· 

en •m eendoemautomaten in epenbare ruimten te mogen hangen, want als dat aiet aai 

de orde k~mt, dan betekent dat dat het z~nder meer is aangenemne, maar ik zeu 

graag even willenepmerken dat daarmee de kGus nl. nog niet af is, want dat het 

bepaald ze is, dat als dit aangen•men wordt door onze ~artij en aangenemen zou 

worden in Onze Kamer t~ch een prebleem blijft bestaan en dat is nlo de hantering 

van het verlenen van de precariorechteR en misschien zijn er van U hier aanwezic 

die weten dat er gemeentea zijn waar geen beperkende bepaling is epgenomen in èe 

Algemene Pelitievererdeaing, maar waar desendanks deze autematen niet epgehange• 

kunnen werden buiten besleten ruimten, omdat er nlo geen precarierechten werde• 

verleend en ik zou dus onze fractieledea willen aanrade• e• verzeekeA om eek dit 

aspect te bekijken. (Applaus) Om dan nu te kernen •P het amendement van Zutphen daar 

zou ik graag een kleine tgelichting bij willen geven, wat zijn redenen waarom mensen 

cend•ems gebruikeR, want iat is dus het artikel waar het hier •m gaat, twee redenen 

kunnen daarv•or zijn in de le plaats gebeortebeperking, dat heef ik U niet verder 

uit te duiden. Degenen die in dat verband cendo•ms willen gebruiken proberen op die 

manier hun verantw•ordèlijkheid duidelijk te maken en veraatwQordelJ."J'k te handel en, 
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omdat ze geen kinderen willen, willen ze dat eek bereikeno Een tweede reden veor het 

gebruik Tan cendeoms is het zich beschermen tegen geslachtsziekte•, dat is niet al

gemeen bekend, Tandaar dat ik dat eTen nadrukkelijk neem hier, oek het zich beschermen 

tegen geslachtsziekten is het duidelijk maken en tot uitdrukking brengen Tan je ver

antw&ordelijkheii, zQwel als individu v•er jezelf als oek tegen~ver de maatschappij 

w~nt U zultengetwijfeld weten dat de uitbreiding van de geslachtsziekte op het egen

blik een maatschappelijk belang gaat werdeno Wat is au het gevolg als er geen behoor

lijke kwaliteitscentrele is van de cendoems, dat betekent dat U veilal lekke c•ndeQma 

zult krijgen, dames en heren, dit is nlo duidelijk geworden uit een uitzending van 

Koning Klant in dit najaar, waaruit bleek dat de meest bekende merken cendo~ms een 

bizonder groet feutpercentage vertoondene Als dit ze ongelimiteerd doer zou gaan, 

kan het heel lang duren ve0rdat de gebruikers dit veldeende zelf gemerkt hehben, mei 

als gevelg dat mensen verantwoordelijkheid niet heeft kunnen waar maken nech op het 

gebied van de gebeortebeperking, noch op het gebied van de preventie van de geselachta

ziekten en ik meet U dan eek ten sterkste vragen dit argument wel ie steuaen, de test

metheden bestaan, er Z1Jn uitstekende internatiQnale methode, ze zijn helemaal niet 

ze verschrikkelijk duur , want natuurlijk werdt er hier getest z•als overal elders met 

steekproeveno De organisatie is heel goeà mogelijko Het wordt immers oek gedaan op het 

gebied van de veeding en van medicijnen en van paramedische hulpmiddelen, dat hoeft 

allemaal geen beletsel ie zijn ok het niet te deen. Een Partij die zegt te zijn veor 

een bewuste regeling van bevolking en die zegt te zijn veor een geede gezondheid van 

het volk, meet m.io eek zijn veer een goede contrele van deze miideleno Ik dank Uo 

(Applaus) Het woord is aan de Heer Geurtseo Na(deo~ zo'n applaus zou je bijna niet 

meer deor durve•, mevrouw de presidente, ik waag het tech het amendement te bestrijdei 

het systeem waar wij ook ep aanverwante t~einen mee werken is dat de everheid eisea 

stelt ever de kwaliteit en dat is alle aanleiding tee em eek voor dit artikel deor de 

Overheid kwaliteitseisen te laten stellen, het is dacht ik ~epaald onjuist om hier de 

verantwoordelijkheid van de cantrele het veldeen aan de eisen zelf te le~gen aan de over

heid en niet àaar waar die verantwoQrdlijkheid dient te beruste• bij de industrie, de 

importhandel die dit artikel ep de markt brengt. Dat uiteraard als er eisen gesteld 

werde• zoals ep het gebied van de warenwet toaov. andere artikelen eek gebeurt, de 

averheid meet centrelarea ef de eisen gcvelgd worden, daar zullen wij het graag QVer 

eens zijn. De redactie van het amendement suggereert dat hier een taak een testtaak veor 

de overheid zelf zou liggen, dat de oTerheid zou meeten garanderen,want daar kemt het 

op neer als de centrele uitgeveerd wordt, dat er alleen maar goede artikelen op de markt 

komen, dit is bepaald niet de taak van de overheid. De everheid heeft een algemeen 

centrelerende taako Misschien mag ik wat de precariorechten betreft nog een opmerking 

makeno Ik dacht niet dat het ijuist was dat zonder enige grend precari9vergunningen ge

weigerd werden, er zijn soms redenen aanwezig ep grend van verkeerseverwegingen of dergo 

waarem een aangevraagde vergunning niet kan werden verleend. Dat zal noQit een wille

keurige beslissing maar altijd een gem~tiveerde beslissing m0eten zijn, waar de gemeente

raad dan altijd neg het laatste we0rd over heefto Dat neemt, dacht ik ea daar zijn wij 

het beiden •ver eeas, niet weg dat de beperkende mogelijkheid van de gemeente weg meet 
en dat niet alleen ie landelijkexfractie, maar tat de gemeenteraden attent dienen te 
zijn •P het feit dat er misschien ambtenaren of celleges van B.en Wo niet als te 
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vlet bereii Z1Jn em ie vergunningen te verlenen, daar zijn wij het graag ever eens. 

Als ik even op het laatste mag inhaken(v.d.Spek) het is bovo als het een kwestie 

was van hinder veor het verkeer, die hanter~ng van de precarierechten, dan is het 

endenkbaar dat een grete gemeente als Eindhoven, kategerisch weigert precari~

rechten te verlenen, dat doet me ian tech denken dat er iets anders achter zit, maar 

ik ben blij te heren dat U het met me eens bent dat dit wellicht zelfs dateurnement 

de peuvoir zeu kunnen wezen. Om even ep het eerste terug te komen, is het roegelijk 

mevrouw de veorzitter 9 em dit amendement staande de vergadering te wijziging in 

kwaliteitscantrele eisen •• nee dan had U ep te amenàementenbeurs moeten zijn • • 

ja daar was een ander ••• die heeft niks gezegi ••• nee, want die was bij de andere 

afdeling anders had ze het beslist gezegd •• neu als het niet meer kan dat is erg 

jammer, maar dat kan dan misschien een volgende keer als het dan neî nodig is. 

Als het aangenemen wordt en U zcu nog een redactioneele wijziging veorstellen, wille• 

wij de ber~erdste niet zijn (Applaus). Ik dank U bizendero Het woerd is aan de Heer 

v.d.~urgo Rijswijk. Daar mag ik aan toeveegen in dit geval artszijnde. Mevrouw àe 

Voorzitter, ik ben het eens met de Hr.Geurtse. Er meet nl. in het kader van de warea

wet meet er een kwalitèitscentrele zijn eigenlijk ep alle artikelen, niet alleen op 

cendeems, maar eek voor medische instrumenten en eok ep jams en wat U verder maar 

kunt bedenken. Maar, mevreuw de veorzitter, waar ik veoral het woerd v~or het ge

vraagd dat is em even te preciseren inzake de suggestie van de afgevaardigde van 

Zutphen, die heeft gezegd dat een cond0om beschermingsmiddel is tegen geslachteziektel 

En om nou te voorkomen dat er varfacht al engelukken gebeuren als men dat verkeerd 

begrijpt ( f elach) mege ik U stellen dat een goed c0ndeom alleen bescherming biedt 

tegen chonereu in 

bescherming tegen 

tegen de syvilus 

wel, meneer v,do 

de interne 

de syvilus 

die nlo ook 

Burgo 

geslàahts•rganen en met name biedt chonereu geen enkele 

die pard•n biedt het condoom helemaal geen bescherming 

Qp andere plaatsen van het lichaam kan zeteleao Dank U 

Hamburger, afdeling Utrecht. Mevrouw de voorzitster, ik zou de opvatting van de Hr. 

Heurtse gaarne willen steunen. Ik geloof niet dat hier een rechtstreekse taak veer 

de •verheid ligt tet contrele, wel tot het geven van voorschriften, maar dat staat 

niet in het amendement, omder die omstandigheden zeu ik het gunstiger vinden als 

het amendement zou werden ingetrokken en we hier nota z~uden nemen van de meninc 

van ie vergadering en ook van achter de bestuurstafel, dat men het wel een taak 

vindt, maar dat het amendement niet teepasselijk is daarveor, onder die emstandig

heden is het intrekken van het amendement beter dan een verwerping van het amendement 

op technische gronden en dat zou ik sterk willen aanbevelen. Dank U zeero (Applaus) 

Mevr<mw, Mej.Gijsberts, ik ben het ook met de Hr.Geurtse eens, anderzijds vind ik 

dit zeker een zeer bel~1grijke zaak maar hij past helemaal niet in het kader van 

de bevolkingspQlitiek, dit is een zaak die thuis hoort in een paragraaf 20 van ons 

vierde onderwerp, waarbij de verbetering van voorschriften en mogelijkheden tet be

trekking van kwaliteitsgaranties aan de consument, ik dacht dat het daar beter ~nder 

kon brengen, maar niet deze technische kan; aan de bevolkinspolitiek onderbrengen. 

Meieraan,Naarden. Allereerst even aansluiting bij de opmerking van de dokter ever 

de jam en de gekookte ham, een aantal van ens zullen daarnet voor het schrappen van. 
de clausule over de huisartsen hebben gestemd, emdat het verkiezingsprogramma dcor 
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door alle goedwillende amendementen al veel te lang hebben zien greeien en omdat 

we er allerlei details er liever in zouden hebben, en dit amenàement zou ik uit 

alleen al uit àeze hoofde willen sntraden, waarbij ik dus niets heb tegen kwali

teitsvoorschriften ten delen, maar nu cok door Spijkenisse 5c ep zichzelf in het 

geding is gebracht, wilde ik graag daarover iets zeggen en met name heeft de 

teelichting waarem dit gesteld wordt ons bizonder verbaasd van een liberale 

partijo Er is niet zo lang geleden aan de gemeente de gelegenheid gegeven em 

beperkingen in te s•llen en gezien het grote aantal gemeenten dat hiervan ge-

bruik heeft gemaakt, dow.zo dus zeggen, gezien hei feit dat deze bepalingen in 

bepaalde gemeenten kennelijk in een dringende behoefte ef althans in een behoefte 

heeft voerzien, gezien dat feit willen we nu die beveegdheid die pas zo kort ge

leden verleend is, willen wij schrappen. Ik àacht met alle respect veor de minder

heden,landelijke zal men hier een minderheid hebben, maar plaatsclijk zijn er 

bepaaldelijk hier een daar in een greot aantal gemeenten minderheden en die be

veegdheden van de gemeenteraden zou ik ze bepaald niet willen ontnemeno Wij hebben 

in ens eerste deel van ~ns programma de verdraagzaamheid staan, we hebben er helaas 

niet de verantwoordelijkheid ij staan, die in het beginselprogramma in een adem 

hiermee wordt geneemd, we hebben de verdraagzaamheid wel instaan en ik dacht uit 

hoofde van die verdraagzaamheid dat wij dit a-liberale amendement, of deze 

a-liberale praragraaf 5c zouden moeten verwarpens Ik dank Uo (Applaus) Het weGrd 

is aan de HroGeurtseo SQory, mevrouw de presidente, dit is een nieuw onderwerp, 

ik dacht dat tot de deugden van het liberalisme mede behoort het niet meedraaien 

van de winden van alledag, maar het vasthEmden van eenn:aal ingenemen standpunten, 

wat dat betreft past het amendement volstrekt in het programma. Ik zie hier be

paald ook geen strijd met de verdraagzaamheid, de democratie is Aiet dictatuur 

van de meerheid, democratie is beslissing van de meerderheid, rekeninghoudend 

met wensen, verlangens en belangen van de minderheid, hier ligt een duidelijk 

belang van ook in die gemeente waar die meerderheid de dingen niet langs de 

openbare weg wil zien, van een minderheid, het is bevendien in het belang in het 

kader van ~mze hele bevolkingspolitiek. Ik zie het a-liberalisme van dit amendemer:t 

beslist niet in. (Applaus). Mag ik even voor de orde, (voSomeren) tegen U zeggen, 

wij zijn op het ogenblik deer elkaar aan het praten, ik heb er MevrovodoSpek tee

stemming voor gegeven en dus doe ik het de anderen ~•k, het amendement Zutphen 

zijn wij aan het bespreken, maar wij bespreken nu ook /- en dat is geen amende

ment, zeals deHr.Geurtse zei, maar een artikel, zoals het 0ek heeft gestaan in het 

oorspronkelijke program n0.c en dat vindt U in de rechterkolom van pag.4, dat is 

par.5 ten 2e Co Schrapping van de bevoegdheid, het zijn dus even 2 verschillende 

zake•, maar ik heb nu eenmaal teestemming gegeven om over beiden te praten, dus 
gaat U gang. 

Mijn naam is de Welf, Tan Id .•.• radeel, àat heb ik bij mijn vorige spreekbeurt 

vergeten te zeggen, bij deze dan herstelt, en het gaat ever het amendement vut 

Zutpheno Het vreemde is en ik vrees dai het amendement van Zutphen in de verm 

zeals het hier staat, dreigt te werden verworpen ep een f@rmele grend en wel door 

dat de suggestie is gewekt dat de overheid niet aan kwaliteitscentrole van artikelen 

die in de handel zijn zou mogen doen, maar de ~verheid doet dat reeds via de 
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warenweto De Warenwet cantreleert nlo wel degelijk. De W.W. stelt eisen en nee:dlt 

steekpr~evea, legt zelfs boetes ep als daar niet aan veldaan wordt en U zeu dus 

heel makkelijk dit zodanig kunnen interpreteren dat de wens geuit is, ~m het ar

tikel c~ndo0ms onder de warenwet te brengen en dat wordt volledig gedekt deor dit 

artikel. Dat wou ik even zeggen( Applaus)o Dank U welo 

De Hr. Delvaux uit Zeist, mevrouw de presidente ik kern even op 5e als zodanig 

terug, ik zou de Hr. Meieraan willen bijvalleno De Hr.Geurtse heeft gezegd dat, 

heeft de term geneemd die voor mij een rol speelt nlo langs de openbare weg, ik 

dacht dat een meerderheid in een gemeente het recht had om te zeggen dat zij dit 

niet langs een Qpenbare weg wil zien en dat speelt in een gemeente naar~~te zij 

kleiner zijn, dat weten ze allemaal, hoewel ik zo net de naam Eindhoven gehQord heb, 

dus het schijnt ook in gr&te gemeente te spelen, het is een hele subtiele afweging 

van standpunten waar je geloof ik met liberale dogmatiek niet uitkemt, maar ik dacht 

dat dit gerespecteerd moest worden, dit speelt vrij emotioneel bij veel landgenoten 

en ik zeu dit toch bepaald ontzien. 

MejoToxopeus Pot, mevrouw de voorzitster, ik zou de vorige spreker willen onder

schrijven, ik vind het een afschuwelijke uitholling van de autonomie van de gemeente, 

men kan nog zo overtuigd zijn dat het wel moet, die openbare instrumenten, maar daar 

staat tegenover dat men de mensen die daar tegen zijn dat men die niet zijn eigen 

mening moet opdringen, de V.li.D. raadsleden in die gemeenten zullen mans genoeg zijn 

om het V.V.D.Standpunt daar te verdedigen, maar halen ze niet het standpunt van de 

meerder:t}eid, dan hebben ze als goede liberalen en als goede democraten zich daar-

bij neer te leggen, ik vind men moet niet opdringen en het is ook veel beter em 

ook veel eerlijker dat men dat punt c schrapt, want het is veel beter dat de gemeente· 

raden zich hier~ver kunnen uitspreken, dan dat men krijgt dat de gemeenteambtenaren, 

zeals ik van die mevr~uw z0even gehoord heb, deor alle mogelijke m0eilijkheden in de 

weg te leggen toch practisch onmGgelijk te maken. Daarem zou ik zeer willen aanbe

velen dit punt Co te schrappen. (Applaus)o Meneer Linzeo 

Mevrouw de voorzitter, Linde Den Haag, hoewel ik dus fraktievoorzitter ben Yan een 

gemeenterHadsfraktie en dus moeilijk hier zal spreken veor Den Haag, waar dit 

probleem waarschijnlijk niet zal spelen, wil ik toch ook nu het opnemen voor de ge

meenteraadsleden van het zuiden van het land, die niet van enze partij zijn. En ik 

wil U er aan herinneren dat, dat is de streek waar ik nl. vandaan kom, dat de grootste 

meerderheid van de bevolking daar R.K. is en zoals U weet is er ep het ogenblik ook 

nog iets en dat is een encycliek van de Paus en daar kan men het mee eens zijn, ik 

ben het er niet mee eens, maar het bestaat en in dergelijke gemeentes is het eem 

velkomen logische zaak dat zijzelf in de hand kunnen hebben wat wel of niet aan de 

gemeenteweg, aan de openbare straat zal worden aangespijkerd of niet en ik geloof 

dat het dan onliberaal en ondemocratisch is om van een kleine minderheid in die 

streken de grste meerderheid van die streken een dergelijke bepaling ep te dringen, 

het is betuttelen vanuit Den Haag en zo zal het in het zuiden wGrden gevoeld. nier 

spreekt een oud/brabander. (Applaus)o MevrQUW de voorzitter, Meier uit Utrecht, 

aansluitend op wat de vorige spreker zei, maar het er niet mee eens zijnde, wou ik 

er wel even op ingaan. Ik zie nl. niet in wat a-liberaal of a-democratisch is als 

je als gemeente, dus de instrumenten ophangt, het is nl. een persoonlijke beslissing 
of je er wel ef niet gebruik Tan maakt en ik dacht àat dat recht niet op deze manier 

wordt aangedaan. 
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Ik zie er helemaal geen probleem in, misschien ben ik dan gemeenteraadslid van een 

wat kleinere gemeente, maar ik zie er dus geen probleem ia, waarom we dat tech niet 

kunnen d~en, je dwingt de mensen niet ze te gebruiken, alleen degenen die willen 

kunnen ter plaatse en •P ieder moment, laten we het dan ZQ uitdrukken. (Applaus) 

Mevrouw, de veorzitter, ik wil, ook zei ik vaak begrip heb voor woorden wil ik me 

toch scharen achter het amendement van Zutphen, ik ben het er mee eens, als je dit 

strikt juridisch leest, kwaliteitscentrole van overheidswegen, dan zit daar misschien 

t~ch wel een foutje in, en je zou bijna kunnen zeggen, we hebben een staatsecretaris 

met fietspGmp nodig, maar ik dacht mevrouw de V®orzitter, de discussie gehoGrd hebben~, 

het gaat gewmen om de intentie, en de intendtie dacht ik daar zijn wij het allemaal 

mee eens en dan zou ik zeggen, laten we dan maar zo'n amendementje aanvaarden, want 

we weten allemaal wat we ermee bedoeleno (Applaus)o Meneer VodoScheero 

Mevrouw de voorzitter, Scheer, uit Heemstadeo Wij hebben in de gemeente Heemstede 

deze zaak in de Gemeenteraad uitvoerig besproken, d.w.zo het feit van automoaten 

teestaan of niet toestaan. Nu heeft de voor-vorige spreker die heeft er ep gewezen 

ja, kijk er eens in het zuiden van het land met een zekere mentaliteit enz. moet 

rekening worden gehouden en die moet geuit kunnen worden, maar bij ons in Heemstede 

heeft de zaak anders gespeeld en daar heeft met grote meerderheid, ik geloof van de 

21 leden dat er 19 gezegd hebben, ja dit doen we tQch niet, heeft gegolden het feit 

dat automaten van deze strekking aan de openbare weg, kinderen die tegenwoordig in het 

bezit zijn van ruim zakgeld, kijk er eens dat gaan we ook proberen (gelach) nu is het 

er zo mee gesteld, die dingen kamen dan in de handen van kinderen die daar tGch voor 

nog niet in af!nmerking kernen, maar nu komt het ve>lgende punt, dan wordt daarover ge

praat en hele discussies velgen en de gevelgen die blijven dan tech niet uit. Dat i~ 

de everweging geweest van Heemstede, de kinderen niet in het bezit stellen van bij 

voorbaat van die middelen en dus buiten de verkrijgbaarheid jn het @penba.ar stellen~ 

Mag ik, ik geloof echt dat alle meningen nu zijn gegeven, ik zal heus niet een ver

gadering dood maken, maar mag ik nu U voorstellen, dat ik het slotwoord aan de Hr. 

Kort ••• geven en dat we dan gaan stemmen, ik dacht dat alle facetten van het probleem 
wel belicht wareno 

Ja mevrouw de V0orzitter, ik Rad daarom gevraagd nog voordat de HroMeier uit Utrecht 

het woord nam, die heeft mij nl. eigenlijk weerden naar mijn hart gesprokano Ik wou 

n$g eens heel duidelijk erop wijzen dat het niet gaat om het betuttelen van gemeente

raden die van mening zijn dat in bepaalde gemeenten de automaten niet zouden mogen 

werden opgehangen, het gaat Voào em om vanuit liberaal oogpunt in die gemeenten de 

minderheden van de bevolking zelf te beschermen tegen betlktteling door hun gemeente

raad, door de meerderheid in die gemeenteraad. Men moet, die behoefte bestaat heel 

duidelijk in dit land, dat weet ik ook uit correspondentie die ik op het alg!!meea. 

secratariaat van de V. V.D. krijg over dit <fnderwerp, hier is in een groot aantal 

gemeenten zeer grote noad bij de individuele bevolking, en die is alleen maar op te 

lossen, wanneer wij de nieuwe Tweede Kamerfraktie verzoeken op dezelfde weg door te 

gaano de HroGeurts heeft dat gezegd, op dezelfde weg door te gaan die Z1J , de oude 

Tweede Kamerfraktie had ingeslagen, de oude Tweede Kamerfraktie heeft terecht geprobeerd 

het wetsentwerp te amenderen en te zeggen wij mogen aan de gemeenten die bevoegdheden 

niet geven, dat is een verkeerde interpretatie van het begrip autonomie. Het heeft 
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met Gemeentelijke autonomie niets te make•, naar mijn mening, omdat het hier gaat 

aan een mQgelijkheid die men aan de gehele bevolking al dan niet geeft en de ge

meentelijke autonomie moet zich dan beperken tot inderdaad te zeggen, het kan op 

dat en dat punt niet vanwege het verkeer, vanwege een andere omstandigheid, maar 

men moet niet zeggen, uit zedelijkheidseverwegingen gaat de gemeente daar tegenin, 

want daarmee brengt men werkelijk individuele mensen ernstig in nood en daarveer 

zeu ik willen waarschuweRo Wat het amendement Zutphen betreft zeu ik zeggen, wan

neer het werdt aangenomen, laten we er kwaliteitseisen van maken dan is alle 

juridische acharpslijperij van de baan en 61f het nou in hooflistuk 4 0f in heofdstuk 

een staat, dat doet er nou niet ze vreselijk veel toeo (Applaus)o Nee heus •iet, 

ik heb echt voorgesteld de discussie te sluiten, we moeten verder, we, ik dacht 

echt dat alle facettea nu belicht waren, ik heb van Zutphen een:·bericht gekregen 

dat het amendement w-ardt ingetrokken., maar ik geloof wel, - ja dat mag Zutphen deen 

(interruptie vanauit zaal, onverstaanbaar) -e dan trekt U niet in, ik kreeg ee• 

briefje waarin stond, Zutphen trekt in, dus mijn wijsheid ging ook niet verder, 
'7 

maar als ik het nu goed begrijp dan handhaaft Zutphen maar met redactionele wijzi-

gingo Goed. Dan wou ik nu proheren de stempreef af te nemeno Wie steunt Zutphen ? 

Nou de tegenpreef hoeft niet eens. Het werden dus kwaliteitseisen. Ik ga eve• 

verder met de amendementen en kem dan straks, ik behandel dus eerst äe amendementen 

en als dan vast staat wat er is aangenomen, ga ik nog even de paragraaf deor en 

dan kQm ik vanzelf ep 3 terecht. Drie is nl. geen amendement. Komt aan de Grde~ 

ik zeg dus ik behandel eerst de amendementen en ga dan vragen wie vraagt er stem

ming en uiteraard wordt er stemming Qver c gevraagd. Dat begrijp ik wel. 

Ik kom aaR de regie Gouda, die bij de geleidelijke beperking van de kinderslag wil 

toeveegen, te beginnen vanaf het derde kind met een overgangsregeling veor de reeds 

geverrode grote gezinnen. Ja er vraagt iemand het woordo 

De Kerte, Gouda. Mevrouw de voorzitter, dames en heren, de reden waar0m de regie 

heeft t~egeveegd of wil toeveegen de bepaling vanaf het derde kind met een over

gangsregeling voor de reeds gevormde grc;~te gezinnen, is dat wij vinden dat zonder 

dez~ tGevoeging het ~rtikel als zGdanig ende~ bevolkingspolitiek geen zin heefto 

Wij vinden nl. d.at als wij beluisteren dat irt de Sociaal eccmemische Raad het 

standpunt wordt ingenomen, dat de Kinderbijslag vanaf het eerste kind nog zal 

gehandhs.aft m9et worden d.w.z. bij het eerste kind ingetrokken, dan vinden wij dat 

dit een standpunt is wat ook uit dit artikel van de v.~oD. gehaald kan worden ei 

dan is het geen bijdrage aan de bevglkingspelitieko U heeft ook kennis kunnen nemen 

van D.S.70 standpunt, waarbij Drees Jro stelt dat D.S.?O gaarne zeu willen pleite• 

v0or een kinderbijslag, een kinderbijslagafschaf vanaf het eerste t/m het tweede 

kind en de kinderbijslag wil laten bestaan voor het derde kinào Nu is dit natuurlijk 

zeer zeker een tegenstelling tot wat de Hr.Drees in het algemeen wil, juist een sub~ 

sidie, een premie~ringvan het verkrijgen van meer kinderen. En dat is de reden waaron: 

de regio Gouda constaterend ook dat de vrijwilligheid van het krijgen van kinderea 

eek door de bepaling v~n Zutphen in de toekomst zal teenemen, als het ware de VQor

behoedsmiddelen werden waterdicht, om deze reden zijn wij van evertuiging dat in de 

taekomst het krijgen van meer kinderen dan bov. 3, 4 of 5 dat dat een vrijwillige 

keuze is en dat als zodanig dat de lasten van het krijgen van kinderen niet meer 

in de toekomst en daarbij willen wij uitdrukkelijk stellen, niet veor de be-
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staande grote gezinnen, maar wel vGer de kinderen die nog geboren meeten worden, 

dat het daarbij dan aan de ouders is om de lasten voor deze kindere• ep zich te 

nemen en als zedanig vinden wij in het kader van de bevolkingspolitiek een zeer 

zinvolle uitbreiding en zsnder deze uitbreiding vinden wij dat deze bepaling niet 

onder bevolkingspolitiek voor hoort te komeno DaRk U wel meneer de Korte. Het WGGrd 

is aan de Heer Rietkerk. 

Mevreuw de voorzitter, wij hebben hier in D staan een geleidelijke beperking van de 

kinderbijslag. Gelukkig is het zo dat er steeds meer beg~ip begint te komen veor 

een beperking van deze uitkeringen waar wij ons in beginsel bepaald niet mee vereni

gen. De vraag is nu alleen maar, meeten wij in ons verkiezingspregramma opnemen een 

bepaling dat het begin van de aanpak van dit vraagstuk nu persé meet kernen te liggen 

bij de gr$tere gezinnen. Ik geef de vorige spreker t•e dat als bewezen zou zijn, 

dat wetenschappenlijk nog niet het geval is, dat de kinderbijslag zonder meer de 

bevolkingauitbouw beïnvloed, dat zijn motivering opgaat. Ik wil daar tegenover stel

len, dat dat wetenscpappelijk nog niet is aangetoend en dat naar mijn oordeel, wan

neer je stelt dat in het algemeen kinderbijslagen daar natuurlijk niet negatief •P 

inwerken, dat toch beter lijkt om ons uit te spreken ever een beperking van deze 

uitkeringen Gver de hele linie omdat we dan ruimte epen hourlen gm ook wanneer de 

politieke ontwikkeling zo zsu zijn dat je uan een andere kant zou kunnen beginnen 

niet door een uitspraak van deze vergadering gedwongen zou worden dat niet te kunnen 

doen. Ik zou U dus met alles respect wat mijn v•rige spreker gevraagd heeft, toch 

willen aanbevelen de uitspraak, een geleidelijke beperking van de kinderbijslag als 

zodanig te willen v•lgen en ons niet nu al ep,Gnderdelen daarvan vast te willen 

leggeno Vra<iLgt neg iemand het weordo Mag ik preberel'l te stemmen? Wie steunt de regi• 

Gouda ? Mag ik n~~ even de tegenproef ? Wie steunt dus wat er staat, dus het beto~g 

van de Hr.Rietkerk, dan constateer ik dat dit verworpen iso 

Het velgende amendement van Rotterdam dat zeu de werkgroep willen verplaatse• naar 

Rem.3 emdat daar een amendement van vergelijkbare inhoud behandeld werdt en omdat 

we onmogelijk ze allebei kunnen aannemen. Ze moeten een van beide worden aangenomeh, 

dan kan er een goede afweging plaatsvinden. U zult dus straks onder voorzitterschap 

van de Hr.Kort .•• altes (?) ever dit amendement kunnen stemmen. Nu ga ik de •••• U 

vraagt het woord, gaat U gang. 

Nrevreuw Smit, Rgtterdam. Uw opmerking Gver de verplaatsing, mag ik daarveor een 

opmerking makene De drukker is het kennelijk niet eens met de suggestie van de Partij

raad en heeft getracht door het schuin te drukken toch de indruk te wekken •• nee 

er staat verplaatsen naar drie ••• ja maar het is schuin gedrukt •••. er is niet 

gemanipuleerd maar het was door tijdsomstandigheden velstrekt •nmogelijk om tijdens 

de kerst en nieuwjaarsdagen toen dit gezet moest worden ,ook nog eens even de druk

proeven ~p het algemeen seBretariaat opnieuw te gaan controleren. U weet dat teen 

eek de P.T.T. stipt werkte, dat heeft ook zijn neerslag gehad in de wat minder stipte 

zetting van enkele passages. De afdeling Rotterdam heeft zelf nageteld dat ep 13 

plaatsen ten enrechte de t~elichting schuin gedrukt is in plaats van recht•p e~ dit 

is een van die vergissingen, waarmee helemaal niet gesuggereerd is dat de Partijraad 
iets anders zou hebben(gesuggereerd) geadviseerd dan die geadviseerd heeft, maar 0m 
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cm misverstandeR helemaal te VQOrkomen, U zult vanmidd~g wel van het Dagelijks Bestuur 

te horen krijgen dat wij aan het andere amendement dat ook is aanb~olen de voorkeur 

zullen geven, beven dit, maar dat heeft niets te maken met de wijze van zetten. 

Mijn Qpmerking gGld niet de Partijraad, dech de drukker, mevrouw de voorzitter, dit 

even ter correctie. V~or de duidelijkheid van het programma dachten wij dat het 

aanbevelenswaardig was om het amendement van Hetterdam onder paro5 de bevolkings

politiek te zetten en met name omdat het enderwerp wat op het amendement betrekking 

heeft nl. de ingreep ter voork•ming of enderbreking van de zwangerschap een aantal 

aspecten heeft naast de justitiele aspecten, die U terecht onder paragraaf 12d heeft 

gezet. Naast die justitiele aspecten zijn er in onze mening nl. de medische en de 

sociale aan bod en hier zien wij juist een evttlueren van de moraal met betrekking tet 

deze aspecten, ~andaar dat RGtterdam gaarne voorstelt em mede met deze medeische ea 

sociale aspecten, het onder paro5 te brengen end aarbij de randopmerking dat de aute

maten eek tweemaal geneemd worden en dat dus dezelfde strekking heeft, terwijl het 

hier hetzelfde Qnderwerp maar een ander aspect van het onderwerp betreft. Dank Uo 

Er is hier een bepa~lde moeilijkheid van technische aard. Het is nl. zo dat in het 

eorsprCJnkelijke ontwerp nu eenmaal df!H)r de entwerpers was besloten f.fm het onderwerp 

abortus te behandelen onder paragraaf justitieo Dat is misschien op zichzelf een be

twistbare zaak, hoewel wij van mening waren dat wij goede gronden hadden r..m het ~nder 

de paragraaf justitie te vermeldene Waarom is dat gebeurd, omdat daar op het cgenblik 

abortus inderdaad nog kwa wetgeving nog een zuiver justitie aangelegenheid is, het 

is in de strafwet verboden en wij hebben in de oorspronkelijke redactie voorgesteld 

em in die strafwetwijzigin;en op te nemen en we hebben dat dus gedaan in dat h@ofd-

stuk, in die paragr~af waarin een aantal wijzigingen van het wetboek van strafrecht word

en voorgesteld. Daar komt bij dat het abortusprobleem Gp zichzelf niet zuiver een be

VQlkingspolitiek probleem is 9 niet zuiver, om niet te zeggen zuiver niet, volgens de 

mening van anderen, maar daar moeten we dan vanmiddag maar eens over praten. Wij heb

ben dat dus $pgenomen in de paragraaf justitie ef men dat nau leuk vindt of niet, daar 

zijn we vanuit gegaan. Nu is het een kwestie van vergadertechniek, waar dien je amende

menten in, wanneer het onderwerp behandeld is dan meet men het amendement toch bij 

veerkeur indienen daar waar het onderwerp WGrdt besprQkea. Ik heb al eens eerder in de 

amendemenetenbeurs gezegd, het is een en blijft een verkiezingsprogramma , een confectie 

pak wat wij kunnen vermaken, maar het zal nooit een maatpak wordea, waarbij men kan 

zeggen, ja ik wil tech eigenlijk die zak aan de andere kant hebben zitten van mijn 

broek, want men kan alleen de schouders wat ophogen en dergelijke, maar aan het 

stramien is men nu eenmaal gebonden, dat kan niet anders. We kunnen niet voor al onze 

700.000 kiezers een eigen programma schrijven, we moeten neerkomen op een grootste 

gemene deler. Nu moet ik toegeven dat Rotterdam in zi~ amendement een element heeft 

ingevoegd, dat wel weer met bevolkimgspoli tiek te maken heeft, Gmdat in dit amendement 

de steriliaatie wordt besproken, die wordt er althans Qok mee bedoeld en dat valt dan 

weer niet onder jus ti tie, techblleeft het Dagelijks Bestuur gemeend om gezien het feit 

dat het abortusprobleem het meeste ep de v0orgrond treedt in deze beide voorstellen, 

dat het daar behandeld moet werden en anders niet emdat we dan in moeilijkheden komeno 
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Wij handhaven dus het vo0rstel em dit amendement straks bij dat Gnderwerp te behandelen 

Ik geloof echt dat het vergaderingtechnisch zuiverder is. Wil Rotterdam dan als Grde 

voorstel nog vragen em in de slotredactie een redactionele ~ij verwijzing Gp te nemen, 

en de vergadering neemt dat aan, dat kan, maar kwa inhoud is het echt moeilijk om 

hier ever het een en straks bij hoofdstuk drie over het andere te stemmeno Ik geloof 

dat de procedure die de Hr.K •• Altes voorstelt goed is en nogmaals als Rotterdam een 

redactionele verwijzing wil en de vergadering ~lg~ dat dan zijn we daar natuurlijk 

toe bereid. Maar daar zullen we dan straks ever beslisseno Meneer Koops. 

Mevrouw de voorzitter, wij hebben hier toch wat inderdaad ZGeven is opgemerkt, dat 

deze paragraaf 2 punten bevat die het pregramaa elders ook weer bevat en noemt. Ik 

wijs er ep dat hier dus veergesteld wordt D Geleidelijkex beperking van de kinderbij

slag, daar staan geen amendementen in, althans niet die amendementen die erbij het 

zelfde veerstel bij een andere paragraaf bij de sociale verzekering wel bijstaan. Het 

deet dus de vraag rijzen of deze 2 punten van zs'n encrm belang zijn dat we ze ep 

2 verschillende plaatsen van ons pregram moeten herhalen, waar om dan deze twee punten 

2 keer in ens program en andere punten die ook meerdere aspecten hebben, maar l keer 

in het program. De tweede vraag is ef eventut:le amendering zodadelijk bij hoofdetuk 4 

van het punt geleidelijke beperking van kinderbijslag, dan oek niet als nog moet 

leiden tet automatische amendering van het punt wat wij thans besprekano Dat zullen 

wij dan zeker bekijken, aldus mevr.voSomereno Dames en Heren, mag het heel kort, we 

praten niet ever iets principieels, maar ever een pla.ats in het programma. Niet te 

lang maken, mevreuw Vedero 

Ik dacht dat het wel een principiele kant had, want als het amendement Hetterdam hier 

zou blijven staan, dan zou toch de indruk gewekt kunnen werden dat wij ab~rtus zien 

in het verband van de bevolkingspolitiek, dat aspect zou ik erg graag vermijden, want 

ik gel <gaf dat daar geen verband moet worden gelegd o (Applaus )Ja meneer Mlimtenda.m. 

Mevrouw de voorzitter, ik ben het bepaald niet met mevrouw Veder eens, ik dacht dat 

hier het abortusprobleem gelicht wordt uit een amendement zoals dat destijds d9or 

Rotterdam is ingediend en wat een veel bredere strekking heeft, wat bovendien ee• 

principekwestie is en o.i. wel onder het bevelkingsvraagstuk thuis hoort en als we 

dat nu gaan lezen en uit zijn verband gaan halen en alleen maar zeggen dit gaat over 

abortus, en misschien ook nog een beetje ever steriliaatie dan gaan wij voorbij aaR 

de veel wijdeer inhoud van dit amendement en dut is een ràden, mevrouw de voorzitter, 

dat ik er abseluut voor wil pleiten dat wij niet met dergelijk s@ort, god zij dank 

wat reyale uitspraken van de V.V.D. meeten gaan schuiven en hem ergens anders ruGeten 

, ik wil niet zeggen wegstoppen, maar iknilleb al gehoord als het ene aangen~men wcrdt 

dan kan het andere straks niet aangen0men WQrden, ik blijf erbij dat we hierover ver

schillende dingen spreken en dat dit een van de dingen is, zoals het in deze vorm ge

geten is dat die niet bij justitie thuis hoart, maar onder bevolkimgspslitieko (Applaus) 

Mag ik n~g een keer duidelijk maken, wat de voorzitter al heeft voorgesteldo Laten we 

vanmiddag deze twee versies tet!!;en mekaar afwegen en beslissen en daarna beslissen op 

welke plaats het in het programma komt. Het lijkt me nogal voor de hand liggen dat 

wanneer deze versie zsu w~rden ~&.ngenomen, dat die dan doer dezelfde voorstemmers 

ook werdt verwezen naar hoofdstuk 1 , wordt hij verworpen dan hoeft hij niet meer 
verwezen te worde•, maar laten we nou in godsnaam gelijkertijd die zaak bespreken 
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en niet hetzelfde krijgen wat we in de Partijraad hebben gehad dat we twee punten 

die elkaar vermoedelijk niet volledig dekken, alletwee gaan aanbevele~. Het is 

heus een kwestie van vergadertechniek, er gebeurt helemaal niets, R0tterdam kan 

gerust zijn het kan vanmiddag neg netjes terug Yerwezen worden naar deze plaats, dus 

eerlijk gezegd is het een beetje een overbodige discussie. Mag ik dan nu overgaan 

naar de behandeling van paragraaf 5~ Ik heb niet het gevoeld dat iemand ste~ing 

vraagt over A en B. U wel ja gaat Uw gango 

Ja, mevrouw de voorzitter, Buizen uit Roosendaal, wij hebben dus om te voorkomen 

dat een enderwerp, 2 maal wordt behandeld bij hoofdstuk 4 paro5 onder H., hebben 

wij dus, en dat amendement is ontraden, de gelèidelijke beperking van kinderbij-

slag gevraagd, dus geleidelijke afschaffin# van kinderbijslag en nu wou ik dus 

vragen om dit punt kinderbijslag nu af te handelen, anders gaan we straks weer over 

kinderbijslag prateA·o Ja, kinderbijslag staat ook inderdaad in Rom.4, de technische 

uitwerking ervan, maar ik was al aan de stemming toe dus U bent een beetje te laat, 

we hebben er daarnet al Gver gespr~ken 9 maar het wordt dus vanmiddag bij 4 besproken. 

En redactioneel aangepast. Uitstekend. Ik ga nu weer terug naar de stemming over 

paragraaf 5. Vraagt iemand stemming ever A. ever B. ten le of ten 2e. Niemand heeft 

het weord gevraagd, dus ik neem aan van niet ? en dan kern ik aan Co Er is dyidelijk 

stemming over C gevraagd, reeds straks bij interuptieo C. Ik zal het U nog even voor

lezen, leest U het allemaal goed, het staat in de rechtse kolom op pago4o Schrapping 

van de bevoegdheid van de gemeenten em beperkend op te treden bij de verkrijgbaar

stelling van voorbehoedmiddelen, dat is de tekst, het is niet een amendement het ~ 

een stukje tekst. Wie stelt zich ~chter de tekst ? Mag ik de tegenpr0ef.? Ik oensta

teer dat de tekst C blijft st&an. (Applaus). Vraagt iemand nog stemming •ver Do 

Ja er wordt stemming gevraagd ®Ver D, een geleidelijke beperking van de kinderbij

slag, z11als die luidt naar verwerping van Gouda. 1f!ie is er tegen, wie wil deze tekst 

schrappen ?. Ik constateer dat dit geen meerderheid is, ik const;;:;.teer dat paro5 

bevelkimgspolitiek is afgehandeld. Ik ga ever naar paragraaf 6 Kultuur. Ik kom dsar 

tegen bij amendement 114, wat entraden wordt doer de Partijraad van Heerde enz. e• 

dat luidt. Het vo~mingswerk in alle delen van het ~er~ land beverderen en stimuleren 

een belangrijk ~nderdeel van het vormingswerk zijn de kulturele jeugdmanifestatieso 

Delfzijl en Hengelo hebben ingetrekken. Vraagt iemand het woord ober dit amendement ? 

Heerde trekt in. Wordt het nog door iemand gesteund ? Dank U wel. Wil iemand het 

t~ch steuneno Dan kom ik bij de amendementen althans in C. ten eerste Den Helder 

en de regie Leiden, beeldende kunstenaars betrekken bij de verfraaiing van de nieuw! 

bouwwijken en de reeds bestaande wijken ten einde de leefbaarljeid te bevsrderen. 

Partijdraad had niemand bezwaar, hier ook niet. Dan kam ik tegen D. Utrecht, Loosdrecht 

enz. de kunstenaar een zodanig klimaat van leven en werken verschaffen dat een maxi

male ontploQiing mogelijk is zonder dat de everheid ooit zelf een kultuur patroom 

Cllplegt. Streven naar vervaJ'l.gi:ng van de contraprestatie door re~ele inschakelingo 

Iemand die dit wil aanvechten. Nee. Dan kom ik tegen Groningen bij Go Voor behoud en 

herstel van onze m®numenten, daarbij begrepen natuurm~ï>numenten een zedanige l!la.tie±e 

materiele en technische steun van de 0verheid dat de eigenaar niet onevenredig zwaar 

wordt belast d0or zijn bezit t~t monument wordt verklaardo Iamand die dit aan wil 

vechten. NeeQ Dan Qntmoet ik pas weer bij K. J.OV.D. dat is helemaal onderin de 
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rechterkolom ep pagina 5· Bestaande onderwijsinstellingen en gebouwen en facili

teiten dienen beschikbaar gesteld te werden aan de gedachte van de Eduction 

Permanente ten uitvoer te kunnen brengen ep deze wijze kunnen speciale lessen 

en cursussen voor na, bij en ~msch~ling ook s'avonds w~rden gegeveno AkkG@rd. 

Dan kom ik tegen Rotterdam enzo Bovenaan pago6 linkerkolom. Krachtige bevGrdering 

van het tQt standkernen van regiGnale televisiestations met inschakeling van de 

regionale pers voor de organisatie en exploitatie. De Partijraad was unaniem 

akkoord. Iemand die het aan wil vechten. Nee? De verme!!ing van de Hro Wijzenbeek 

is weer een drukfout. Ik moet U er nog even aan herinnereR het is inderdaad in 

een afschuwelijk tempeklaar gemaakt, U kunt zich wel voorstellen w~t een werk 

het is geweest em dit te verwerken en dat nog wel met de Kerstdagen en Nieuwjaaro 

Dan daar vlak boven staat Hengele. Het bevorderen van de verbreiding van de Neder

landstalige kultuur in het buitenland, het was daarover dat de Hr.Wijzenbeek het 

woord heeft gevoerd, vand~ar zijn naam, Partijraad ging akkoord. Dan kern ik bij 

Lisse, die wil een nieuw punt teevoegen, duidelijk vermelden dat er geen belem

meringen mogen bestaan voor kultuuruitingen op zondag, akkoord, maar wel graag 

verplaatsing naar Justitieo Het staat schuin gedrukt maar het is akkoord, maar 

vanwege de verplaatsing. 

Dan ga ik naar 115 L.D.G. die een nieuw punt wil toevoegen , aandacht dient te 

werden besteeds door de Nederlandse Overheid aan het Nederlandse Kulturele Leven 

in BelgH! en in overleg met de Belgische rege:eingo Is door de Partijraad ont

raden. Trekt in, ingetrokken zijnde maakt het geen onderwerp van bespreking meer 

uit. Ik ga nu even terug naar de paragraaf 6 zoals die nu luidto Vraagt iemand 

stemming over een artikel en zo ja welk ? Ik constateer dat niemand stemming vraagt 

en ik eenstateer dus dat par.6 in deze vorm is vastgesteld. 

Dan geef ik nu de microfoon ever aan de voerzitter van de werkgroep Onderwijs de 

Heer Vonhefo 

Dank U wel, dames en heren, dan kom ik bij de samenveeging der ••• paragraaf 

op basis van een groot aantal afdelingen. Begin bij het L.D.C. bl~.6 linkerkolem, 

veeg daaraan tee om mijn geweten gerust te stellen, Deetinchem die in de opsomming 

ten onrechte ontbreekt. Iemand daarover, zo niet dan beschouwen we dat als over

genomen. Dan lezen wij door, dan kom ik tegen ep blz. 6 rechter kolom Utrecht, 

geen bezwaar, akkoordo Dan lezen wij door en dan kom ik tegen op blz. 7 linkerkola 

Vlaardingen betrekking tot - wij hebben dat bij punt L. blz. 7 linkerkcl. ik 

maak U erop attent zonder U te willen binden dat dit een verwijzing is naar aanleiding 

van een punt dat U eerder vanochtend heeft aangenomebo milieuhygiene wordt redactio

neel gewijzigd in Milieubeheer om de gelijkheid nog verder door te zetten. 

Punt 11:. Mijnstreek, het natte gymnastieklokaal, geen bezwaren, dan zullen wij 

hopen het droo# te houden. L.D.C. volgende punt, verkeersonderricht daar geplaatst 

n.a.v. een beslissing van de Partijraad, ze was eerst meer in het begin gezet, 

dank U wel. Dan krijgen wij punt Oe middenkelom Rotterdam de scho~ladviesdiensten, 

geen bezwaar. Vlaardingen, beroepsenderwijs in bedrijfsverba.nd. Punt Q, eveneens 

geen bezwaar. Krijg ik onder punt S. de velledige wegneming van de financiele belemmer: 

ingen J.O.V.D. Ratterdam en andereno Geen bezwaar. Ik kern bij punt 7 rechterkolem 

blz. 7 Zeist. Punt T. ten 2e , herstel ten derdeo Punt Uo JO.VoD. geen bezwaar. 
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Punt VoLeidsendam eerste deel geen bezwaar. Dan is 116 ingetrokken door Leidsendamo 

Wo X waarmee het punt Onderwijs is afgehandeldo Ik neem aaR , ik mGet dus zeggen 

dat ik wou dat het in de politiek ze vlot ging met het onderwijs, maar in ieder 

geval hoofdstuk 8 wetenschapsbeleid~ Ja dan krijgen wij eerst de werkgroep, de 

werkgroep heeft daar aangepast , dan krijg ik regio Leiden. De Heer Offerhaus vraagt 

het woordo 
Offe:rhaus uit Leiden, mevrouw de veorzitter, ons bezwaar tegen de punten B.en C 

die wij een andere reà.actie hadden gegeven hebben wij ingetrokken. Vvi j houden vast 

ons bezwaar tegen het punt A. waarin door U gepleit wordt voor een krachtig gec0-

ordineerd en efficient wetenschapsbeleid wat ffaai klinkt, maar buitengewoon cnuit

voerbaar is, vooral waar het krachtig en efficient betreft. Waarbij in het bizonder 

komt een bezwaar onzerzijds dat bij de tech belangrijke hoge uitgaven die hier 

tegenwoordig aan gedaan wordt helema&l niet wordt gezggd, waarom zoiets zou rnaeten 

welk nut of welk belang men daarmee gediend zau zien. Het is uit ijeofde daarvan dat 

wij de in de ontraden 117 het alternatief vooraan stellen en zeggen een evenwichtig 

en geco~rdinecrd wetenschapsbeleid dat gezien de invloed van de wetenschap en techno! 

logie op de samenleving, en dan kom ik met een redactionele verandering mijnerzijds, 

mede afgestemd is op het bevorderen van welvaart en welzijn. Het gaat er mij om 

en dat is dan iets waar de redactie zich dan n~g eens ever mag buigen, dat er een 

of andere contekst is waarin gezegd wordt, we gaan geld uitgeven voor de wetenschap, 

het gaat er niet om om de zaak te begrenzen of te beperken, maar wel om een doel 

aan te geven of een serie doelen aan te geven, omdat wat er op het ogenblik staat 

alleen maar de opdracht is gm op een efficiente wijze een heleboel geld uit te geven 

en daarbij nog krachtig te zijn ooko Dat is ons gewoon te kras en men moet erhij be

denken dat van de 1~ miljard waar we langzarr.erhand naar toegaan, niet veel meer dan 

een derde aan het universitaxire ten goede komt , dat de rest voor een belamgrijk 

deel ten goede komt, laat ik maar zeggeb, in hun bedeeling voor het land beèangrijke 

uitgaven, waar wel degelijk niet het academisch belang, maar het nationaal belang 

een gr~te rel speelt en waar dus ook in ons pregramma alle aandacht aan gegeven kan 

en moet wor:leno Ik pleit daarem voor een aanvaarding van ons alternatief voor punt Ao 

Ik dank Uo 

Een van de anderen die QVer dit punt het woord verlangt, zo niet dan wil ik t0ch namens 

de werkgroepen een enkele opmerking maken. Ik ben, laat ik dat de Heer Offerhaus zeggen. 

bi~onder erkentelijk voor het feit dat hij aangekondigd heeft, de sntraden amendemeneter 

118 en 119 terug te nemen, maar nu hij dat gedaan heeft en we dus mogen aannemen dat 

die andere stukken, waar hij toch een licht gevoel van ongemak mee had, dan moet hij 

t~ch wel uitkijken dat hij hier door amendering op het eerste punt de onderlinge 

samenhang niet verbreekt en als nu de Hr.Offerhaus ziet wat er in dan in die aanvaarde 

tekst B en Costaat, dan vindt hij daar hetzelfde uitgewerkt, in wat hij nu in zijn 

amendering voorstelt, vandaar dat ik geloof dat door zijn welwillende medewerking hij 

nu dreigt een wat onevenwichtig amendement in te dienen. Ik heb bevendien moet ik U 

zeggen, dames en heren, nog een ander bezwaar. En dat ändere bezwaar, dat heeft de Hro 

Offerhaus fijn aangevoeld, moet ik zeggen, daarom heeft hij nu nog geprobeerd om 

zijn redactie wat af te zwakken nlo het toch duidelijk beperkend richting geven van 

welvaart en welzijno Natuurlijk zijn factoren die bij het wetenschapsbeleid zeer zwaar 

moeten wegen, maar eR~e am ze zo heel nadrukkelijk als een eng gerichte doelstelling 
min of meer voor te schrijven dat is een zaak die wij toch niet zouden willen 
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volgen en dat dus juist in een zaak waarin de everheid een zo belamgrijk stuk 

uitgaan van politiek mee heeft te bedrijven, wij als liberalen daar een krachtig 

beleid wensen, wel ik dacht dat dat gezien de entwikkelingen ep deze begrotingspost

en niet valt onder het hoofdstuk overb0dige weelde. De werkgroep blijft daarom 

bij krachtig Qntraden van het amendement Leiden met alle waarderi:Q:g voor de 

cooperativi<bei t die van die kant gekomen iso Mag ik Leiden dan nu in sterrunirlg 

brengen. Wie wenst Leiden te steunen ? Wie is tegen ? Het is verworpen. Dank U welo 

Leiden verworpen zijnde, kom ik onder Ba aan de toeveeging Lekkerkerk, geen bezwaren 

ik kom daarna bij Gouda, dat is punt C. geen bezwaar ? Ik kern dan pnder punt D 

kom ik regie Gouda en L.D.C. Geen beswaar'? HGofdstuk wetenschapsbeleid geen bezwaar, 

hoofdstuk wetenschapsbeleid afgehandeld. Ik dank U welo 

Par.9 spGJrto Splilrt ender A. een nieuwe formulering Rotterdam, regio Leiden, geen 

bezwaar. Voorburg is ingetrokken, dan ga ik door en dan kom ik bij B. pago8 

rechterkolom, Utrecht akkoord. Dordrecht wordt ontraden, daar wordt geschrapt 

alsmede ten behoeve van de t0psport, Dordrecht trekt in, dank U vriendelijk. Da• 

punt Eo geen bezwaren. Hele hoofdstuk Sp®rt geen bezware•• Aa•genomen, vastgesteldo 

Dank U wel. Paragraaf 10, Jeugdbeleido Ik kom bij 10 Ba stimuleren, arbeid, 

vrijwilligers en jongeren zelf, Rotterdam, geen bezwaar, hoop ik, nee. C. Breda 

geen bezwaar. D.Utrecht, Lekkerkerk, geen bezwaar, ik zit op pagina 9 li~kerkol. 

zoals U gemerkt hee#t, Wageninge!l geen bezw~äaro V0orburg geen bezwaar. JO.V.D. 

heeft U een stuk papier van ontraden de subsidiering van politieke jongerenorgani

satieso Ik ~ie de HroHees ik heb het vermeeden van enige bezwaren tegen het ontraden. 

Dank U wel, meneer de voorzitter, dat wo~~t dan inderdaad een Oratio pro Domo 

U hebt een stencil ontvangen, waarop een aantal motieven die voor dit amendement 

pleiten zijn samengevat, ik zal dit in sneltreinvaart met U doornemen. Het is z~ 

dat op het moment in ons land alle vGrmen van jeugd en jongerenwerk voor subsidie 

in aanmerking komen, voor de politieke jongerenorganisaties geldt dat niet, deze 

werden vrij stiefmoederlijk behandeld. In andere landen~ met name in Belgig en 

Scandinavische landen bestaat het wel een subsidieregeling en tevens ontvangen in 

ons land ook de wetenschappenlijke instituten van de politieke partijen , dus ee• 

vorm van politiek is subsidiabel, men kan zich afvragen of politieke aktiviteite• 
. " 

gesubsidieerd kunnen worden en 4 an ziet U bij argument 3 dat talrijke niet politieke 

jengeren@rganisaties in hun programma's - en dat vind ik een erg zwaar wegenà motief

al dan niet gerichte politieke praktijken epnemen die doorgaans wel voor subsidie 

in aammmrking komen en dat laatste plaatst de politieke jongerenorganistaies toch 

wel in een moeilijke concurrentiepositie. De gezamenlijke nederlandse politieke 

jongerenorganisaties Z9als die zijn verenigd in de Nederlandse Politieke Jongeren 

Centactraad hebben zich vcGrstander van subsidiering geteHmà. op met betrekking tG»t 

een aantal lasten zeals de opbouw van een klein bureau, een maandblad Conferentie 

buitenlandse contacten, en wat erg belangrijk is een serviceverlening aan scholen 

diverse inititieven en niet politieke ®rganisatieso Op dit moment wordt het politiek 

Jengerenwerk gefinancierd door c~ntributies van de leden, die vrij hoog zijn vGor 

J.O.V.D. is dat Fl. 17,50 tot Fl. 22,50 terwijl de andere politiek jongeren organi

saties lagere centributies hebben en dat ligt er in het feit dat de dubsidie van de 

moederpartijen, dat die nogal variable ie en nogal grote verschillen vertoondo 
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J.o.v.D intvangt overigens in dank F1.3000.- per jaar van de V.V.D. dat is verder 

een onafhankelijke bijdrage , de JO.V.D. is enafhankelijk van de V.V.D. ma~ de 

andere organisàaiés die nauwere banden hebben met de politieke partijen ontvangen 

bedragen in de orden van Fl.20o000 bt Flo50.000 per jaar. Om aan deze sngelijkheid 

een einde te maken, dan zou men twee eplossingen kunnen kiezen. Grotere bijdragen 

van de V.V.D. of een Rijkssubsidie, dus wat dit betreft hebt U een keuzeo(Applaus)o 

Is er een van U die ever dit punt het woord vraagt. De Hr.Kerthofaltes vraagt het 

woord. Wij hebben in het CGngres kiezers-gekozenen een stemming gehad ever de vraag 

of politieke partijen gesubsidieerd m0esten worden en wij hebben met overgrQte meer

derheid, ondanks de geldnoden waarin wij verkeerden, dat is alg~meen bekend, toch 

de principiele beslissing ~nomen dat wij er niet voor moesten ijveren dat politieke 

partijen van overheidswegen worden gesubsidieerd. Ten aanzien van Jcmgerenorganisa

ties geldt naar mijn mening ook ongeveer dezelfde redeneringo Men mset bijz~nder 

voorzichtig zijn met het pGlitiekgerichte j~ngerenwerk als zodanig te gaan subsi

dieren, waar liggen nl. bepaalde grenzeno Ivlen heeft politieke jongerencrganisaties 

die tot politieke partijen behoren, daarvan onderdeel uitmaken, er zijn politieke 

jongerenerganis&~ies die een uitsluitend eenzijdige financiele liasen onderhouden. 

U kunt dat vergelijken bij de J.O.V.D. en bij de V.~oD. het is inderdaad juist dat 

wij net als in Engeland de leider van de eppesitie een salaris krijgt uit de schat

kist bij ons ook de J.O.V.D. een gering subsidiebedrag verkrijgt en daarmee volledig 

enafhankelijk blijft zoals in Engelan~ de eppesitie volledig onafhankelijk blijft, 

verder dan dat gaat de vergelijking niet, maar er zijn eok jGngerenorganisaties die 

politiek bedrijven maar in geen enkele relatie staan tot een politieke partij. Waar 

gaan we nu de grenzen leggen, dat werd t bizcmder moeilijk, dat moet beoGrdeeld gaan 

werde:n door een overheid die zich dan op een gfled egenblik kan gaan laten leidelll., 

d~tor wat wel en wat niet welgevallig is en het moet allemaal betaald worden door 

een belastingbetaler, die zich tenslotte tech maar t8t een politieke partij e• 

misschien zlefs t0t geen enkele politieke partij aangetrokken voelt en daarom mcete:n 

wij, waar wij zelf in het geding zijn tee~ en Gok onze jongeren in het geding Z1Jn 

heel voorzichtig zijn en naar enze mening mQet men zich zelfs onthouden bij het 

zeggen dat dit werk gesubsidieerd moet wordeno 

Ik wilde U zeggen dames en heren, mede dankzij de voortreffelijke veerbereiding door 

de J.O.V.D. van deze discussie met een stencil en gezien het feit dat u van beide 

kanten nu de pleidoeien van onafhankelijkh id heeft gehoord, dat ik nu " .. 
Juffreuw Gi jsberts, ik kan U niets weigeren, gaat U gan~·o 

Dank U wel, meneer de voorzittero Allereerst wil ik de Hr.Korthofaltes danken veor 

het compliment dat hij de Jongerenerganisatie t®ch min of meer wil gelijktrekken met 

een politieke partij en anderzijds zijn we het er helemaal niet mee eens. Een politieke 

partij speelt partijpolitiek, de jongerenorganisatie doet daar ~p het moment, dat wil 

ik niet ontkennen, ook aan mee, maar anderzijds is het zo, iets wat zeer sterk n~g 

in ons programma staat, in onze doelstelling staat en dat geldt niet alleen voor de 

J.O.V.D. dat geldt voer alle jengerenorganisaties, wij verrichten een groot stuk 

staatsburgelijke vorming bij de jongeren. Ik wiJ ook niet ontkeneen dat dat bij de 

ouderen ook nodig zal zijn vaak, maar bij jongeren met name en daar dragen wij een 

hele grote taak tQe bij. De HroKGrthofaltes heeft gezegd, waar is de politieke 

grens, w~t zijn de 0rganisaties die nauwe banden hebben met een politieke partij. 
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Het is ep het moment z~ dat alles wat het etiket jeugd heeft, een jeugdsrgani

satie is maar daarlmj het p~litieke etiket kan thuislaten, naar C.R.M.kan stappen 

en geld krijgt en dan engeacht wat ze daarmee gaan deen. Wij hebben het akeljge 

nadeel dat wij het etiketje politiek dragen en daarom moeten we maar alles zelf 

betalen en moeten we constant onze hand ophouden. Vindt U dit eerlijk.(Applaus) 

Dames en heren, de traditiegetrouw zeu ik weer willen sluiten met een stukje 

engecensureerde zendtijd veor de J.o.~.D. wat we elk jaar ze graag ter beschik

king stellen en ik stel U nu vo~r om te gaan stemmen. Wie staat achter het 

amendement van de J.O.V.D. en wie is daar voor ? Wie is daar tegen? SoDr~ 

J.o.v.D. volgende keer betero Dames en Heren, hoofdstuk jeugdbeleid, niemand~ 

dan is dat aangen0men, dan geef ik nu de microftHm terug aan mevrouw v.Somereno 

Paragraaf 11 Bejaardenbeleid. Ik ontmoet bij B.Breda Zeist, instelling van een 

raad voor bejaardenbeleid deor Partijraad ummiem gesteund, zou iemand het willen 

bestrijden ? Meneer Verweijo U gaat het toch niet bestrijden. 

Verweij, afdeling Breda, ik zeu alleen willen voorstellen om achter de ; staat 

eendrachtige samenwerking tussen deze raad en de betrokken departementen bij 

het WQningbeleid is noodzakelijk. Mag ik voorstellen ®m daar onder meer bij te 

zetten, ~mdat dit bij de raad voor het ouderenbeleid bij mij bepaald niet gaat 

alleen Qm de wGningbauw, maar op de totaliteit van het ouderenbeleid. 

Het lijkt me een aanvaardbare redactionele toeveegingo 

Ik sntmeet, ik constateer dat het niet bestreden is, Roozendaal,Wageningen, Den 

Haag,Tilburg, bij het bouwen van bejaardenw0ningen, de aanpassing, specifieke 

eisen, iemand die dit wil bestrijden, de partijraad was unaniem veor. Dan entmoet 

ik Laren,Blaricum,Bussum de hulopverlening aan zelstandigwenenèe bejaarden moet 

uitgebreid worden door middel van dienstencentra. Werdt niet bestreden. Dan ent

meet ik uiteindelijk bij F. regio Leiden, meer aandacht schenken - pardon G 

verscherping van het tQezicht ep en de reglementering van ten aanzien van bejaar

den tehujz en. Aanvaard deer derPartijraad o Vraagt iemand stemming ever enig artikel 

van par.ll bejaardenbeleido Haarle1n vraagt stemming ever D laatste alineae Bij 

de D. van Dirk dus, ja. Tevens moet de mQgelijkheid worden uitgebreid volwassen 

vrouwen $p te leiden tet bejaardenhelpster. Ja dat wordt bestreden door Haarlem. 

Gaat U gang. Ja, mevr®uw de vcorzitter, ik vraag me af of er inderdaad uitbreiding 

meet k•men, want er zijn dacht ik, inrichtingen voor het Gpleiden van bejaarden 

helpsters genoeg en ik vraag me af waarom dat uitgebreid moet worden. Dat is alleso 

Vraagt nog iemand het woordo Gaat U gango 

Mevr.Goudswäard, Zeist. In dit geval weu ik toch wel zeggen dat hiermede bedaeld 

is, want ons amendement heeft eok hiermede verwerkt dat de mogelijkheid hier be

doeld is oek parttime en oudere vr0uwen zou ik willen zeggen die nog weer in het 

arbeidsproces ingeschakeld wensen te worden em bepaalde leemtes en tekorten in 

het personeel en begeleiding in het bejaardentehuis daarmee te kunnen opvangeno 

Nog iemand over dit punt. We zijn dus nu aan het praten over de laatste alinea 

van de linkerkolom van pago 9· Dan ga ik stemmeno Wie is het met Haarlem eens dat 

deze alinea geschrapt moet worden.? Ik constateer dat dit beslist geen meerderheid 

is. Vraagt nog iemand stemming over een ander punt uit deze paragraaf. Nee? Dan 

eenstateer ik dat deze paragraaf 11 in deze v0rm is vastgesteldo 
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Ik kom bij paragraaf 12 De Vrouwo Ik entmoet bij Bo Velzen, Tilburg enz. verbetering 

van de belastinghef veor de gehuwde vrouw, zodanig dat daarbij rekening wcrdt ge ... 

h~uden met haar zelfstandige positie, partijraad was voor. Ik ontmoet verder 

Rotterdam, die een wetswijziging wil die het bepaalt dat het beding in een arbeids

overeenkomst met een vrouw dat haar bij huwelijk ontslag wordt verleend nieti~ wordt 

verklaardo Ja. Mej.TQxopeus PGt, ever Rotterdam D. 

Ik vraag mij of, of we hier nu weer niet, en dat is wel meer punten in dit progrrunma 

naar mijn mening, weer veel te veel heeft willen regelen en daardQor het juist ver

keerd doet. Hier grijpt men in in de contractsvrijheid van de individu. Men kan 

zeggen dat dit een heel ander iets is dan bij ontslag vun de huwende amotenares 

hier LÇO.ä.t men vocrschrijven, wat een onderneming, Wht eenwerkgever in zijn arbeids

cuntract niet mag zetten., Nu zal dat niet zo veel gevaren epleveren in een tijd van 

een everspannen arbeidsmarkt, maur wanneer de balans nu eens naar de andere zijde 

or.,slaö.t zal een dergeli.~ke stregente wetsbepaling tot gevolg kunnen hebben dat juist 

vrouwen minder in trek komen om in dienst genomen te worden bij particuliere werk

gevers en ik geloof dat het daarQm een groot gevaar is om zo iets te gaan voor

schrijven, bovendien volkGroen in strijd is met het prlbncipe van de contractsvrijheid o 

Iv!et de microfoon aan moet ik toch weer even opponeren. Sinds 1907 hebben wij een 

zeer uitvoerige wetgeving op het arbeidscontract en daarin zijn nu juist bij uitstek 

een groot aantal bepalingen Gpgenomen van dwingend recht, die de werkgever allerlei 

bedingen verbieden t.a.v. de toekomstige werknemer met wie hij een contract aangaat 

en dat is gebeurd heel duidelijk ook met grGte liberale steun om de economisch 

zwakkere te beschermeno Wat is nu het geval bij het Gpnemen wat inderdaad nog her

haaldelijk gebeur~ van een beding in een arbeidscontract dat een vrouw die in dienst 

treedt ontslagen zal worden, en daarmee akkoord gaat, bij voorb~at al wanneer ze in 

het huwelijk treedt, dan wordt er ook gebruik gemaakt van de economisch zwakkere 

positie die op dat ogenblik kan bestaan. Bij een zeer gespannen arbeidsmarkt zal 

dat wel meevallen, maar daar mag men niet bij voorbaat vanuit gaan en ik geloof 

dat dit op zichzelf een hele re~ele beschermende maatregel is. Een vrQUW die een 

dienstverband aangaat en nog geen trouwplannen heeft, die zal daar gemakkelijk haar 

handtekening onder zetten 0f er over heen lezen, dat haar op het ~~enblik dat zij 

huwt haar ontslag boven het hoofd hangt, de meeste vrouwen willen op het ogenblik 

zeker in het begin van een huwelijk nog wel degelijk door blijven werken en het lijkt 

mij veel reeeler om het beding bij voorbaat waar hierep ged0eld is om dat uit te 

sluiten en nietig te verklaren, dan moet men maar opnieuw Gvereen zien te komen of 

de dienstbetrekking wel of niet blijft bestaan, op het egenblik dat de vreuw gaat 

huwen, dan kan er overleg plaatsvinden. Er zijn ook veel vrouwen die hierdoor in moeilij 

heden komeno Niet ieder huwelijk is even standvastig en het komt voor dat een werkgever 

zegt, gaed ik zal mij ep dit moment nQg niet beroepen op die passage, maar ik beroep 

me er dan wel op zedra je kinderen gaat krijgen. Ik maak het meer dan eens mee dat op 

dat ogenblik het ontslag ingaat, dat het huwelijk zelf alweer tot mislukking is ge

doemd en dan zit men in zeer grete moeilijkheden. Ik geloof dat het veel reeler is 

omhier de lijn door te trekken en te zeggen in het kader van de bescherming van de 

werknemer zullen wij ook dit beding bij voorbaat nietig verklaren dan kan men altijd 

naderhand overeenkomen wat men deet 0p het ogenblik dat de vrouw trouwt. Ik zie ook 

bevendien niet in wat eigenlijk de reden is van een dergelijk beding. In tal van 

berQepen maakt het helemaal niets uit of die vreuw die werkzaam is Qf die nGu 
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thuis wel ~f niet een man heeft zitten en of ze met die man wel ef niet getrouwd 

is. Ik dank U zeero (Applaus) 

Bisschop, afdeling Heerde. Mevrouw de voorzitster ik wou even terugkomen op 

punt B. het was •• nee nee we hebben het op het ogenblik GVer de amendementen 

ik ga straks pas de paragraaf behandelen, aldus mevrovoSemereno Nog iemand die 

de deor de Partijraad gunstig geadviseerde amendement van Rotterdam wil be

sprekeno Is er iemand tegen ? Nee. Dan kom ik bij Delft enzo terecht, bevordering 

van de op of inrichting v&n creches overheidstoezicht 0p chreches is gewenst. 

Door de partijraad overgenomen, of althans gunstig geadviseerd. Jao 

Ik ben mevr. Snoep afgevaardigde uit Heemstede, dit amendement wordt ontraden 

als ik het goed begrepen heb, omdat het bizonder onderwijs mäebruik maakt van 

peuterspeelzalen •••• nee U bent te ver, het is helemaal niet entraden, ik heb 

het Gver Bo dat is gunstig geadviseerd zelfs. Ik heb alleen tE ••• o dus ik ben 

te vroeg begrijp ik •..• maar ik wil wel aan de orde stellen, dan kunt U daar 

blijven staan, 123 Delft L.D.C. regio Leiden •• ik sta hier zonder ding nlo 

Kan ik doorgaan ja. Ik J.1eb dus begrepen dat dit amendement E, Do entraden werdt 

omdat het bizl!lmder onderwijs misbruik maakt van peuterspeelzalen om hun kinderen 

aan scholen te binden, maar nu geloof ik niet dat deze engewenste situatie ver

andert als wij al dan niet peuterspeelzalen in ons verkiezingsprogram opnemen, 

ik geloof wel dat peuterspeelzalen een opvangmogelijkheid van 2 tet 4 jarigen 

in een modern programma herell. Veel van deze peuterspeelzalen lopen zeer goed, 

ten gerieve van moeder en kind, ik vind dus uit het oogpunt van prepaganda van 

peuterspeel~alen dat deze beslist genoemd moeten worden in ons programma en daarom 

handhaaft Heemstede het amendement. Dat het wenselijk is dat 3 jarigen Gp kleuter

schelen roGeten werden opgenomen, staat hier los van, en dat is zeker in de toe

komst ook wenselijk, maar niet direct uitveerbaar. (Applaus)o 

Ik meet U even mededelen dat ingetrokken is door Delft,LeideB, Amsterdam, Rijswijk, 

Den Helder, Zeist en Amstelveen, Heerde trekt ook in,maar Heemstede handhaaft dus 

in ieder geval rlus het lllijft limderwerp van beraadslaging uitmaken. De lireVtmhof 

vraagt het weordo 

Mevrouw de voorzitter, dames en heren, ik wil graag hier het standpunt van het 

Qntraden toch steun geven. Als van de zijde van Heemstede gezegd wordt dat er 

wat dat betreft geen samenhang is met de vervroeging van de verlaagde tGelatings

leeftijd tot kleuterscholen, dan is dat dacht ik een niet juist argument. Die 

samenhang is er natuurlijk wel.Er zijn een aantal elemen~en di8 we hier m0eten 

onde:-strepeno In de eerste plaats dat als wij werkelijk willen en ik dacht dat 

dat de hele teneur was, niet zomaar om een opvangsteentrum te scheppen, maar 0m 

werkelijk tegemoet te komen aan de cmtwikkelingsmoeilijkheden die we ondervinden 

bij talrijke kinderen van ens volk en die op een gegeven ogenblik heel nadrukkelijk 

daar leiden tet blijvende achterstanden in het hele verdere leven dan meeten wij 

zo snel mogelijk naar de toelating naar de kleuterschelen tee, dan m0eten we af 

van wat betreft oppascentra, niet dames en heren op basis van verplichting, wel 

op basis zoals dat nu ook is van vrijwillige teelatingo De ervaring leert dan dat 

de @uders daarvan op een juiste wijze gebruik maken, de ervaring leert danook dat 

we inderdaad ook het probleem van de taal aan kunnen pakken, daarnaast zal men 

voor de jongere kinderen en dat staat ook in het program bepleit, de opvang 

in chreches moeten hebben, maar deze situatie en ik spreek nu vanuit 



SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK Blad No. 31 

AFDELING CONGRESREGISTRATIE Band No. 3 

de politieke praktijk, zgals die hier met alle goede bedoelingen in dit amendement 

werdt neergelegd, die situatie dat moet men zich wel realiseren en ik kom dat 

helaas in de harde dagelijksexpraktijk neg veel te veel tegeA, zal er Qngetwijfeld 

toe leiden dat het openbaar enderwijs, zeker buiten grete bevQlkingsconcentraties 

maar wellicht daar oek ernstig schade lijden. In het belang daarvan en dan noem 

ik, speelt mij zo de naam Strijen d$~r het hoofd, maar in het belang daarvan 

verz0ek ik U met klem dit amendement niet aan te nemeno 

Driebergen heeft eok ingatrekken wordt mij net bericht, ja gaat U gango 

Ik ben mevrouw Kek uit Leersum, ü bent over punt 1 heengestapt en bent direct aa• 

het amendement begonnen. Ik vind dat er over punt 1 neg ~el iets ep te merken is 

nl. staat er heel vrijblijvend, overheidstgezicht op chreches is gewenst. Ik vraag 

mij af hoe men toezicht kan houden zonder eerst wettelijke normen te stellen en 

dat is het punt wat ik vind in het amendement en dit gedeelte van het amendement 

spreekt mij zo biz~nder aan, want op het egenblik rijzen de chreches als padde

stillelan uit de grend en er is geen toezicht op en er bestaan ook geen normen voer 

waaraan die chreches m•eten vold0en en daarom zou ik dit punt van Uw amendement 

in Uw aandacht willen aanbeveleno Dank U wel. Ik ben overigens helemaal niet over 

punt 1 hee•gestapt, we waren er nog VQl"P mee bezigo Ja, meneer Hamburger uit 

Utrecht. 

Mevrouw, de voorzitster, wij zijn niet z• moedeleos als de andere afdelingen die 

inmiddels onder Y.ich achter amendement 123 hebben teruggetr~kken. Afdeling Utrecht 

wil het biz.()nder graag blijven steunen en het beteog van de Heer VQnhef is tmge

twijfeld in beperkte mate geldigo Niettemin moeten wij &ns er toch vttor hoeden 

al te zeer uit angst voe)r bepaalde repracussies ons in avonturen te stflrten of 

zaken af te houden die ep zichzelf van belang zijn. Ik mag er daarbij nog 0p wijzen 

dat deze paragraaf met name staat in. de paragraaf over ie vreuw en dat dit al thans 

niet door Utrecht terstond gezien wordt als een zaak die van groot belang is iA 

verband - al kan die daar aan medewerken - in verband met de vorming en het opvangen 

van achterstanden bij jonge kinderen. Wij staan van harte achter dit amendement 

en willen dit graag blijven steunen. Wij ~eloven dat dit een abs@luut noodzakelijk 

en eerlijk compliment is, wanneer men tot een redelijke situatie veor de gehuwde 

vrouw wil komen. Ngg iemand die het woord vraagt, over deze aangelegenheid. 

Meneer Meieraan, als het kan wil ik daar:aa. tet stemming ever gaan .. Ik geleof dat 

cok hier wel de diverse facetten wel naar vGren zijn gekomen, tenzij me* nog iete 

heel dringenàs op het hart heeft. 

Meieraan ,Naarden, mevrouw de veorzi tter, ik dacht dat er in dit amendement twee 

verschillende dingen worden genoemd, misschien wel meer dan 2, de peuterspeelzalen 

in het belamg van het kind, van het v•orkemen en opvangen van taalachterstanden 

en dergelijke, van harte gaarne accoord, de lólVerblijmogelijkheden veer schoolkinderen 

en dergelijke die door de vmrige spreker geneemd zijn in het belang van de werkende 

vrouw. Niets op tegen, maar moet de 19Verheid deze middelen betalen of moeten die 

werkende vrauwen die hun verdiensten hebben en hun belastingfaciliteiten op dat 

punt, mogen ze die ook zelf liever betaleno ( gnverstaanbaar vanuit zaal.) Neg even 

d~or de microfoon wat al gezegd wordt, want het verbaasd me tGch wat de Hro Meieraan 

de vorige spreker al zei, waar n0dig bev~rrlering van de oprichting, ik dacht dat 
dat niet gelijk wil zeggen dat de overheid her en der die dingen gaat beuweno 
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Offerhaus uit Leiden, meTrouw de voorzitter, ik wou er eTen opwijzen dat wanneer 

er niet gereglementeerd wordt ep het ~ebied Tan de peuterspeelzalen, de kans 

groet is dat er ontwikkeling plaats vindt waarin een heleboel kinderen hun ont

wikkeling ten achter raken. Ju wel. • •• Dit is toch een niet geldig argument, 

mevrouw de v~orzitter, als ik dit even per illteruptie mag zeggen, laten we goed 

zien, dit is een r a11~ge bied natuurlijk tussen enderwi js en gehuwde werkende vrouw, 

maar dat wij de prioriteit moeten leggen en dat legt toch al een zware financiele 

druk, dat wij een hoge prioriteit moeten leggen bij die vervroegde openstelling, 

en als er dan gezegd w~rdt, deze peutersschoolzalen dan maar ~peen gegeven egen

blik alleen bevorden en niet betalen, nou dan weet ik heel precies wat er gebeur'.i 

met het spnebaar enderwijs en als U daar niet licht aan tilt dan zeg ik, dat is 

niet aen avontuur waarin U zich stQrt, dat is een afgrend en dat d•et veel meer 

pijno (Applaus)o Ik ben het niet eens met de Hr.Vonh~f, maar we zullen zien wat 

de zaal zegt, aldus Offerhaus. Mag ik gaan stemmeno We hebben het •ver twee 

dingen gehad, we hebben het gehad ever E en we hebben het gehad ever een toevoeging. 

Laten we nu even met stemmen g0ed weten wat we d0en, E - de bevordering van de 

~pof inrichting van chreches, overheidstmezic~chreches is gewenst is deer de 

Partijraad gunstig geadviseerd. Wil iemand van de ledenvergadering dit bestrijden, 

ja ( onverstaanbaar vanuit zaal) ja het is als toevoeging ingediend en als U zegt 

dan krijg je een redactionele dQublure dan heeft U gelijk, maar dat wordt heus 'ij 

de eindredactie wel glad gestreken, maar ik moet het even afzenderlijk in stemming 

brengen, het is afzcmderlijk behandeld, het ene is ontraden en het andere is akkoerd, 

E. wordt niet bestredne, dan kom ik aan het amendement 123, wat dus deor de partij

raad <Om traden is, hier deor diverst:wwelsprekende sprekers en spreeksters verdedigt, 

mag ik vragen wie is er vegr amendement 123. Voor ? Wie is tegen dit Blllendement ? 

Ik gelGof echt dames en heren dat we over de chreches schriftelijk moeten stemmen, 

want ik zie , want er zitten grete afdelingen en kleine afdelingen en wij proberen 

dat wel te schatten, ma&.r ik vind het in dit geval te gevaarlijk em te schatten, 

dan krijgen we toch een oneerlijke stemmingo lV!ag ik een stembureau benoemen, voor

zitter is zoals altijd ~e HroKorth.altes, mag ik vragen of de Hrode Beer,Mevr. 

Veder, en meneer Linze en meneer voArdenne deel willen uitmaken van het stembureau, 

dat heb je ervan als je veoraan gaat zitten. We stemmen dus ever amendement 123 

wie dat amendement in het programma wil opnemen, zou v0or moeten stemmen, wie het 

wil schrappen evereenkorr,stig het advies van de partijraad meet tegen stemmen, en 

wie het niet weet mag blance stemmeno Stembiljet groen 1, alle ~1dere zijn niet 

geldig, stopt U er veoral geen 2en ef 3en in, als U op l p@pptjes heeft zittell 

tekenen mag U het toch nog gebruiken, alleen biljet lo .Als U voor bent dalfl steunt 

U het amendement 123. Dames en Heren wilt U Uw zetels n€Jg even ümemen. De voer

zitter van hetlJstembureau zal uitslag deen. Mevrouw de VQorzitter, niemand had pop

petjes getekend, dus het is hier geen peuterspeelzaal dat valt mee, maar wel eea 

aantal aanwezigen die op hun stembriefje schreven tegen en het vervelgans in het 

korfje voor stcpteno Die hebben wij ongeldig verklaardo Dat waren er zeveno Blance 

waren er 9, ~eor 270 en Tegen 173, zodat het VQGrstel is aangenomeno (Applaus) 

Zelfs•al zouden die zeven zich niet vergist hebben dan zou er nog geen verschil 

hebben uitgemaakto 
Vraagt n$g iemand stemming over enig 9nderdeel van parode vrouw of het woord~ 
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Mevr~uw de voorzitster, Bisschop uit Heerde, de afdeling Heerde heeft mede 

onderschreven een amendement dat •vergenomen is in punt B. verbetering van de 

belastingheffinf v~1 de gehuwde vrauw. De tekst van dit amendement is iets anders 

uitgevallen dan de afdeling Heerde nu juist acht, wij geleven dat het met name 

om ten aanzien van meer gelijkheid te krijgen ten aanzien van de nu volB·ende 

pagina 13 niet alleen gesprGken moet worden van verbetering van belastingheffing, 

maar ook zeggen, verlichting van de sociale premieLeffinf veor de gehuwde vrouw, 

O(>k in punt 4 0ncl.er 15 wordt dit vermeld en ik geloof dat dit een zeel' ess€1Tiele 

mogelijkheid is om ongelijkheid en laten we zeggen Gverdreven premieheffing te 

v~orkomen zonder dat dit rechtstreeks aan de Rijksschätkist nadeel berokkend. Ik 

vind dit een punt van groot practisch belang om de positie van de en de a&ntrekke-

lijkheid van het werken van de gehuwde Vr0UW te verbe t!E'ren. Ik ZCU dUS dit punt, 

vermindering van sociale premieheffing bij de gehuwde werkende vrouw, hier ingelast 

willen heb ben. Dank U. Wie vraagt nog het woord., Vraagt er ierrand stemming ? 

Geen stemming gevraagd. U heeft stemming gevraagd van B .. U wilt schrhpping ge

vraagd voor B. dat is heel concreet Uw voorstel. Nee dat kan niet , U heeft eeR 

half jaar de tijd gehad vilor amendering, er kan niet meer geamendeerd worden. Nee 

dat kan nieto U kunt tegen B. stemmen. Dat kan heus niet. 

Wie stemt er tegen B. ? Ik eenstateer dat B is aanvaard. Vraagt nog iemand stemming 

ever een ander onderdeel, dan constateer ik dat paragraaf 12 de Vrouw is vastgesteldo 

Ik ga Gver naar paragraaf 13, een nieuwe paragraaf ingeveegd op voorstel van de 

regio Leiden en door de Partijraad positief gesteund. Wie vraagt ever A het wo0rd, 

of volgg men de partijraad. Dan kom ik aan 124 een ontraden amendement, ik zou 

U namens de werkgroep willen voorstellen, om dit te behandelen bij Hom.4 9 K. waar 

hetzelfde probleem aan de orde wordt gesteld. Heeft U het daar behandeld dan kunt 

U altijd nGg bij v0orstel van orde v€lorstellen, indien het <J.lthans wordt aangenomen, 

om het hierop te nemen, ik zou het prGbleem als zodanig willen behandelen bij het 

onderdeel waar het in het cencept staat, maar nogrnalis de vergadering heeft van

middag het v~lste recht om het uiteindelijk in de eindredactie hier ender te brengen. 

Maa r ik z~u er bij 4 ever willen stemmeno " Ik constateer dat parol3 dan in deze 

verm is afgehandeld. Ik geef nu het woord aan de HroKerhalsaltes die zal beginnen 

met R&m.2 Nederland in de wereld. 

lk vlei mij.alliet met de hoop dat we dat helemaal voor de lunch afkrijgen, maar wij 

hebben nog een enorm programma voor de boeg dus ik zsu in ieder geval een begin 

willen maken. Hoofdstuk 2 parel Buitenlandse Politiek. U weet dat die paragraaf ge

heel is hers:m:hreven in verband met het grete aan tal amendementen en deze~ herschrij

ving heeft de instemming gekregen van de Partijraad. Mag ik iemand het woord geven 

over letter Ao Over letter B. Over letter Co Over letter Do Over letter E. ef 

letter F. Zo niet vraagt iemand stemming ~ver een van de onderdelen van paro 1 

Dan is deze ongewijzigd goedgekeurdo Meneer Berkhouwer, ik doe het wel snel maar 

ik gelQof als ik gGex ben ingelicht niet za snel als U denkt. Ik ben nu aan paro2 

tee van hoofdstuk 2~ Het amendement no 201 is ingetrekken. Dan kQmen we aan letter A, 

dat is geamendeerd door Breda en anderen, de partijraad heeft dat overgenomen. Mag 

ik iemartcf het woerd geven. Dan ben ik aan letter B .geamendeerd door Naarden en dat 

is evergenomen, mag ik daarover iemand het woord geven. Ja gaat U gango 
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Ik heb alle letters duidelijk genoemd en herhaald dat ik meet toch hiertegeA 

bezwaar maken. Wilt U stemming ever iets, of wilt U erever spreken. N@u daar 

heb ik werkelijk heel duidelijk de gelegenheid veer ~geven. Het spijt mij zeero 

Letter B. van paro2 Naarden. ','!ie wil daarever spreken? Dan kom ik aan no.202 dat 

is Hengelo die een aantal van deze tegenstemmingen heeft laten doorhalen. Ik 

geef het woordo 

Mevrouw de presidente, mijn naam is Arnald, uit Hengela, ik wem graag een kleine 

teelichting geven voerdat wij ens aan de lunch stortea ep ens amendement. In het 

ontwerp wat in Juni aan ons is veorgelègd had de redactiecommissie aan het eind 

van par.l geschreven dat ze zich kon VGorstellen, dat wij het bij enig algemene 

gedachte zeuden laten en dat wij allerlei praktische en specifieke onderwerpen 

op het gebied van buitenlandse politiek, niet in dit verkiezingspro&ramma z~udeB 

vermelden, maar ever zouden laten aan de partijraad en aan de Kamerfraktieso Dit 

is niet gebeurd, helaas, naar de mening van afdeling Hengelo, en ik z~u graag nog 

even een paar punten hier, een paar leden willen teelichten, die volgens mij maken 

dat het enzinnig is om deze te handhaven in dit verkiezingsprogrammao In de eerste 

plaats lid D. waar naar mijn mening in de eerste zin iets gezegd wordt wat nooit 

de v. V.D.kan aannemen .• Alles wat mogelijk is d0en em de democratische structuur 

in de landen, waar deze niet aanwezig zijn te bevorden, dit zou letterlijk gelezen 

betekenen dat wij kruisers en weet ik wat voor schepen naar A1hene zGuden mGeten 

zenden om Griekenl~d als voorbeeld te nemen om dat te gaan bombardereno In de 

tweede plaats mijne heren, spreekt hier een religieuse zendingamissie uit die 

meer bij -dacht ik tenminste - bij politieke partijen als staatkundig geref~rmeerd 

verband zou aansluiteno Ik wil hier nGg een paar dingen noemen, in de derde plaats 

:Ï:R versterking met de band in Indcmesii! dat is nQtuurlijk in dit stadium prachtig 

maar het kan zijn dat er over een paar jaar een ander regiem komt in Indonesie en 

dan is zo'n parowaardeloos gewGrden, ever zuid-oest Azi"e het lijkt mij beter 

niets in dit verkiezingspr8gramma op te nemen, dat kan men beter aan de Kamerfraktie 

Gver laten. Ik wou dus voorstellen meneer de voorzitter, 9m deze paragraaf te 

schrappeno 

Ik was neg zelf niet helemaal aan D. toe, maar ik heb nota genomen dat de afdeling 

Hengelo denkt, dat tot datgene wat voQr Nederland mogelijk is, zgu beheren het 

zenden van kruiserso Ik dacht dat vo~k de meeste onzer niet als iets werd gezien 

wat mogelijk was• Maar goed ••••• Nee hoor dat graag van een militair specialisto 

We zullen er straks ever stemmen. Ik kern nu ep 203 dat is ingetr~kken, maar 204 

resteert neg dat zijn afdeling Den Helder eoao aanwending van alle gepaste middeleA 

tot versterking van de structuur enz. Mag ik daarover iemand het woord geven die 

dit amer1dement wil verdedigene ? Ze niet, mag; ik dan vragen bij we ge van stemming 

wie veor 204 is, dat wordt Qntraden d•or de Partijraad. Dan is dat verwerpeA. 

Dan kem ik aan letter Co Rotterdam is ingetrokken ? Dank U wel, dan kom ik dus 

tech aan letter C. Meneer Berkhouwer vraagt het w&erd en krijgt dat. 

Meneer de voorzitter, alle bij deze zaak betrokkenen achten paro C een belangrijke 

paragraaf • Intussen is deze paro zoals de redactie momenteel luidt niet meer up te 
• 

date, want het is zo dat hier wordt als desideratum gesteld de erkenning van de 

Oder/Neisse grens, het komt ~ns voor dat sinäs door de B~ndsrepubliek hij niet 

minder dan 2 verdrage• deze grens metterdaad is erkend, wij dit niet meer als 
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decideratum behoeve• te stelleno Dan kern ik meneer de voorzitter, tet een iet wat 

heet punt p•litiek punt ep dit mGment eek in de interne Rederlandse politiek, àe 

erkenning van de D.D.Ro en die staat hier ietwat enduidelijk in en het is •iet 

duidelijk ef dat zeu moeten geschieden onzerzijds zelfstandig en a bout portant 

dan wel ac..n het einde van laat ik zeggen de ontspanningsri t .. Ik geloof meneer de 

veorzitter dat wij van oordeel dienen te zijn dat wij •iet zonder meer ep eigen 

heutje de D.D.Ro kunnen erkennen. Wij hebb~n dat eGk in de Kamer verdedigd, wij 

zijn van Bordeel dat de Nederlandse Regering niet de regering Brand, Scheel, die 

tech alles doetem tet Gntspanning te komen, dat wij enzerzijds deze regering geen 

stok tussen de benen dienen te steken, deor van Qnze kant zonder meer ~ver te gaan 

tot Volkenrechtelijke erkenning van de D.D.R& waarbij wij enmiddellijk aantekenen 

dat zulks g-eenszins uitgesllijt4n is te deen aan het einde van die l'»ntspanningsrit 

en sesteld en i"ezien alle chicanes die we •P dit moment van de kant van de D.D.R.Z 

beleven, meneer de voorzitter, zou dat een enverstandige stap zijno Tensl~tte 

kemt daar n~g bij als overweging mag ik wel zeggen, dat Qp het agenblik de Nedo 

Secialisten hier al over everheep li~gen met de Duitse SQcialisten, ik geleof 

wij meeten vee~kemen dat wij als neàerlandse Liberalen hierever een twist zeude• 

kunnen krijgen met de Duitse Liberalen, die het ep zichzelf al meeilijk &eneeg 

hebbeA. Meneer de voerzitter, het is aldus dat ik in GTerlei' deze week in de l~ep 

van de week met Minister Luns en heden met onze staatssecretaris de Heer de Kester 

de eer heb U een tekst voer te leggen, waarin is verdisconteerd dat ep een g·egeven 

m8ment eventueel tet die erkennini van de D.D.Ro kan werden evergegaano Ik lees U 

deze nieuwe paragraaf langzaam veor, president: Het Duitse vraagstuk, dat intregeren<i 

deel uitmaakt van de Europese Veiligheidproblematiek mGet werden benaderd in bondge

neetschappelijk verband. Het is het centrale vraagstuk van cle betrekkingen tussen 

Oost eh West. Het streven van de Bendsrepubliek tet entspanning dient te worde• 

ondersteund, mede omdat hierdeor de basis kan woDden gelegd VGQr een Eurepese Veilig

heidscenferentie. In die ondersteuning van de ontppanningspolitiek zeals die w&rdt 

bedreven dGor de Bendsrepubliek, meneer de voorzitter, is in deze tekst verdis

conteerd dat ep een gegeven mement in bQngenoedschappelijk everlei kan werden •ver

gegaan tot de erkenning van de D.DoR. mafF dat zal, afhangen va~ de mate waarin van 

die kant intussen eencessies zijn gedaan op het stuk van humanisering van de betrek

kingen tussen Oest en West, rejieling van de status van West-Berlijn en al wat dies 

meer zij. Wij zijn van o0rdeel meneer de vee~rzi tteJt dat dit alles is geïmpliceerd 

in deze kerte en krachti«e tekst, die ik àe eer heb bij deze aan U te everhandi1en. 

Dank U wel., 

Meneer de voorzitter, mijn naam is Kach van de afdeling Vel zen .. Ik zcu bizonder 

graag, ~m alle juridische complicaties te vermijden hier willen stellen dat de 

afdeling Velzen het voorstel van Mr.Berkhouwer •verneemt, emdat U net hebt gezegd 

dat alleen afdelingen hier veorstellen kunnen deen, nemen wij op dit m~ment dit 

VOQrstel intregaal e~ver., Wij menen nl. dat met name wat het beleid betreft tegen 

de D.D.R. samengewerkt beheert te worden met alle leden van de E.E.G. 8$k met 

Engeland ~n waarschijnlijk eek met de VeroStaten en dat wij dat niet apart meete• 

gaan deena Dat was in de versie die er 0orspronkelijk st~nd niet duidelijk gesteld, 

wij zijn dan oek tegen de Gorsprsnkelijke tek~st en wij verheugen sns erever dat 
Mr.Berkhouwer dit voerstel heeft gedaano 
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Aanvankelijk wil ik U wel vertellen dat de afdeling Velzen het idee had em •P dit 

punt het oordeel te vragen van onze staatssecretaris, dat is nu niet meer m•di go 

Ik denk u wel. Heeft Velzen eek een oplossing dat het amendement met terugwerkende 

kracht tot 15 •ktQber jl. wordt ingediendo? 

Ik meet t8ch zeggen dat dit een hele moeilijke zaak is, ~m met een helemaal nieuwe 

tekst te komen, staande àe vergaderingo Ik wil wel begrip hebben veor het feit dat 

zich de situatie ten aanzien van dit probleem, en dat zal zostraks, ten aanzien van 

een ander pr.bleem vermeedelijk ook n~g voordoen, zich inderdaad wijzigt. Dat zou 

kunen tenderen dat het veerstel van de afdeling Hengelo, die zegt je kunt nu eenmaal 

niet je buitenlandse politiek veor 4 jaar vastleggen, aan de andere kant wij moeten, 

dacht ik tcch, vanaf dit m@ment redeneren wat nu redelijk en verwezenlijkbaar lijkto 

Ik zeu willen voorstellen, dat wij de tekst zeals die staat ender Co redactioneel 

in dier voege wijzigen, dat wij het bondgenoodschappelijk verband daarin inveegen, 

dat staat er al in ? ja? ( Emverstaanbaar vanuit zaal) ja g&at U gang. • •• • •.• 

De afdeling Gouda is oorspronkelijk de voorsteller geweest van deze tekst die dtllir 

de Partijraad is aangenomen, ik zou, aangezien ik niet precies heb kunnen bevatten 

wat de Hr~Berkhouwer zoeven aan ons v~orstelde, mag ik de Hr.Berkhouwer uitnodigen 

om precies de verschillen weer te geven tussen zijn tekst en de huidige tekst. 

Ik zal het ze dgen, dat ik de tekst van de HroBerkh~uwer nog een keer voorlees, aldus 

de VGorzitter, maar er is eerst« een v&orstel van orde van de Hr. FreuteG 

Meneer de ve6rzitter, all animals ure equial but seme are more equial than ~thers, 

daar lijkt het op het ogenblik ep. Ik ben hier abs0luut tegen en ik stel dus een 

ordeveorstel veer em nieuwe veerstellen, zeals ze nu VG(:)r het eerst aan de vergadering 

worden veorgel egd em die niet in behandeling te ne.:nen. (Applaus) o 

Meneer Froute ik geloof dat wij tech wel equial zijn want ik zit zelf hier eok met 

het prebleem dat ik duidelijk heb gezegd, ik kan dit prebleem niet eplessen, binnen 

de gestelde erde, afdeling Velzen heeft het geprcbeerd d•or te zeggen wij nemen het 

over, ik heb het alx gezegd, h•e wilt U dat nou d0en met terugwerkende kifacht tet 

15 ekt®ber, ik zie dat eenv<r~udigweg nieto Wij hebben regels gesteld wij kunnen natuur

lijk een kèeine redactiQnele wijziging aanbran~n, maar er ligt hier inderdaad eea 

nieuw voorstel, wat ik nog een keer zal ve$rleeen, maar ik zie niet ••• ik krijg 

duidelijk de indruk dat zelfs de vergadering daar geen behoefte aan heeft en ik 

m&et U eerlijk zeggen ik kan de vergadering wat dat betreft c-een engelijk geveno Wie 

wil de vergadering neg wel pr0beren •ngelijk te geven, die kan dan nu het wmord 

kri jgeno 

L~Iaye, Gr•ningen, meneer de voorzitter, is het misschien een tussenoplossing em 

in de nu bestaande tekst achter Oest en West een punt te zetten en de rest we~ te 

laten, ge~ien het feit dat deze omstandigheden aan ver~nderingen Qnderhevig zijn en 

wij daardellilr tech een gedeeltelijk in de richting k0men van de motie van de Hr.Berk

heuwer. 

Men mag inderdaad teg-en een onderdeel van een passage stemmen, dus het vo9rstel wat 

nu gedaan wordt em een gedeelte van de tekst te schrappen is naar mijn smaak al thans 

binnen d~ erde, het ~::-:tdere niet o 

Meneer Berkheuw&, Meneer de veorzitter, de Grde ende zaken zelf lopen hier een beetje 

deer elkaar, ik gel~of dat wij het met elkaar eens zijn dat teksten die achterhaald 
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zijn d~ter de tmtwikkeling dat je die niet kunt handhavena -Y~- nee dan stemmen we 

ze at' --- en dan k{}m ik dus in <ie tweede categorie dat is het afstemmen, en ik gelQof 

dat men de zaak bizGnder vereenv•udigd, wanneer men tussen Oest en West in plaats 

van die kemma achter West een punt zet. Dank U zeero• 

Danga ik nu over, ik verklaar dus naar ik aanneem met instemmini van de vergadering 

het v0orstel dat eerst do0r à.E:! Hr.Berkheuwer is gedaan, bui ten de orde en ga nu 

overtetstemming over punt a•••• pardan meneer de vo~rzitter, Blauw Den Helder, 

ik,wou naar voren bren~en dat in het definitieve pregra11 punt c. nieuw iso Dit heeft 

niet in het conceptprogra.mma gest-.an en wij hebben ens dus hierever bezonnen en vrlit.geJ 

ens af waar@m d ... t nu niet opnieuw behandeld kan worden. Dit is niet in het 0riginele 

pregramma 0 •• nee want dit is een amendement dat is bij alle amendementen zo dat 

die ni.euw zijn en dit amendement is overgenemen dcHH de Partijraad en dat betekél\t 

dat U er rustii' oyer kunt stemmen, vetlr ef tegen dat hebben wij de hele ochtend al 

gedaan ••••. maar dit is een dusdanig nieuw punt dat ik wou t•ch VtiGrstellen •••• en 

er waren meer amendementen die v~lledig nieuw waren, dus er is hier niets geks mee 

aan de handa 

Ik stel voer eerst de behandeling van de paragraaf en de amendemen ten voort te zet ten 

en dan t"'+, stemming en discussie Glver te gaan, moaar ik. ber;~ijp dat er nu discussie 

werdt gevraagd eTer punt c. Meneer Hamburger o 

Meneer de vc.-,rzitter, met betrekking tot punt C. hebben wij veor dat punt ~ok z\lals 

dat hier ~eredigeerd is in zekere zin wel sympathie, wij zouden de afdeling Geuda 

die dit amendement hebben ingediend en wat aanvv.nkelijk dt~:~Gr de Partijraad is ge

steund in $Verweging willen geven tech de volgorde iets te wijzigeno In de eerste 

plaats geloof ik dat inderdaad àe erkenning van de Oder/Neissegrans gew@on geschrapt 

kan werden als niet meer van toepassing, het tweede Pll!lt wat ik zou willen voorstel

len dat gewijzigd werd, is dat dat zinnetje in het kader van de verbetering van de 

betrekkingen tussen Oost en West naar de Vfi)et van gaat, dus gelijktijdige· regeling 

van de status van West-Berlijn en in het kader v~1 de verbeteringen van de betrek

kingen tussen 00st en West uiteindelijke de vêlkenrechteli,jke erkennir~ van de D .D .R. 

dan hQudt U vrijwel de tetale bewoordingen aan U wijzigt alleen de volgorde in die 

zin dat duidelijk werdt gemaakt dat die Volkenrechtelijke erkenning van de D.D. R. 

aan de staart van het pakket kemt en dat die in het kader heort te passen van de 

verbetering Tan de betrekkingen, ik dacht dat U ep die wijze het best binnen de orde 

bleefo Het woord is aan meneer de Kostero 

Meneer de veorzitter, ik heb geen fietspomp bij, dus ik sta hier niet als staats

secretaris, ik sta hier als lid Tan de werkgr0ep en ik begrijp velkomen Uw vaste 

f"rmele hand, maar aan de andere kant in de bui tenl&ndse peli tiek, wijzigt de situ

a tie zich soms dagelijks en ik geleof dat wij meeten erkennen dat àe tekst die deor 

de Partijraad met een hele kleine meerdertleid is aanvaard, cf dat misschien ep dat 

mement wat redelijker kl~nk dan nu Gmdat de recente gebeurtenissen er ~p wijzen dat 

de waarl ijke ontsp:~Lnnin&" die door de 1Jondsrepubliek en doGr het Westen wordt be

tracht ~n oak in wezen in het verdnag Tan M0sbm en dogr de Poelllse regering is aan

vaard, geheel geblokkeerd werdt door d~ regering van de D.D.R. Bij de contacten 

met Oost-Eur~pa is dat duidelijk gebleken, het is eek duidelijk döLt er een vrij 
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sterke lobie is van de D .D .R. in Meskou en dat de D .D .R. op het egenblik blijkt te 

zijn het meest csnservatieve land in tie 'Narschau-pökt landen en m~eten neu de V~!!lks

partij veer Vrijheid en Democratie hier epnemen een erkenning, wat maar een v~n de 

h8nderden facietten is van het Oest-West gesprek, dat juist deer de D.D.R. gewenst 

werdt dat misschien d~or pragmatische partijen of do•r secialistische partijen wordt 

aanva~d, maar een partijd die de vrijheid in de demGcratie v~orepstelt , denkt eens 

even in wat er gebeurt rond àe muur van Berlijn, ik geloof dat wij een ptmt moeten 

zetten achter Oest en 'Nest. en dat wij de rest weg mfleten laten indien het f~rmeel 

kan ( Applaus). Dank U zeer. Mag ik nog iemand het woord geiJell: ever punt Co Meneer Keij. 

Meneer de voorzitter, Keij afdeling Delfto In Delft zouden wij desnoods wel bereid zijn 

mee te gaan met de woorden van de Hro de Kester, mits althans die gelijktijdige regeling 

van de status van West-Berlijn in de tekst blijft, dit is voor ons een es.sencie le zaak, 

- het kan dus niet na die punt - dan zeu die punt wegmeet~n en dan moet er een vorm 

gevonden worden Qm dat zinnetje te handhaven, zonder de gelijktijdige regeling van de 

status van West-Berlijn vind ik het een zinloos zaak. Mag ik,(vGorzitter) het velgende 

vGlerstellen. lk wou zelf een voorstel Tan orde doen, als men dat niet aanvaärdt dan hoer 

ik het welo Ik wou de discussie beperken tet twee megelijkheden, of men aél.nvaar<it het 

amendement zoals het hier staat, of men aanvaardt het met een punt achter West. Dat 

zijn 2 duidelijke keuzem0gelijkheden. Natuurlijk kun je n~g een derde en vierde , je 

kunt de beel gaél.n emschikken en je kunt er wat uith~len en er dan weer achteraan aan 

plakken, men kan ook de redactiecernmissie epdrage:n 9m die sl@tpassage in een wat ge-

wijzigde volgorde ep te nemen in een teelichting en ik zGu dus zelf v~orstellen, 

stemt U ever punt c, hetzij met de intre~ala tekst ze2ls die hier nu staat, hetzij met 

een punt achter west, en in dat laatste geval zou men kunnen beslissen en dat weu ik 

•ppart in de vergadering veerleggen em in de geest z•als vanochtend bespreken er een 

teelichting aan te plakken. Ik dacht dat ik hiermee de discussie ktm bekorten, ik zie 

een grote rij sprekerFJ, maar mag ik nu evergaan tot de stemming over dit punt C en daar

bij breng ik het eerst uiteraard cenform het voerstel van de Partijraad intregaal in 

stemming, z~als het er in zijn geheel staat .. Wie wil het in zijn ~eheel gandhaven 

z8als het hier staat. Wie is daar voor ? Wie is daar tegen ? Dan is dat verworpen. 

Mag ik dan het voQrstel d$en em alleen de eerste zin tot en met Oost en West punt hier 

te la ten staan. Wie is daar voor ? Dank U zeer dat is i:ianvaard. en nu ga ik vragen, 

wie wil een tlï~el i eh ting in de geest van laat ik zeggen het voorstel Velzen, Berkhouwer 

en de K~ster, die hier niet met een fietspomp is n;eneer Mebrkhouwer, wie wil een 

teelichting, wie is daar voGr ? dat wordt een meeilijke zaak, wie is daar tegen ? Nee 

de toelichting is aangenomen, dank U zeero Dan ga ik nu over tot letter D waar van Hengele 

reeds heeft •pgemerkt dat men daar tegen is, vanwege dat kruisersprobleem, wie vvil daar 

nag meer het wo~rd ~ver voeren, ever letter D.? 

Meneer de vu~rzitter, mijn naam is SchGuten, afdeling Deorn, het lijJ.:t mij volstrekt on

juist wat een van de vt~rig·e sprekers ~pgemerkt Leeft, dat een bTJ.lAngri jk punt als een 

principj eel punt als het bevorderen van democratieshe regimes ir1 landen wahl' dat niet 
• 

bestaat, dat dat uit het pr~gramma gelicht zou worden, het is een dermate belangrijk 

punt dat ik eok wil n~orstellen ç;m punt D. te vervangtó:Yl door een meer algemenare be

schri jvi.ug nl. zlo'als die door ons amendement in punt 205 ge ge gen is o Punt D • wekt nl. 
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ten ~>~nrechte de suggestie dat wij bepaalde ondemocratische regimes, zeals in Grieken

land en Portugal erger zouden vinden dan andere cndemocratische reg:imes over do hele 

werelJ, en ten tweeue dat het me ,r gewenst is dat wij via een militair bondgenood-
dan 

schap zoals de NATO invloed zouder.. uitoefenen -vJ.a andere internationale overleg -

organen die vd j hebben, ik wil hier alleen maar ,r,emoreren b.v. de Raad van EurCilpa 

en dergelijke instantieso Wij rner..en dan ook dat juist omdat het ze'n principieel 

punt is dat er hier een meer algemene sterkking gegeven moet worden, dat het onaan

vaardbaar is dat een liberale partij niet in zijn programma zou opnemen dat in andere 

landen liberale regimes bevaF:lerd zouden mee ten w9rden en wij menen dat het zeer be

langrijk is dat de Nederlandse vertegenwoordiging in klle mogelijke overlegorganen 

streeft naar alle mogelijke bevordering van meer democ-ratische regimes over de hele 

wereld, en dat het niet zo is dat een ondemocratisch regime in West-Europa be

langrijker zou zijn, dan een ondemocratisch regime buiten Eurepa, ik wil alleen maar 

aangegevn bepa<.;~.lde blanke of Z'il'arte dictatuur in Afrika etc .. als er Vl\lorueelden ge-

noemd worden in dit punt dat moeten dit voorbeeld8n zijn van alle Qndemocratische 

regimes en niet van een bepaald soort ondemocratische regimes .. (Applaus). 

Ik mag er de aandacht op vestigen dat inde eerste zin heel du:idelijk wordt gesproken 

over in alle landen, waar deze niet aan~ezig is, dat steekt er dus aok buiten Europa 

uito Meneer Meieraan. In aansluiting ~üerop meneer de voorzitter, zou ik dan ook 

willen aanbevelen c;,m het eigenlijke verkiezingsprcgamma te beperken tot die eerste 

zin, wat daar verder komt kun je hetzij zoals in het amendement van 206 staat, hetzij 

zeals het er bij U :i.n staat, kun je verwerken in een teelichting, maar het met name 

noemen van in een pr€igramma zelf, dacht ik verzwakt de algemene strekking van die 

eerste zin, misschien mag ik de zaal een interuptie doorgeven die ik dac..rne t hoorde 

van een van de veorste rijen, als ik hem tenminste gêed verstaan heb, dat wat men daar· 

net zei, dkt sturen van die oorlogsschepen dat dat natuurlijk niet valt ender die 

eerste zin, want dat is bepaald niet iets wat je deet om die democratie daar te be

v~rderen. Dat is duidelijk, men moet er niet meer uithalen wat er in mtaat, die 

eerste zin in eerste instantie of men dan in de toelichting dan namen wil noemen ~af 

niet of men het Navoprobleem wel even apart wil noemen, daarnad.st oek andere landen, 

bepal:l.ld, als je n(temt dan anderen, maar dat alles dacht ik bet er ge eigent in een 

beknopt gehouden toelichting en de tekst van het programm& zeli~ alleen die eerste 

zin in de vorm in de tekst waarin hij hier staat eindigende met een punt achter 

bev~rdereno (Applaus). Dit acht ik een toegelaten voorstel, en zal het dus in stemming 

brengen, wanneer de discussie is beeindigd. Ik wou de discussie nu zeer snel bekerten 

want de nvtuleringsband houdt op en dat betekent dat U mag gaan eten, maar ik wou 

wel proberen punt D af te handelen. Zeer kort o Meneer van Tets heeft het woordo 

Meneer de vooi·zi tter, ik wou graag de aandacht van de vergadering bepalen bij de tekst 

van heti;Rotterdamse amendement dat doGr Doorn wordt ondersteund, dat U vindt onder 

205, waarbij ik er ep wil vvijzen dat dit amendement bedoeld is als vervanging van D 

waar ik mij als zodanig niet tegen wil keren, evenals als vervanging van punt Eo 

Ik gtüo"f dat wij vinden dat men duidelijk moet zijn in zijn uitspraken wanneer het 

gaat om ondemocratische regimes, wanneer het gaat om kwesties van discriminatie 

ik geloof dat wij daar in niet mis te verstane bewoordJ.",.,_gen onze " .• meeten uitspreken. 
Wanneer je de naam van Hotterian; ziet sta&.U biJ. r'06 d b. t 

c_ &n e ekent dat niet dat wij 
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wat misverstand over te zijn, dat zou alleen zijn omdat E. overbedik zou worden, 

wanneer de tekst van 205 is aanvaard.. 

Ik zie het dus zo meneer van Tets, dat als we straks gaan stemmen ik het amendement 

205 het eerst in stemming moet brengen omdat het van de verste strekking is en als 

het werworpen is daarna D.en E .. met de eventuele wijzigingen die daarin zijn voorge

steld en als het wordt aangentimen dat dan D. en E. autQmoatisch wijn verwerpeno Is 

dat een redelijk veorstel van 0rde. ? Dus 205 zeggen de voorctellers zelf van dat 

het ter verv&~.ngine; is van de letters D., en E. dan dacht ik dat we ens daaraan ook 

mGJen>ten houden. • •. Meneer de voorzitter, ik ben het er niet helemaal wee eens dat 

205 ook E. ~ou vervangen, want er zijn v0rmen van Jiscirndnatie die niets als regerings· 

kwe si te ~f hoe dan ook spelen en vandaar dat E. is ook een principiele uitspraak die 

zeker gehandhaaft moet worden ûie niets te maken heeft met het bevorderen van demo

cratie. Dan zullen wij ook apart daarGver stemmen. Ik wilde nu kijken of wij de dis

cussie nu kunnen vol tooien en dan na de lunch t0t stemming kunnen overgaan. U hebt 

het woord neg .. 

Meneer de V(1)orzitter, Leyt uit Rijsirijk is mijn n;aam, als wij ®ver punt D praten dan. 

moeten wij moil goed beseffen dat wij daarmee bedeDelen democratie te brengen in landen 

waar deze niet aanwezig is. Griekenland maar ook Afrikaanse*Aziaatische landen, zo staa1 

het er. Ik vraag me af als wij als Liberaal Democratie moeten g;aan exporteren Zf)als 

wij enze ham in blik gaan exportereno Dank U weJ.o 

Meneer de Kestero Meneer de voorzitter, als lid van de wekgroep ben ik het er volkemen 

mee eens dat de laatste zin, de felle bestrijding van alle vermen van rassen discriminat 

niet €l:p zichzelf kan vervangen, alles wat er onder E. staat, dus ik hoop dat we dat 

apart behandelen. Op zichzelf alles wat mogelijk is te dGen, we weten al dat we daar 

de kanonnen en de onderzee b®ten niet voor zullen gebruiken, we moe ten ens re al is eren 

dat van de thans 127 ledenlanden van de VeroNaties er meer dan 100 niet demoeraties 

zijn in de zin zoals wij dat zien en uit deze hoofde spreken de amendementen van D1111ern 

en Rvtterdam wat betreft het eerste gedeelte mij goed. aan, emdat het iets algemener----

einde band) 

v~lde~ende rnrmsen aanwezig, nee maar toevallig zit ik dit zaakje voc.tr •• em de ver

gaderi~ te heropeneno Wij zijn geblteven in de ûiscussie ever Hoofdstuk 2 paragraaf 2 

letter D. amendement 205 en in samenhang daarmee, misschien wel of misschien niet 

letter E .. Ik Hilde v~Ór dat ik de discussie ging her<Jpenen een paar punten nog eens 

even heel duidelijk stellen. Het is zeer duidelijk gebleven voer de lunch, pardon 

gebleken voor de lunch dat wi jzigingsveorstellen, nieuwe voorstellen en dergelijke 

buiten de orde zullen worden verklaard. Spreker3 die dus beoogen met een suort van 

amendement te komen, zou ik dus wiJlen verzoeken hun interventie achterwege te laten, 

want wij hebben Qnze tijd dringend nodig. Wat wel kan is het schrappen van gehele of 

gedeeltelijke passages. lVIag ik nog even herhalen, men kan wel passageis in hun gr"h2el 

of voor een gedeelte schrappen en daartoe veerstellen doen, wijzigingsvgorstellen 

leggen nedeloos beslag 0p ~nze tijd, want zullen niet in behandeling worden gen~meno 

Dan heropen ik de discussie over punt D. amendement 205 en punt E. '!:ie mag· ik daarover 

het woord geven'( Iv:enee1' Berkhcuwero 

Meneer de Voor~d tter, degene die zich ber<aden hebben over het ar.nendement Rotterdam 
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Doorn, zijn van oordeel dat dit aan de ene kant compacter is en aan de andere kant 

de zaak meer in zijn ~eheel weergeeft. Nu ZGU ik willen volgen, president, Uw idee 

geen nieuwe ~endE-:menten ITlaar wel kan rnen iets uit de tekst licbten, ik zou dat 

willen tGepassen op 205 voor wat betreft de laatste zin,: felle 1;estrijding vliln 

rassendis criminatie, emda t het niet alleen gaat om discrimina tie Vt!nwege rc>.asen, 

we hebben dat o~k in de fraktie nee even besproken, !YlG.ar het ~aat n":::l.tourlijk o~k 

om discri::rin&tie vanwege huidskleur, gelo0f, geslacht of taal. En daaruit is de 

idee 0ntsproten meneer de voorzitter, om 205 ®ver te nemen Lehalve de laatste zin, 

en die laatste zin te verv&.ngen door de eerste zin van E. V!an t dan heb ben we alle 

discriminatieso Dus dat betekent om binnen de orde te blijven, verwerping van D 

,aanvaarding van 2 ï;eheudens de laatste zin en aanvaarding van E •.• Ja, eerste 2.in, 

dus verwerping van E. tweede zin, n~Ju daar k0men we tegen die tijd wel weer op teruE • 

Maar dan ~•u daar verder wat in die oorspronkelijke tekst zou liggen zou eventueel 

nog in e.:;r_ toelichting kunnen want we c!.oen cli t emcla t wij alle dis cril!1in.;; ties ver-

werpen, zowel geloof als de apartheid, dus dus de toelichting op E kan blijven 

bestaan. Ik dank U zeer. De veleende spreker, bij voorkeur achter het spreekgestoelte 

'Nanneer U zich vast "pstel t kan het zo vlot mogelijk verlopen. 

Meneer de voorzitter, mijn naam is Dijkstal van de afdeling Voorbur~. Ik verdedig 

nu niet het me errlerheidst<J.ndpunt van Voorburg, rnaar het moet me van het hart dat 

in Do staett, eigenlijk is datgene wat we z• vaak verwi~ten aan allerlei groeperinger; 

en partijen in Nederland nl. dat zij altijd ar;eren, protesteren en dem!l)nstreren 

tegen Griekenland, Pe>rtugal en dan gemakshalve andere landen gwwoon uit opportunisme 

vergeten. Ik wil daar wel even cp wijzen dat als wij D. handhaven zoals het hier 

staat, dat wij precies heltzelfde doen en dat vind+,ik een erg gevaarlijke zaak. 

De volgende spreker. 

~~:ijn naam is Wiebenga van cle J.O.V.D. meneer de voorzitter, ik ben, dat wil ik aller

eerst even zeggen, bizonder gelukkig met het voorstel wat de Hr.Berkhouwer ze juist 

heeft gedaan, dat die laéitste zin van amendement 205 schrappen en de eerste zin van 

E daarbij epnemen, ik ZEJU lilleen toch e en pleidooi willen vQeren om tGch ook de 

tweede zin van E" verwerping van het apartheidsbeleid in Zuid-Afrika en Rhodesi ''e" 

erbij ~p te nemen, ik geloof de eerste zin van E. iedere discriminatie naar rlils 

gelt!lof, geslacht en taa.l is verwerpelijk, dat is juist, daar staan we ook allemaal 

achter, dat staat eok in het beginsel programma, maar ik geloof dat in een partij

pr~gramméi ook de practis che consequenties van onze begir"selen duidelijk naar veren 

moeten kemen. Dat is het eerste <:1rgument dacht ik, ten tweede geloof ik, dat met 

name van het noemen van Zuid Afrika en Rhodesia op deze plaats t0ch wel biztmder 

goed is, namens 0ns, immers dit zijn staten die doelbewust in het openbaéir als 

filo<::ofie bebben gekozen de ras::>enscheiding, ik geloof dat wi,l heel rustig kunnen 

ZfJggeb dat wij met die filosofie zakelijk oneens zijn, daarom hoeven wiJ natuurlijk 

niet de kad::N:ek blanken in Zuid-Afrika mindere mensen te vinden, nee, wij vinden alleen 

dat hun st:i.atsfilosofie, de rassenscheiding, dat wij het daar niet mee eens zijn, 

daarom dabh t ik dat het goed was 01U ~ok deze pr&ctische consequentie van datgene 

wat in het beginsel programma staat toch te handhaven in het program, ik wil daar!. 

bij nog opmerken, dat wanneer wij dit zouden verwerpen dat dit misschien ook wel 

erg negatieve publi ei te i t voor de VVD ze> u zijn. Ik dank U wel. 
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~/lag ik vragen of de zaak nu voldeende is toegelicht en of ik tot stemming kan over

gaan. Dan za.l ik voer degenen die er naderhand ~ijn bijgE:kemen nog een keer duidelijk 

de orde herha~.len, er kan gestemd worden over passages zoals ze hier vGor U lïtggen 

ef gedeelten daarvan, wijzigingsvoorstellen zijn buiten deerde, veorgesteld is door 

de Hr.Berkhcuwer en door een aantal sprekers am met acceord van Rotterdam, begrijp ik 

nu- U moet daar wel gaB.Il staan, want ik kan niet door het sprekersgestoelte heen-

kijken -

Ja meneer de v111orzi tter, Ruwenä:anïp ujt Leersum. Ik had graag nl. narr·ens deze apartheid 

een paar wGorden willen richten tot de zaal en Uo Apartheid daar spreekt men ZQ in het 

algemeen IJVer en men verliest hierbij uj_t :het oog dat er onderscheid besta&t in de 

kleine en de grote &partheid o De kleine apartheid die meer ligt, je zou kunnen zeggen 

in het persoonlijke vlak waarbij je met elkaar het leven sems erg cn&angenaam kan 

maken, is envergeeflijk en daar zal ik o~k bepaald geen VIDorstander van zijn, maar nu 

de gr0te apartheid, daar zit oneindig veel meer aan vast dan men ze oppervlakkig bier

oTer spreekt. Het ligt v~eralin het grote p~litieke vlak tussen links en rechts en waar 

komt het eigenlijk ~p aan. Men heeft in Zuid-Afrika twee grilepen, de blanken en àe 

Bantoes, de bantoes zijn in feite een nog tamelijk enentwikkeld volk. Wo.nneer deze 

volk'"rnen 0pgen0men warden in de blanke i:lamenleving, men kan het daar over oneens zijn 

of niet, het is een feit als men daar geweest ia in Afrika, dan kan r.1en daar beter 

8Ver eo:rdelen. -- Ja, dat is altijd - wanneer deze mensen op volkomen hetzelfde vlak 

benaderd worden dan kri j~ je onherr0epelijk allerlei conflicten die in andere landen 

evenzeer bestaan, neem maar eens de conflicten in de Aziatische landen tussen de 

IVleslims en de Hindoes en z<t zijr1 er nog talloze aan te voeren. Het lijkt mij een wijs 

beleid van de Afrikaanse Regering dat men de Bï:tnt0es z;o veel mogelijk in eigen gebieden 

opneemts, zoals Kei daar een zeer goed voorbeeld van is en het laat zich aanzien dat 

dit ook wel vruchten afwerpto Deze rr;ensen kunnen in hun eigen milieu beter op een 

hc.;,ger niveau komen, dan in een gemengde s;.menleving het geval is. Ik wil h8t helema&l 

niet hebben over de hetze tegen de apartheid die op politieke motieven stoelt en die 

ffiogen er echt ~el wezen, die zijn hoGgst gevaarlijk voor de democratie ook, maar dat 

doet in feite aan de apartheid niets afo Waar ik Gp wil wijzen is het verschil tussen 

de kleine en de grote apartheid. (1oe ge reep) Dank Oo 

Het WGord is aan de Heer Koster, die v~or het eerst van dit verschil heeft geheGrd 

blijkbaar. 

Meneer de vgorsitter, ik ben Gok in Zuid-Afrika geweest, i~ ~eloof Jat vast m0et sta~n~ 

dat de Velksp:.::rtij voor Vrijheid en Dén.ocratie de rass"ndiscriminatie afwijst~ (applauL'~ 

l''..i,.r •Jok, ma<~.J: ik geloof dat op zichzelf het voorstel om bij de eerste ~nr. Vc.tl E te 

steppen dat dat juist is, w~nt dat betekentddthet ~ok inhoud d~~t ~ij vcrwerpen de 

discrimin~tie ten adnzien van de Esten ie Letten en de Littauers 9 t.e.v. de ~o~eA 

in de Sovjet Unit:. 2n in Pelen, t.oov. vel.J Af1·ikaanse stamrr8It 1:m t.o.vo de Iniianen 

en Pakistanen in K•:nya etc. Ik zou de lijst veel langer kunnen maken, ik wil dit niet 

à.0en, ik geloof ~elfs dat wij in een teev0eging we daar een hele pagina voor nodig 

zouden hebben, het is heel treurig dat Er ~cveel gediscriidneerd is en het is goed dat 

de V. V.D. zi eh er tegen uit spreekt o (Applaus) o Dank U zeer. 

Mag ik dan nu tet de stemming over gaano Meneer de voorzitter, Lahay uit Groningen ,ik 

ben erg blij met de woorden van de Ero dei~o:E"ter, ilc geloof d&t het geen goede zaak is 

om op de eerste plaats punt D. en E. in wat VtJ<)r vorm dan ook, v;.m elkaar te scheiden, 
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ik geloof dat er duidelijk een ver schil bestaat, ik ben het volledig eem> met de 

Hr. de Koster wanneer hij stelt, wanneer je n<iimen gaat noemen dan verzandt je in 

een eindeloze stroom van namen, dus ik zeu dat gaarne willen ondersteunen achter 

de eerste zin van punt E. een punt te zetten en verder geen namen te noemen. Dank U. 

Mag ik nu vrligen aan de v8lgenà e sprekers '-lm alleen nog te komen met int~)rventies 

over dingen die nog niet zijn gezeei. In hoeverre de woorden van sprekers onder

steuningen ondervinden ofl niet zullen we bij de stemming zien. Meneer lv1n .. "l{_reel. 

Ik dacht dat er nog een ding niet was gezegd., meneer de voorzitter, en dat is aan

sluitend 0p wat de Hr. de Koster naar v9ren bracht, dat ZuiQ-Afrika en RodesHJ 

zich in een ding onderscheiden van iedere andere gemeenschap waar discri.rr:inatie 

geplee~"d wordt nl. dat in deze landen de liscriminatie vastgelegd wordt in liffieiele 

wetten en besluiten, emdat het daar het officiele beleid van de regering van die 

landen is en ik dacht niet dat er een ander land in de regering was, waarvan dat 

ge~egd kan worden. Het was wel ree<is gezegd, -- en Angola, je kunt er :6oveel 

opnoemen, Meneer Berkhouwer nou geen interuptie ever dingen die al reeds zijn ge

zegdo 

Meneer van Tetso Meneer de voorzitter, ik zou veor willen stellen om deze problema

tiek sp te lossen door de vQlgarde enigszins te wijzigen, door in het Rotterdamse 

amendement eerst de eerste zin te hebben, dus over de democratie, dan te zeggen 

de eerste zin van E. en dan ie laatste zin , dit geldt in gelijke mate, w~ar het 

ter wereld 00k plaats vindt.. Vve zullen eerst kijken welke passages wel en niet 

worden aangenemen en dar: i11derdaad de volgorde bepalen. Dakk U zeer. Dan stel ik 

nu aan de orde letter D. Wie wilt dat engewijzigd handhaven en daarmee het amende

ment 205 van Rotterdwn verwerpen. Wie is voor de letter D. in de oorspronkelijke 

vert>ie ? Dat lijkt mij te zijn verworpen, Viie is tegen de letter D ? Tech neg even 

<ie tegenprGef nemen, dat is verworpen. Dan kem ik nu a<m het amendement RGtterdam 

tot aan de laatste zin, felle) bestrijding van de :r8ssendisc1·iminatie, die komt 

apart in stemming. 205 vervang~ die eerste zin, -- nou wie is veor letter D. alleen 

eerste zin en wie is claarteg;en ? Dan is letter Do eerste zin abngenomen. Ik heb 

uitdrukkelijk letter Do eerste zin in stemming gebracht en ik weet niet •• is er 

iemand die in verwarring verkeerj_ heeft gestemd o Wie heeft zelf verkeerd gestemd, ja 

wilt U dat dan niet doen. Dan, wilt U nu duidelijk Wie is veor letter D .. eerste 

zin en wil die in het pre>gramn,a hebben staan t<ilt aan bevorderen. Wie daar voor en 

wie is daar tegen ? Dus de eerste zin van letter Do is aangenomen in engewijzigde 

versie o .Dat betekent dat amendement 205 eerste ge deel te is verworpen, nou kom ik 

op het tweede gedeelte,-dit geldt in gelijke mate veor enz~ -wie wil dit laten 

volgen op letter Doeerste zin, wie is voor dat enderdeel Tan Rotterdam,'? Wie is 

daar tegen ? Dat is aangenomen. Dan k4)men weop Rotterdam laatste zin en nou om 

alle verwarring te V<Jork0men, we stellen dus tegenover elkaar, Betterdam laatste 

zin en E. eerste zin. Wie dus veor Rgtterdam 1&-atste zin stemt, is dus per definitie 

tegen Eo eerste zin en (}mgekeerd., Wie is voor Rstterdam laatste zin ? Wie is tegen 

RGtterdam laatste zin, dat is verworpen. Wie is voor Eo eerste zin ? Die is aanga! 

nomen en wie is voor Eo tweede zin - de vorw8rping van ap~rtheidpoli tiek met name 

genoemd - Dit zijn dus de voorstemmers, wie is daartegen ? Dan is de tweeue zin 

van E. verworpen. Nu kC~m ik ep de vraag, wie is er veor dc:.,t da.tgene wat in E., tweede 

zinston alsnog in een teelichting wel wordt vermeldo 'Nie.daar voor? 
lS 
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Dat de tweede zin van E. iYJ. een toe lichting wordt opgenomen • .8n wie is daar tegen ? 

Dan k@mt het niet in de toelichting. Dank U zeer. D~n wordt de tekst als volgt~ Ik 

zal nu de tekst voorlezen Väü de passages D.er, E zeals deze zijn gewijzigdo Letter D. 

"Alles wat mogelijk is doen om de democratische structuren in de landen WIJlar deze 

niet aanwezig i.s te bevurderen; dan gaan wij 0ver naar 205, die punt wordt dan een 

punt komma, dit geldt in gelijke mate vcor Oost-Europa ( Tsjechoslowakije en andere 

Cost-Bl8kL.mden) als Zuid-Eurepa ( Jpanje ,Portugal ,Griekenland) of nlders ( Nigeria 

Zuid-Afrika, Hhcûesia, Cuba). Letter Eo Iedere discriminatie naar ras, huidskleur, 

geloof~ geslacht ef taal is verwerpelijk. In de toelichting wordt niet verwezen naar 

de apartheids;J()litiek as such, d'us wel dat dit in het V.V.D. beginselprugrl:ill:ma staat 

enzo 

Meneer de v.1orzi tter, ik dacht dst aangenoraen was het plaatsen van de anti-discrimina

tie zin tussen de eerste en tweede zin, - nee daar is nist @Ver gestemd, ik heb 

ac.ngenowen dat we daaTover zouden sttemrnen, dus wie wil nu de anti<liscriminatic:<.in 

n6!.ar voren halen en de zaak lezen , alles doen wat mogeli2k is OIP de democratische 

structuren enz iedere discriminatie naar ras, gE,loof etc. is verwerpelijk, riit geldt 

met name voor enz. Wie wil dat ? In een letter. Wie 1dl dat niet ? Dan willen wij 

dat dus wel. Dank U zeer .. J!'~u kom ik aan letter •• 206 is hiermede behandel·lo 

Meneer Hubert, veorzi tter, het spijt mij maar ik dacht dat get veorstel om de met 

nane neemen bij discl'iminatie bi,j Zuid-Ai'rika in de toelichting dat d.lt wel aange

nomen was, U heeft dat verklaard dat dat niet aangenomen was, maar H: mt:;E::n dat d.aar 

twijfel 0ver m0gelijk is .. Op dat m0ment heb ik gevraagd, nameRs Den Haag om hoefde

lijke stemming, dat is t0en verder vervalleno Ik kam er op terugo 

U mag even komen k.i. jken, ik zal het opnieuw in stemming brengen opdat de Hr .. Hubert, 

w<.Ü licht ·:;ord t OVE~rtuigd o. ( vanuit zaal onverstaanbaar) ... het woord apartheids-

politiek slaande op Zuid-Afrika en Rhodesia staan nu niet in het programr:1a , n8e 

ze staan niet in de stelling, ik breng nogmaals in stemrdng, r.1eet het wol in de toe

lichting worden genoemdo Wie wil het wel in de t@elichtin.z noemen ? Wie wil het wel ? 

En wie wil het erui.t halen ? ••. het sta<:ub nu wel in de stelling want het staä.t bij 

de elders aangewezen landen, de voorbeelden wv.arvan wij vinden dat eon ontoelaat-

bare discriminatie plaatsvindt, dus het staat er wel deg"'lijk in, meneer de voorzitter. 

Het staiit nu inderdaad in een zeker vorn, in een stelling, zullen we d.e toelichting 

10.an de redactiecommissie bverdragen in die zin dat die :~.ich prec-ies aan de stelling 

houdt en voor zo ver nodig, toelicht e,i het acilterwege laat wanneer· de redactie

commissie de stelling duidelijk vindt. Gaat de vergadering daä.rmee akkoord? Dank Uo 

Dan de lettf;r Fo; versterking va~1. rle blll.nd met Indonesië. Letter Go Ivlet een a.antal 

amencieiPentcm in de no•s, wie nil daarover lîet w::Jcrd voeren. :IJ::..n L; daarop ingediend 

een amendement 208 dat ter vergadering i::. ingetrokken en ç_mendement 209 van Roezendaal 

dat ook is ingetre}:keno Dan kom ik lian letter H. met daarop een amender:1ent V<.:.'îBreda 

210 wil iemand dat teelichten. TvJenePr Verweijo 

Meneer de vcorzi tter, in de praktijk olijk t t-Ië,t die samenwerking in BenE.: luxverband 

toch een aantal moeilijkheden oplr:;vert. HE:t D'oet mogelijk zijn in de l@k.ale sîeer 

op vl9tte wijze tot oplossing te kcmen vun een aantal probleffien, wat betreft h.v. rle 

recreatie. De recreatie houdt niet op bij d A g-rens. Ik neem U gas-olect:d d t~d t en 

water. Gok daar houdt het probleem niet ûJ: met de grens. Als er in nieuw Ginnf:'ken 
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wel water en gas ie en 5 kn veniE:;r o.o Beleisch g;ebiPci niet dr<Y' is dat een niet 

1wgri jpen, zoals wij de Benelux en è.e grens zien. Ik denk aan milieuhygiene, 

kwestie van Pr0~·ile ool< dat zou &an è.8 grens in een;te insLHltie opgelost r:H~tjten 

worden, moderne vuilverbranding, er is cnv<ii'lclor::nde capaciteit voor rlc steden 

Breda en Tilburg om e~n moderne vuilverbrm0il~ in leven te reepsn, en het is 

dus heel goed mogelijk om met Turnhout een berbancl aan te gaan. Ik denk aan 

ve stie;ingsbeleid, ik Jenk aan grensarbeiders, ik denk aan poli tie vooral, dat 

die ook op het mol>ilofocmnet komeno Dit öllo s bij elkaar t;enornen vinden wij het 

bizonc'ler nuttig, wanneer col-: in ons verkiezingsprogram tot uiting wordt gebracht, 

dat, ",,h.ls dat vervat is in ons &memlement ne 10, dat vooral c€mts.cten betreffende 

Belgische en Ne,l.gren:..:problt:<Jr.en, :.'..ear sta.at in de eer:::;te plr3ets, als ik nog een 

redactiewijzit:,'in€; zcu mogen toe0taan, zou kunnen t@Pstaan, dan is dat dan zou 

ik cls.ar irl het bizund r~r '.Villen le;:;en, in het bizonoer in dp grensgebiederl, W2.nt 

daar kan de Beneluxgedachte in ie eerste plaats werkelijk tot leven wcHden ge

bracht. Dank U zeer, mag ik dsar nlig iemand het W0c'rd over geven o lVlen.Eerkh;mwer .. 

:v!eneer de vc.or:ü tter, niemand ;:;al antipathie koesteren tegen de gec1öchte die 

de Hro Verweij heE:eft ont 1/"t1wd, integendeel, ik geloGf dat iemand als de Hr.de Koster 

en wij allemaal niets anders Juen dan proberen die bé:lemmeringen op te :~heffen, maar 

de vraab' is rr.eneer d.e voorzitter, of nogmaals met alle respect, of het kan zoals 

het er nu staat, wij zijn o0k in die grensgebieden geweest en wi,l willen natuurlijk 

sa.'llenwerking t:Ussen die Gerr:eente:3, n1a&r het is natuurlijk zo, die gemeente kunnen 

dat niet alleen af, en ik gelo®f dat de hrode K0ster deze mening eok Jeelt, het 

een en ander moet hier en d&ar primair lq;en telaas oY-er de departementen, laat 

ik zeggen grensregelingen, accijns en al die dingen die kunn.en die geme 8nten niet 

zelf opknappen en de v>-aag rijst tevens, meneer de veorzi tter, of je ·},et meet be

perken tat de belgisch-nederlandse grenzen en of dit zelfde oak niet geldt voor 

Limourg 0n voor Groningen, want het is niet alleen Progile mer,eer de voorzitt(O!r, 

maar denkt U aan de Pijp in Groningen hoe dae:;,r de Duitsers tegenaan zitten te 

kijken, dus die milieuhygiene en n®gma:üs met alles respect vGor wat de HroVerwéij 

zegt, het is de vraag 0f cat een goed voorbeeld is, want ik vraag mij af of Putten 

en Roosend aal met elkaar Pregile houden heb ben kunnen regden, dat is dacht ik juist 

een zaak die we in veel gr"ter verband moeten regelen, evenzeer ook als de smeer

pi;jp aan de andere kant Viït.n onze rivieren, meneer de voorzitter, dus nogmaals, alle 

sympathie koe sterende veer de ge c1 ach te, vraag iY.: r:Jij af of we het in de ze vorm meeten 

opnemen in ens Vèrkiezingsprogr<.t:Tlma. lk ia.'Ylk F welo 

Dank U seer, mag ik het in stemmir1g brengen, ~a gaat U gang. 

Paalhammer, af!3_ .Eindhoven, meneer de voorzitter, na tuurlijk blijven er pr9 blemen 

G)Ver met -.nze buurlanden die niet door de plua tsen a1il.n dE: grens opgelost kunnen 

worfen, dat is dan ook helemaal niet de vraag, maar de zaak is deze, momenteel is 

de centrcdisutie zodanig groot, dat niet hier en daar iets heliioas naar erm departe

meat geschoven moet worden z0als de Br.BE:erklwuweT zegt, maar dat zo goed als alles 

via deze w~:::g .moet gadn en de V:''GL8.g die dan ook inderdaad hiec gesteld is en in een 

bepaalde zin t6<.mtweord wordt door dit amendement is <i<J.t !:1811 een 'Nat grotere vr·ijheid 

krijgt en wat n1e er I.nogeli jkheden krijgt or:• de problerren die echt grenslandprotlemen 

zijn met elkaar op dat reaionale vlak te tr~chten op t~ 1 ·· · 
b - ~ ossen en lK Kan 0 garanderen 

dat rleze problemen er tall0ze zijn en sems €lok juist ook in hun kleinheid misseliden 

op zich niet z~ belangrijk en daarem niet in de eerste plaats eeschikt veor een 
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departement, maar te eh wel ui ter st frusterend zijn voor degenen die de preblemen 

moeten ondergaan. Dcmk U zeer. VtJie heeft noc; een rlringemle interventie op dit punt& 

Pegel, uj t Bredu, meneer de voer"'i tter, >iÎ j v,iJlen toch nog een ding hieraan teAvoegen, 

er is al een heleboel ovr;r gezegd, dat over :bet algemeen bij het centrale overle,, 

tussen dEn Haug en Brussel n:en, afgezien dat men dat in het Frans doet meestal, men 

elkaars taal helemaal niet begrljpt, het valst ons iedere keer weer op dat de ge

sprekken tussen de mensen uit dertandstad met de mensen uit de gebieden van Antwerpen 

en Brussel, volkomen langs alkaar heen gepraat wordt en men geen idee heeft waarover 

men spreekt en Wèii.t men werkeliJk bedeelt. Het is daarem juist dat er vanuit toch 

v.no de zuidelijke pavincies ep aangedrongen wordt om bij alle besprekingen ever 

grenskwesties en samenwerkiggen met Belgie omdaarbij de plaatselijke en lokale per

sonen in te schakelen, 9Ver het algemeen hebben wij kunnen zien dat in de afgelopen 

25 j;;..ar hf;t OVrJrleg met Belgie veel slechtsr is gegaan, dan met veel andere landeno 

Dank U zeer. Ik zou de discussie willen besluiten met een technische Gpmerking dat 

het tech jammer is dat hierin als men dit ze ziet dan niet de contacten van de ooste

lijke provincies met Duitsland zijn gen0err:d ik zou nu 210 in stemming willen breng·en. 

Wie is vwor :210 ? Wie is daartegen ? N0gmaals wie is voor ? Zit Den Hiàag hierbij 

meneer Hubert, Qf is het verdeel :i zoals gebruikelijk ? Het spijt mij 210 is niet 

helems.al duidelijk. Ik denk dat het net is aangenomen, maar wij sternmen ever het 

aLlendement, de vM)r bus staat hier en de tege11bus staat daar. Sternbiljet noo2 spoedig 

inleveren era,...g .. Een kinderspeel tuir1 voor bui ténL.mdse pGli tiek jao 

Het volgende punt I hemdt geen verband met r1et amendement waarover nu de ster:1men worden 

geteld, dus ik ze~u ter besparing van tijd de discussie over punt I en verder willen 

voortzetteuG 

Punt I. is geamendeerd d.oor .b.Ir:Sterdam en ande:cen. Wil iemand daarover het wGord voeren? 

Zo neen, dan kom ik op punt J. ':Vil iemanë. daarever het woord voeran. Di:.in ga ik vanaf 

letter E. vragen of i.err1and stemminll v:enst over de punten Fo Neen. over punt Go Neeno 

Over punt H. wordt nu 6estt;nHi uls toevoeging, J".aill.r het eer:.:st8 deel van H. niet, letter 

I en letter J/. Dun ie pGiragra.êd 2 gewi jzig:l é,Oedgül<eurd c:1 wij W1:1Cht~:;n ,lf op Ce 

sterr.rning op 21Co 

P<::.:::<:._;r""af 5 Surinawe en de Nc:do.Antillen. Letter A~ge.'>.ll1endeel.::.o .iil iemand daarever het 

woord o let ter B. geamendeerd Lloor Grürlinge:c au ever genilmen. ·.:il ieu,:;tnd daarovt::r het 

:iL-:•r(
1

• IA~tter C. parch.u lat W;:..L ..;s<;rn'2ndeerd door Cr:..:nJ•ic-sn, l<~iter J. IS"Camandeer(' dcor 

:Uelft en 1-J.et L.D.C. Letter :Eo gearnencieerd d.ocr ULrecl1t, ·:dl ifl!H,;;.nd. i'lar·(}v;:r ?1et woord. 

Eet ontr·L.(i.,m éWJ.endemen t RGusendag_l nc. 211 is iélgetr@kken, 21.3 is inge trekken en 212 

is alleen gettmdhëHft door utrecht. Regio Leiden heeft ingetrokken. 'Nil Utrecht daar

over het Vi<lOrd, het schrc.ppen van letter B" Er is een briefje. FLJ:echt wil het naar 

(onverstaanbaar) de toelichting ulijft inderdaad staan, dus Utrecht trekt ook ino 

Wil iemand dan nog stemming over paragraaf 3a.b.c.i.e. dan is :r-ar.3 goedg·-2keurd. Is 

de stemming over 2(l!n~ .?10 bGkend inmidoolf". 217 voor, 242 tegen 10, zodat het is 

verworpen, 10 blanke;. U ziet er was inderdaad reden t')t het hoefdelijk stemmen. Pa 1 •4 

cntrdkkelingssamenwerking, letter A. U ziet dit is ingrijpend gewijzigd na de artendering. 

Letter Ao kom ik eorst op nom.l ten eerste .. Ten tweede, ten derde, ten vielt~e. Niemand 

het woord ever A.Roml. Ja. 

Gerri tsen, Den Haag. Wat punt l V<ill A., betreft het bevorderen van het tet standkomen 

van een i:1.te:ruationaal ont"Nikkelintisstrategie, merk ik on dc;.t die ont·uikke~imgsstr&teg·ie 

( ) , bb daarove~ reeds indenlaad Uw brief ge-
reeds t~t stand gekomen is. Voorz. Wij ne en 
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kregen, en ik rr.oet beve:;tigen san de vergadering dat ie Hr.Gerri tsen gelijk heeft 

op dit:; punt en dat het zo is dat dit nu inderdaad een van de pascages is die 

door de ges eh ie clenis is achterhaald~ en vanaf het b(~gin van mei af ongewijzigd is 

blijven staan. Ik zou in dit geval gaJrne willen vragen om ·nat ruimer te zijn 

met de procedurekwestie. Meneer Gerritsen Eaat U verder. 

Ik heb geen cepie van de brief ldj mij, dus het beste zou 1J mij de brief even 

kunnen geven - wij L;Oeken hem nu - het beverden van de ui tvo8ring van de inter

nati0nale ontwikkelimg$tr&tegie, is dit een oplossing. Mijn voorstel is em het 

eerste aldus te wi jzi~en, steun veYlenen aan de ten uitvoer legging van de do er 

de Algemene Vergad.erine; der V .N. aanvaarde ontwikkeling,J:>trategie. En dcm handhaaft 

U de letters 2e, 3e, 4e. Ja die handhaaf ik, maar in dit verband moet ik erep 

wijzen dat nlil.tuurlijk onder aan van de pagina links is een voorstel van An1sterdam, 

het bevordere:a van initiatieven die leiden tot vergroting van de exportopbrengsten 

van de on twikkelingsla..'1len ook kan vervallen, want in de paragr~fen 21 tot 38 van 

de 1.mtwikke lingsstrategio van de N. V o is dit, zijn die initiatieven al in extenco 

c:9pgenmnen, daarbij ko;:;t dus het amendE;ment van Amsterdam, binding van hulp wordt in 

princioe afgeweL:en, staat in paJ o45 van de V.N. ontwikkelingsstrategie, dus ik 

vraag me af of deze dingen ook hierin gehandhaaft dienen te blijveno En dus het 

amendement Viitn Leiden dat spreekt v.s.n. zelf dat:het oek niet doorgaat, het hangt 

samen ~et het allereer~te deel dat ~ie ontwikkelingsstrate~ie in onderling ~verleg 

meet (ilpge steld worden. Dank U wel. ~;lag· ik dan het volgende voorstel doen aan Je 

vergadering gm de redactiewijziging van 1 zoals door rr,eneer Gerritsen voorgesteld 

over te nemen en de teksten Amsterdam tweemaal en Leiden 1 maal op de j:1iste wijze 

in de tekst te verwerken nl. zo dat er uit blijkt dat het behoort tot de reeds 

vastgestelde cmtwikkelingsstrategieo U weet dit zijn amendementen wa'-l.rvan de Gvcr

neming was aanbevelen. Kan meneer Gerri tsen zich er ook mee verenigen. Dank U zeero 

Is de vergadering daarm0 e accoordo Dank U zeer. Dan ga ik over naar Remi.ll ten eerste 

ten tweede, ten derue tt~n vierde, ten vijfde, ten zesde. Ik teken dan aan dat aan 

die amendementen die daar dan onder sta;;..n dat die dus in de tekst zullen worden 

verwerkt •.. v~or de micr~f6•n spreken ••. Snopper Den Haag, bij ten zesde de 

passage, Nederland terug-kerend8 deskundigen, waaronder zendelingen, - daar wc:3 ik 

juist aan toegekomen ja, -- onfter zendelj.ngen en missionarissen die als vrijwillige! 

bij het ontwikkelingswerk bij hun terugkeer in het vaderland in aanrrcerkine dienen 

te k0men minirHe.al voor de A.O.VJ. en W .A.O. en :.oonl~dig VJ .w. w0rdt dcor de afdeling 

Den Haag niet gesteund om de reden d;:.t dit ;/,o bizonder milleilijk is, na te góLan 

wie nou eigenlijk daar wel en wie daar niet ontwikkelim.gswerk heeft gedaan. Je kunt 

éàls de3kundige V'>or een sàlaris worden uitgezonden wat Teel heger is dan dat je in 

Nederland verdient, aö.n de andere kant kan je als gewoon man van een bedrijf kan 

je daar be l&.ngri jk werk veor een dergelijk land heb ben gedaan, dit is de reden 

waarom Den Haag ontraadt deze passage op te nemen. Ik dank U zeer. Wil de afdeling 

n,ijnstreek of lViaastricht de •pneming die door de Plil.rtijraad was aanbev 0 len n11>g tee

lichten, ze niet déill bren" ik nu in stemming de vaarlaatste alinea v211 de linker

kolom op blz. 12 luidende, de in Nederland terugkerE:n(:e deskunJ.igen, waaronder 

zendelingen en uissionarissen, dienen als vrijwillagers in het <mtwikkelingswerk 

bij hun terugbeer in het Vaderland in aanmerking tP komen minimaal voor de A.O.W. 

W . .b..O. en zo noclig de W.W. 'llie is daar voor ? Wie is tegen <?/ Ik stel vGor em tE) 

stemmen. 
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Dan z• speedig rusgelijk met de vergaderinb door ga$no wilt U zo spoedig mogelijk 

Uw stembriefje inlevereno Vve stemrren voc•r of tegen het amenderr;ento 

Sten'brief je no o3 Ik wou verder gaan, aèl.rmemende dat alle stemmen :ü jn uitgebracht 

met de vGlgende passage, het stimuleren van Jongeren vri;jwillie;ers organisaties 

van Den Heldere 'Nie wil d&.c:.rcver het woord veereno Niet o Dan komen we bevenaan 

aliddelste kolom, een amendement Delft, Den Haag Zeist, waar ook nog s o.·I:endementen 

zijn ingediend 216 van Gouda is in~e trokken, 214 en 215 zijn gehandhaafd. Pardon 

?15 ingetrokken, ::--'14 van Den Helder blijft gehandhaafd. Mag ik vragen of Den Helder 

d~t nu wil toelichten. 

Bl~uw, Den Helder, meneer de voorzitter, dames en heren, de ~fdeling Den Helder 

heeft met verbazin~ de eerste zin gelezen van sntwikkelingssarnenwerking. Die 

zin is een aä.neensluiting van mode worden dech geeft meer de indruk van een 

ethische bezwerir:5formule voor ont;vikkelingssamenwerking. Ik geloof dat willen wij 

het gehele volk doordringen Vlm cntwikkelingssèlllienwerking, dan dienen wij dat te 

deen met eni.g-e concrete punten vHwromo Ik kar ii:.ij nl. veerstellen d~ .. t Oost-Groninr;

en zegt, waarom ontwikkelingssamenwerking met vvelk. land dan ook en gaat er na~r 

cms niet genoeg geld tee, echter a.ntwikkelingssamcnwerkiDg is essentieel voor 

bepaalde zaken en dat is onder andere voortbestaan van het mensdQm • Dat is ten

minste de stellingniiillie van de afdeline Den Helder, en ik geloof dat het een goede 

zaak is wanneer de V. V.D. dit gewoon cpneen,t in zijn programma en dit z0 stelt, 

waardoor iedereen kan L;ien en waarnemen waarom .. Ik dank U wel o 

Dtmlc U ~eer, ik maak eerst even de stemming bekend C'lVer de te rugkerende se skundj gen, 

ct'.it amendemE:nt is :;umgenGmen met 255 Viilor, 199 tegen en 13 blanc~o Wil iemand 

het woord voeren n.a.vo het voorstel Den Helder. Ik zag Mej.TI'Jxepeus Pot, TJ ziet 

er van af o Ja dank U wel. 214 Den Helder, dat is ter vervanging eigenlijk van 

de passage zoals die er stäat, dan breng ik dus eer8t in sternrr,ing wie wil de be

staande passage met Rom~l en Rom 11 vr~rvangen door 214 van Den Heldero Wie is voor 

Den Helder, Wie is claar tegen, dan is Den Helder verwt)•.pen. Dan ga ik nu punts

gewijs in stemming brengoen par.4 letter h~ aanhef, wie wil daar Etemming OTero 

Romol letter 1. L..oal.:; ti,ê'Nijzi{;d conform het vourGtel van meneer G;:?rritsen, wie 

is daar voor ? Wie wil stemming? Over ten tweede, over ten d~rde, ten vie~ieo 

Dan is Rom.l aangenorreno 

Ram.ll ten eerste, ten tweede, ten derde ten vierde en ten vijfde, de toevoe€:,ingen 

W€trden dus verwerkt conform het voorstel van meneer Gerritsen, dur1 ko:n ik : de 

in 1\eierland terugkerende, rl;:;.t wordt dus letter· B. die is :al aan&enGmen, het 

:c:tin,uleren van cifo JonB,Gre:r; Vri jviillä:eers organisatie wordt letter Co Viil iemar.cl 

daarover stemming eu dom komt :Wwj .1'excreus Pot met lette:r· D~ 

Mevrouw de vo0rzi tter, ik zou ::illen vour<3tellen t~en punt te ~(-;tten acbtsr de L.in 

het bicdtm van ruime mo.gelijLheclen aan de bewoners van de ontvvild:eljngslanden zich 

te bekwc.men or:· ~llerlei ge:,ied .. punt. Want 'iw.nneer men d a&rbi j gaat l'.etten hetzij 

dcwr opleidingen in ons land, ik wil heletuo.al niet onze univer si tfd ten voer de 

D'Ü tenlanders sluiten, f.'ac.r ik hgud er wel rekening mee dat op het ogen1üik de 

universiteiten dikwiJls al zo overbel2.st zijn i;:;t ze de nederlandse t:tndenten al 

niet ku..."lrwn opvan,r_reD .en nu ben ik ze ban.r; è.at men v;&nneer men zoiets ze....+ in een 
'"'ffilJTI 6" 

prog:r;;;mma,wat naar menir1g veel te gedetailleerd is, 1c..t men dat twch niet kan waar 

maken en de mensen dus blij Ina::.Lkt met een dooie mus, wanneer 'Nij een ptmt zetten 

a.ch tE:r die eerste zin dcm kunnen wij dat aan de prudentie van de regering en parle-

~ ~ t -,al·Jlen v~rwezenlijken. mellt everlaten IJOC :.:.e ua, • 
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Dank U zeero Meneer Linze .. Ik m~et juffrGJuw Tox~peus Pot in zoverre bestrijd~m, er 

zijn al verschillende ins ti tuten. in ons 1 and geve st igö., ik denk aan International 

Institute for Social Studies, i11 Den Haag en ik denk aan de International Causes 

vE>or technische Gpleidin~ aan de Technische liogeschool in Delft, zo zijn er nog wel 

enkele op te noemen en ik geloof dat hier speciaal ep geduid wortlt. Dank U ze8r .. 

Mè.l.g ik dé\11. in stemming brengen, het veerstel laat ik zeggen de eerste :dn, tGt 

daar waar l~:ej .Tox0peus Pot de dn wil laten eindigen, op allerlei gebied. Punt 

Wie is --- Van der Nmrk Amsterclarr,, voorà.at .:tet in stemming worJ.t gebracht zou ik U 

er n0~ op willen wijzen liet grote belane van deze internationale cursussen voor het 

international wetenschappenlijk cont•ct ook van nederlanclse zijde .. Dank U ~eer o Ik 

breng in stemming het eerste deel, ':de js daar tegen ? Dank D wel. Wie wil met Mej. 

ToxQpeus Pot daurme e de zaak beeindigen en het tweede gede2l te schrappeno \'!ie is daar

voor het scl:":rappen, wie is daar tegen ? Dan blijft hij staan. Dank U zeer. Dan hebben 

wij hierwede par-.4 gehad en dan ga ik over na.ar paro5 Defensie o Letter A .. ten eerste, 

ten tv.-eede, ten dercler, ten vierde. 217 Rotterdam, wordt dHt gehandhaafdo Wil H'dam 

het tee lichten, herstel .• 2113 is ir;g-et~'ckken- Mag ik iets zeggen nog over h9t verige, 

dé.t is dus de toelichting die staat cmder ten vierde, die is geheel herschreven en 

daar zou ik van willen opmerken dat de eerste zin vaststaat dat onze defensie thans 

een minimale omvang heeft bereikt, mi2schien toch niet helemaal emschri~ft wat wij 

bedoelen, het is nl. niet alleen de ~mvru1g maar ook de kwaliteit, dus ik zou willen 

voorstellen, er toch een <;eker::; r~dactionele verandering in aan te brengen en zeggen 

een minimaal niveau qua kwaliteit en KvJani:titeit. Het is nlo ook de kwaliteit die er 

een rol speelt, het is een kleine pogin~· ter verfraaijng. - Het is Z$ sember dat 

ik nauwelijks kan zeggen D~nk U zeero 

21:? heeft R'dam wel cehandh&afd., 'Nilt LJ dat tcelichten. Dat wordt ontraden. lviag ik 

dat in sternming bren~en. Wie steunt 219 v~nl REldeliD de voorlichting ook op de scholen, 

7iie is dal!l.r tE::gen, dat is dan verworpeno Dan kom ik aan letter B. Verhoging van ef

ficifmcy, daar is !"liemancl tegen, :tetter Co, letter D. Pardon letter .C. 

Dil,Zw9lle, ik zou willen veerstellen, meneer ~e vcorzitter, om hier een r~daxtienele 

toev<.)eeing te deen, er wcrdt hier gesproken een ondE)rzoei~ n<tar de wenselijkheid, ik 

zeu daar aan willen t<Yevoecen €n de mogelijkhe5 d., Dat is een afschuwel:i jke afzwakking 

voo:r- Vel~en, maar het lijkt me inderdaad ~einig zinvel om het onderzoek alleen 110l.&r 

de wensfüijkheid te laten geschieden en c:s.n niet cle mogelijkheid erin te betrekken, 

dus ik stel voor (liD dat ever te nemen .. Letter 2:!. - De erv<î.ring in I;n~eland zijn Zl\1 

dat wij aan de mogeHjkheid ernstig moeten twijfelen en het lijkt me goed em die 

erbij te ~ten •. Ja laat 8ns het maar bekijken. Letter D. 

Schouten ,Doon, ik zou even wilJen opmerken dat D. naar mi,jn mening niet op zijn plaats 

is in een politiek proÉ>Tam, er is geen enkele redenen; aé.ill te nemen dat op clit mement 

binnen bet le~er niet voldoende krachtig opgetreden wordt tt1gen sabotage en dergelijke 

en zeker geûen het aant-.l e-evallen .va.t plaats t,evemdén heeft, dut lijkt mij volsla~:;;en 

overbodig~ Dank li zeer~ Wij zullen er zo meteen ever stemmen. Dan kom ik nog s.un 

ái.lllendement 2GO grgtere inh·egatie en:<: .. Wil een van de voorstellende afdelingen dat 

toelichten. Gaat U gang. 

I1:eneer de voorzitter, De Roeij Deventer, in een minuut een paar opmerkingeno Wij willen 

met dit veorstel veerkomen dat de bestaande concurrentiestrijd tussen de strijdmacht

delen w~rdt voortgezet, wij willen het doelmatig doen stellen van prioriteiten ten 
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aanzien van datgene wat belangrijk is voor de Natotroepen van Nederland en voor 

de territoriale verdediging van Nederland.Wij willen daardoor bereiken het 

flexibel maken van de verdeelsleutel tussen de drie krijgsmachtendelen teneinde 

die flexibiliteit te vergroten.Wij willen het overeenkomstig doen stellen van 

de regelen van bezold±ging, voorziening en toelagen en betaling bij de drie krijgs-

machten.Wij willen gelijk stellen, personeelsprioriteiten van de drie krijgsmacht-

delen ten aanzien van dienstplicht en beroepspersoneel.Wij willen een gelijk 

materieel aankoopbeleid voor de drie krijgsmachtdelen em duplikaties die duur zijn 

te voorkomen. Wij willen het opheffen van traditionele heilige huisjes die nog 

sinds 20 jaar na de bevrijding bestaan en die in de naaste toekomst gezien de 

geldmiddelen bestreden moeten worden. Mag ik nog iets toevoegen over het beroeps-

leger.Dan is er nog een studie verschenen van de Majoor Wenders van de Opper-

officier van personeel, die is beloond door de Vereniging van Krijgswetenschap 

waarin de heer Wenders puntgaaf aantoont, dat een beroepsleger binnen Nederland, 

zij het met enkele miljoenen meer, tot de bizonder grote mogelijkheden behoort. 
Dank U wel. 
Meneer Koudijs, meneer de voorzitter, ik kan in zo verre met de vorige spreker 

meegaan dat wat gezamenlijk kan gebeuren door de drie onderdelen van de Krijgs-

macht dat moet ook gezamenlijk gebeuren en er is voortdurend het streven naar om 

dat te doen, zoals bij iedere grote organisatie zijn hier en daar nog wel lacunes 

maar het voortgezet efficiency onderzoek zal deze moeten opruimen.Intergratie zou 

ik mij tegen willen verklaren, omdat in tijd van acties, waar uiteindelijk onze 

krijgsmacht voor in stand wordt gehouden, de landmacht opereert in Noord-Duitsland 

de zeemacht opereert op de zee@n en de luchtmacht wordt opgenomen in de Second 

Tect.Airforce, dat betekent dat ze in tijden van aktie afzonderlijk opereren, 

daar zit de hele logistiek aanvast, ik zou me dus willen verklaren en ik hoop dat 

de vergadering de redelijkheid van de argumentatie wil inzien, tegen intergratie 

in Nederland.Een ander punt is Internationale Intergratie, maar hoezeer we dat 

ook trachten daar zijn we nog niet aan toe. Het laatste punt van het amendement 

is een horizontaal georganiseerde defensietop,ik meen dat wij dit in deze onge-

genuanceerde vorm mogen zeggen.Wij hebben nü een vertikaal georganiseerde top 

die grote onvolkomendheden vertoond.Op het ogenblik vindt er plaats een onderzoek 

behalve door efficiency experts uit het eigen bedrijf, vindt er plaats een onder 

zoek door een commissie onder leiding van Prof.Verburg, naar de organisatie van 

het ministerie, de zogenaamde commissie Verburg en het bureau Bakkenist heeft een 

onderzoek in handen naar een verbeterde efficiency van de Kon.Landmacht. Het 
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bureau Bakkenist is alweer gestuit op de moeilijke besluitvorming in de top door 

een voornamelijk bij de Landmacht bevelvoering in commissieraal verband en daar 

komen dus voorstellen uit.I zou U willen aanbevelen te wachten op die voorstel 

len en wel te spreken over een optimale maar niet over een vertikale of horizon-

tale organistaie.Mag ik nog een minuut hebben, voorzitter, - eigenlijk liever 

niet, maar U moet het beroepsleger nog in een halve minuut afdoen - dat zal uit 

de studie blijken of dat mogelijk is. De ervaringen in Engeland zijn niet zo 

gunstig, de ervaringen in Amerika zijn dat het vele miljoenen wel haast miljarden 

dollars extra kost.Dan laat ik het op dit moment hierbij. Dank U wel. Ik wou 

tot stemming over de defensieparagraaf overgaan en breng eerst dus de overgebleven 

amendementen 219 en 220 in stemming. 219 is in stemming gebracht, 220 wie is daar 

voor, wie is daar tegen, dan is 220 verworpen. Dan ga ik puntsgewijze langs, wie 

wil stemming o·ver letter a, inleiding ten eerste, tentweede, ten derde, en ten 

vierde, letter b, stemming, (onverstaanbaar vanuit zaal), de kwaliteit ja, mag 

dat door de redactiecommissie worden ingevoegd, geen bezwaar. Letter B, letter C, 

invoegen ook het woord en mogelijkheid, niemand stemming, letter D is stemming 

over gevraagd, wie is voor het handhaven van letter D. Wie is daar tegen? Dat is 

aangenomen ja, lijkt mij. Blijft staan. Dan komen we aan paragraaf 6, letter A, 

wie wil daarover discussie, letter B, letter C. Amendement Rotterdam 221, gaat 

U gang. Ja voorzitter, wij hebben gehoord dat het amendement van Voorburg is in-

getrokken en wij zijn bereid om ons amendement ook in te trekken, dan blijft 

alleen over het Haagse amendement, wat de hele zaak wat genuanceerder stelt en 

daar willen wij ons achter plaatsen. De bedoeling van onze afdeling en datzelfde 

geldt ook voor de Haagse afdeling, als ik het goed begrepen heb, is dat dergelijkeç 

soort bijeenkomsten dat die gehouden zullen worden op een zodanige manier dat 

niet een politieke partij aan het woord is, maar meerdere zo niet velen, dat zij 

op de kazerne worden gehouden, weliswaar buiten de diensttijd, dat sluit dan tevens 

af dat het in allerlei recreatiezalen gebeurt, maar wel op het kazerneterrein en 

voor ons is het van groot belang dat dat gebeurt onder de verantwoordelijkheid 

van de bevelvoerend officier, zoadat iedere officier een zodanige opleiding moet 

krijgen op de duur dat hij zich met de leiding van zo'n discussieavond kan be

lasten. Nou dan ben ik tegen den Haag(voorzitter). Mag ik meneer Vonhof het woord 

geven. 

Meneer de voorzitter, ik mag weer beginnen met vast te stellen dat ik zeer erken-

telijk ben dat in iedergeval de wat minder genuanceerde t eers e voorstellen 



SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK Blad No. 52 

4 
AFDELING CONGRESREGISTRATIE Band No. 

van Voorburg en Rotterdam zijn ingetrokken, maar dan nog dames en heren, als U dan 

kijkt naar datgene wat is voorgesteld door de werkgroep en wat ook de lijn van de 

fractie is nl. dat inderdaad die volledige burgerschapsvorming wel moet plaats 

hebben dan kom ik toch tot een ontrading van de politieke vorming.Als er nu een 

ding is wat wij met elkaar proberen dan is dat, dames en heren, om in de krijgsmacht 

te komen tot een totale vermaatschappelijking. Die vermaatschappelijking die houdt 

in dat men zo veel mogelijk aan normale politieke activiteiten ook buiten de kazerne 

deel kan nenemn. Die houdt overigens ook in een grote mate van vrije meningsvorming 

via publikatieborden. Wie de kazernecomplexen kent weet dat daaraan een grote ruimte 

wordt gegeven. Maar waar nu precies de grens ligt en dat heeft de afgevaardigde 

van Rotterdam duidelijk aangegeven, da~ die in hier in de situatie komt dat poli-

tteke bijeenkomsten door officieren op een gegeven ogenblik moeten worden begeleid 

en eventueel, als men meent dat de normen die gesteld worden, worden overschreden, 

door officieren zouden moeten worden beeindigd, dat bij voorbeeld in tijd van ver-

kiezingen. Wel dames en heren ik hoef U niet op de uiterst ongewenste consequenties 

daarvan te wijzen en vandaar dat ik geloof dat wij zeker binnen de krijgsmacht, 
zeker binnen de krijgsmachtdelen moeten komen tot die evenwichtige burgerschaps-

vorming, dat alles moet worden gedaan om diegenen, die vrijwillig dienend of dienst-

plichtig militair zijn de gelegenheid te geven deel te hebben aan politieke activi-

teiten, maar dan ook zoals elke staatsburger in het eigen verband buiten de kazerne, 

buiten het kazernecomplex, en dat is precies wat de werkgroep voorstelt, doet U het 

anders, dames en heren, stelt U het anders voor dan zijn vrij ernstige consequenties 

zeker niet te vermijden in bepaalde opzichten.(applaus) Dank U zeer. Meneer Hubert 
gaat U gang. 
Dank U voorzitter, ik wilde om te beginnen op wijzen dat het idee van de bevelvoer-

end officier dat wat erbij gehaald werd door Rotterdam, niet in het Haagse tekst 

verwerkt staat en dat de Partij zich ook niet op vast legt als ze het Haagse amende-

ment zou voorstaan. Ik wil er verder op wijzen dat de bedoeling is van het amende-

aens in alle eerlijkheid dat er inderdaad politieke discussies ±n de kazernes zul-

len plaatsvinden en wel en dat vinden wij erg belangrijk en dat staat ook te lezen 

in ons amendement- in de vorm van niet eenzijdige voorlichting of te wel in de vorm 

vanfora, als er dus de ene politieke partij ter ene zijde staat dat er ook de 

fandere politieke partij staat, dat er nimmer een spreker van een zijde deze mili-

tairen moet gaan voorlichten, ik vind dat iets van een werkelijk wezenlijk belang 

en ik zou er bij de partij werkelijk op willen aandringen om dit aan te nemen, dit 

soort politieke vorming vindt plaats in allerlei instituten, het vindt plaats in 
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schoolverband, het vindt plaats in vormingscentra en dergelijke, waarom de dienst-

plichtig militair die we in die kazerne stoppen niet de gelegenheid krijgen om dat 

in dat verband ook te doen. (applaus) Dank U zeer. 

Schotte,Rotterdam, voorzitter, ik wou het Rotterdamse standpunt nog even afstruern 

als gesproken wordt over de officieren die de leiding hebben. Bedoeld is, als er 

een aktivi•eit in een kazerne of een inrichting is, dan is de bevelvoerend offi

cier verantwoordelijk, en dat betekent ook in deze situatie in de haagse amende

ment voorgesteld, blijft de bevelvoerend officier verantwoordelijk. Dat hebben 

wij bizonder willen adstrueren. Dank U zeer. Dat is dan duidelijk. We gaan 203 

of letter c. tegen mekaar in stemming brengen. Kunnen we niet stemmen, gaat U nog 

iets zeggen wat nog niet eerder gezegd is. Nee, gaat U gang. 

Ja, ik,wou toch nog een aspect naar voren brengen, meneer de voorzitter, dat is 

nl. op dezelfde pagina voorkomend, verlaging van de leeftijd wa~op aktief kies

recht wordt verkregen tot 18 jaar. Ik dacht mede in dat kader dat het een zeer 

reeel voorstelis dat de afdeling Den Haag heeft gedaan, immers waar zit de grote 

groep van 18 jaar, die zit in de kazerne en ook doordat ze daar nogal weinig geld 

krijgen zijn ze ook nog al eens na de werktijden waar we het net over hadden, zijn 

ze bok aan die kazerne gebonden, het is dan ook logisch dat alles wat kennis moet 

zijn, dat ze die daar ook op kunnen nemen, als het maar niet te eenzijdig is daar 

ben ik het mee eens. Dank U wel, het woprd is aan meneer Koops, Koops Voorburg, 

meneer de voorzitter, Voorburg heeft afgezien van haar eigen amendement, zal dat 

van Den Haag steunen op punt van de inspraak om dat wonderlijke woord in dit ver

band misschien te gebruiken van de commandant van de kazerne, het spreetk vanzelf 

dat de commandant van de kazeene de verantwoordelijkheid draagt b.v. dat de ruiten 

van het lokaal waarin gedebatteerd wordt of waarin het forum spreekt niet worden 

ingeslagen of dat er geen handgemeen uitbreekt, wat helemaal niet vanzelf spreekt 

is dat de commandant van de kazerne dat forum voorzit laat staan de discussie 

leidt of de discussie in door hem al dan niet wenselijke geachte banen leidt, dat 

zit ook niet indeversie Den Haag en daarom steunen Voorburg de afdeling Den Haag 

van harte. Dank U zeer. Ik wou nu werkelijk tot de stemming overgaan. Het is duide 

LIJk dat Den Haag en Rotterdam het op dit punt niet met elkaar eens zijn maar 

wel over de tekst, welke tekst de vergadering wil ze nu uitmalen 203, 223 afd. 

Den Haag, wie is daar voor ? Wie is daar tegen ? Hetlijkt mij te zijn verworpen. 

Zijn de voorstellers het~daarmee eens, neen, niet dan wordt er gestemd over 203. 
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Wie voor 223 wie daar voor is stemt hier voor, daarmee is dan letter C. in de 

oorspronkelijke versie verworpen. Verder willen gaan met de letter D. vraagt 

iemand het woord over letter D., de herziening van het straf- en tuchtrecht, 

letter E. dan het amendement 225, van J.O.V.D. wil iemand dat toelichten? 

Wiebenga, meneer de voorzitter, ja dit is een amèndement waar we echt geen hals-

zaak van maken, het is echt een practisch punt. Het is zo dat sinds de jongeren 

steeds meer hun stem laten horen in politieke zaken ook, ik dacht dat iedereen 

dat erg positief vond, is ook het aantal jongeren wat in gemeenteraden resp. 

provinciale Staten gekozen wordt gestaag aan het groeien.Onder hen is ook een 

aantal die nog in militaire dienst moeten en het amendement wat de J.O.V.D. 

heeft voorgesteld doelt er eigenlijk op dat hen die gekozen zijn in gemeente-

raad of provinciale staten het niet onmogelijk wordt gemaakt hun mandaat uit te 

oefenen door oproep in militaire dienst en detachering laat ik zeggen, onmogelijk 

ver van hun gemeente resp. hun provincie. Het is zo dat kamerleden, mensen die 

gekozen worden tot Kamerlid op non-actief worden gesteld en dus laat ik zeggen 

niet meer opgeroepen kunnen worden voor mil.dienst, dat geldt niet voor hen die 

in raden of staten verkozen zijn. De bedoeling van het amendement is dus om faci-

liteiten te doen verlenen aan die mensen die in dienst zitten maar toch ook in 

hun gemeenteraad rsp. provinciale staten hun taak moeten uitoefenen en eigenlijk 

meer nog concreet dat het niet onmogelijk wordt gemaakt aan deze mensen om hun 

mandaat uit te oefenen door het oproepen in mil.dienst. Dank Uwel meneer de 

voorzitter.(einde band no.4) 

Van Grafhorst uit Den Haag, ik wilde opmerken dat wij het zodanig belangrijk 

vinden dat iedereen actief en passiefkiesrecht heeft dat ook mensen die in mil. 

dienst zitten volledig van het passieve kiesrecht gebruik moeten kunnen maken 

reden waarom wij amendement 225 ondersteunen. Dank U zeer. Ik maak intussen de 

de uitslag bekend over 223 Den Haag, verworpen met 293 tegen en 151 voor. Het 

timmermansoog is hier nog niet zo slecht. 5 ongeldig, dat hadden wij inderdaad 

niet ontdekt. Nog iemand het woord over 225 J.O.V.D. Meneer Geertsema. 

Ja meneer de voorzitter, ik heb natuurlijk heel veel begrip voor datgene wat 

o.a. door de Hr.Wiebenga hier naar voren is gebracht, maar de Hr.Wiebenga zal 

toch met mij moeten erkennen dat deze formulering zoals die door de J.O.V.D. is 

gegeven wel bizonder ruim is, dat betekent alle gelegenheid geven de werkzaam-

heden in de ruimste zin die hun positie als zodanig met zich meebrengt, te ver

richten, dat betekent dus ook tijdens de mil.dienst het vervullen van het 
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wethouderschap van een gemeente, van het zijn van gedeputeerde dan moet men een heel 

andere regeling voorstellen, dan moet men het doen zoals ten aanzien van een Tweede 

Kamer dat een lid van een Gemeenteraad of van Prov.Staten dat dat vrijstelling van 

mil.dienst betekent maar je kunt niet stellen, iemand moet tijdens de uitoefening 

van zijn mil.dienst moet hij in staat zijn gedeputeerde ook of wethouder te worden 

en we moeten geen tweederangs etatenleden en gemeenteraadsleden invoeren op dit 

gebied mensen die dan wel en niet wethouder en gedeputeerde kunnen worden. Ik be-

grijp de bedoeling, maar ik geloof dat de formulering zoals die hier gegeven is 

toch bepaald te ver gaat. Mag ik vragen of nog iemand het woord wil. Meneer 

Wiebenga. Dank U wel meneer de voorzitter. Ik geloof uit de woorden van meneer 

Geertsema te mogen beluisteren, dat hij de formulering nog te zwak vindt, hij zou 

liever nog een sterkere formulering willen hebben. Ik zal U zeggen waarom wij niet 

een nog sterkere formulering hebben voorgesteld, immers het zou logisch zijn een 

paralel te trekken met het verkozen worden voor de Tweede Kamer of de Eerste Kamer 

en dan niet in dienst opgeroepen te kun nen worden. Aan de andere kant hebben wij 

gedacht dat de defensie van Nederland een landsbelang is en dat moet het ook zeker 

blijven, terwijl het gekozen zijn in staten of gemeenteraad een provinciaal resp. 

plaatselijk belang zou zijn en daarom dachten wij dat een formulering zoals die hierç 

staat meer reUel zou zijn ook wettelijk gezien dan de formulering zoals de Heer Geert· 

sema liever zou willen. Aan de andere kant geloof ik dat het goed is dat dit probleem 

in ieder geval ter sprake is gebracht tmch wanneer deze formulering is aangenomen, 

misschien nog wel een enkele redactionele wijziging kan worden aangebracht, maar het 

idee op zichzelf dacht ik is een idee wat toch wel erg belangrijk is voor de democra-

tie, zeker nu ook de passiefkiesgerechtigde leeftijd mede op voorstel van onze 

partijgenoot Wiechel in de toekomst hopenlijk omlaag gaat, zal het geval zich steeds 

meer gaan voordaan dat jongeren in de gemeenteraad worden gekozen en die hoeven dan 

niet echt meteen wethouder te worden, hoor meneer Geertsema, maar dat jongeren in de 

gemeenteraad worden gekozen die daarna nog in dienst moeten en dan zou het toch wel 

bizonder triest zijn wanneer dezemensen daardoor hun mandaat nauwelijks of niet meer 

zouden kunnen uitoefenen. Dat was eigenlijk de gedachte die achter het voorstel at z 

mocht de formulering redachtioneel nog gewijzigd moeten worden dan houd ik me daar-

voor aanbevolen uiteraard. Dank U zeer. Mag ik het in stemming gaan brengen. 

Mag ik, (geertsema) voorzitter, proberen om een redactionele wijziging aan te 

brengen, waardoor misschien toch alle gemoederen bevredigd kunnen worden, aan gekozen1 



SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK 

AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Blad No. 

Band No. 

56 

5 

in Gemeenteraden en Prov.Staten moet in vredestijd zo veel mogelijk gelegenheid 

worden gegeven de werkzaamheden die hun positie als zodanig met zich meebrengt te 

verrichten enz.enz. En in de ruimste zin wordt geschrapt. De voorstellers zijn 

daarmee akkoord, ik breng dan nu 225 in stemming •••• mag ik nog heel even. Ik vind 

het niet terecht om een uitzondering te maken voor iemand die statenlid is of 

gemeenteraadslid is, dat hij daardoor b.v. niet uitgezonden zou worden naar Duits

land om daar gedetacheerd te worden, dat vind ik niet terecht. Ik vindt,het niet te

recht dat iemand dat die statenlid of gemeenteraadslid of wat dan ook is, niet een 

varende plaatsing krijgt aan boord van een schip maar een ander die toevallig dit 

niet heeft wel, en wel voor 2 maanden van huis wordt gestuurd. Ik dank U. 

U bent dus tegen discriminatie begrijp ik. Ik breng nu 225 in stemming. Wie is daar 

voor ? Wie is daar tegen ? Dat is verworpen. Dan gaan we nu letteragewijs de zaak 

langs voor wie stemming vraagt moet dat melden, par.6 a,b,c, waarbij ik aanteken dat 

bij het woord intergratie de toelichtingbegint, d, e, dat is dan hoofdstuk 3. Dan 

gaan we over naar hoofdstuk 3, ik zou een dringend beroep op de vergadering willen 

doen om de discussies toch enigszins te beperken want we zijn nu op dehelft, meneer 

Juches. Ik wou net een suggestie over de orde maken meneer de voorzitter, wij heb

ben op dit moment nog 155 minuten en 35 paragrafen. Wij hebben een ongelimiteerd 

aantal minuten, wij gaan alleen om 6 uur naar een andere zaal. 0 dat was niet van 

te voren aan alle meegedeeld. Niettemin op die basis zouden wij 5 minuten per par. 

hebben, het is toch juist zegt de voorzitter, wij streven naar 6 uur, ik wilde er 

alleen de aandacht op vestigen. Ik dank U zeer, ik hoop ook dat die verhuizing niet 

nodig is. 301 is ingetrokken. 302 wordt dat gehandhaaft, wordt dat verdedigd. 302 

wie is daar voor.? Ja willen de sprekers zich wel opstellen, want anders wordt het 

erg moeilijk. We werken volkomen in volgorde, dus U kunt het zien aankomen. 

Het spijt mij, meneer de voorzitter, de afdeling Den Helder heeft dit punt naar vore~ 

gebracht omdat er toch algeheel in den lande is te constateren dat de leden van de 

hengelsportvereniging Gaat Vooruit hun gekozen bestuur ook niet steunen op hun be

paalde beslissi~n en dit trekt door in alle lagen van het bestuur. Of dit nu een 

hengelvereniging is of dit nu een gemeenteraad is of dat het zelfs het parlement is 

zodoende acht Den Helder het toch wel een goede zaak om dit te plaatsen, het groei

ende onbehagen wat er is in de bevolking ten opzichte van zijn bestuurlijke gekozen 

organen. Ik dank Uwel. Meneer Geertsema. Dank U zeer meneer de voorzitter, ik ge-

loof dat Den Helder een punt miskent en dat gaat mij een beetje aan het hart nl. er 
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wordt een onderzoek gevraagd, de partij heeft in al zijn geledingen enorm onderzoek 

verricht enige tijd geleden, uitmondende in het rapport, kiezer - gekozenen, waarin 

wij getracht hebben alle mogelijke manieren te vinden om aan dat groeiend onbehagen 

tegemoet te komen om na dat ~ele werk van de sommissie kiezer-gekozene nu weer een 

nieuwe commissie ter bestudering van dat onbehagen in het leven te roepen, lijkt 

mij toch een beetje veel gevergd. Dank U zeer. Ik breng 302 in stemming. Wie is daar 

voor ? Nee, en wie is daar tegen ? dan is dat verworpen. Letter a. daarop was inge

diend amendement 303, dat is ingetrokken, wie wil het woord over letter a. wie wil 

het woord oTer letter b, wie wil het woord over letter c, Ja meneer Geertsema. 

Ja meneer de voorzitter, dit is nu een kwestie waar de feiten deze tekst een beetje 

achterhaald hebben, deze zaak is inmiddels in de Tweede Kamer aan de orde gekomen, 

is geamendeerd daar op voorstel van de Hr.Wiechel, dus ik geloof dat wij de tekst 

redactioneel zullen moeten aanpassen aan het wetsontwerp zoals dat mede op voorstel 

van de Hr.Wiechel is aanvaard, dan zou deze tekst moeten luiden: Verlaging van de 

grens van 5~ van de lijstkiesdeler tot 25% van de kiesdeler, waarbij enz. dan hebt 

U de tekst zoals die door de Tweede Kamer werd aanvaard. Dus het wordt verlagi~ 

van de grens van 5~ van de lijstkiesdeler tot 25% van de kiesdeler. Ja en dat is 

dus die zaak waar de kiesraad nog op studeert ••• Nee, dat is aanvaard door de 

Tweede Kamer. Maar nu is de vraag moeten wij niet ook iets opnemen over het 2e 

voorstel van de Hr.Wiechel waar de kiesraad naar kijkt, nl.dat men dat allemaal 

zou moeten optellen. Dat volgt hieruit. Ja, goed dank U zeer. Letter d, de ver

laging van het kiesrecht. letter e, gelijktrekking van de minderjarigheid, letter f, 

wil iemand daarover het woord. Letter g, niemand het woord, dan ga ik tot stemming 

over van par.l Wie wil stemming over letter a, over letter b, over letter c, ge

wijzigd, letter d, letter e, en letter f en dan heb ik nog vergeten letter g, en 

dan hebben we nog letter f, wie wenst daarover het woord.Zo niet stemming dan is 

paragraaf 1 afgehandeld. Letter h, wie wenst daarover het woord. stemming ? Dan is 

letter h goedgekeurd. Par.2 Mevrouw van Someren vraagt het woord over par.2 a. 

De geschiedenis van a is ongeveer een jaar oud. Wij hebben in Breda een resolutie 

aangenomen waarin Hoofdbestuur en Kamerfrakties werden uitgenodigd alles te doen en 

en niets na te laten om te komen tot een stembusakkoord en genoemd zijn toen de 

daarvoor in aanmerkingkomende partijen. U zult zich herinneren dat om een woord van 

Geertsema te gebruiken de drukinkt nog niet droog was o~ D.66 riep al dat dit natuur-

lijk de grootst mogelijke onzin was en dat dat helemaal niet kon. Wij hebben een 
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officieel antwoord van D.66 nooit gekregen, behalve dat enkele weken geleden er 

een uitnodiging kwam van D.66 tot een gesprek met ons. Wij hebben daarop - men 

mag van mening veranderen, dat vind ik op zichzelf geen schande - geantwoord dat 

wij tot dat gesprek bereid waren, er zijn zelfs onderhandelingen geopend over een 

datum, het is natuurlijk erg moeilijk om druk bezette mensen op een datum bij el

kaar te krijgen- en deze mnderhandelingen over de datum zijn doorkruist door al 

weer een woord van Geertsema, door de verloving tussen de Partij van de Arbeid 

en D.66 en nu is dezer dagen is vele malen tegen mij gezegd, en ook in de wandel

gangen vandaag, zou je nou die D.66 maar niet schrappen. Ik moet U eerlijk zeggen 

dat ik dat toch prematuur vind, natuurlijk als U mij op de vrouw af vraagt, acht 

je de mogelijkheid erg groot om nog met D.66 tot een akkoord te komen, dan zeg ik 

ja heel erg groot acht ik die niet, maar om nu al ten principale te beslUien D.66 

uit te sluiten, dat lijkt mij kwa procedure onjuist. Dat zou ik U dus bij voor-

baat willen ontraden. Wij hebben nog onze algemene vergadering in Amsterdam eind 

maart, dan zullen wij ons moeten uitspreken en dan op grond van de op dat moment 

bekende feiten, over een samenwerking en dan heeft inmiddels D.66 zijn congres ge

had, dan kunnen wij zien of deverloving een gelukkige wending heeft genomen, ge

lukkig dan voor departners, misschien niet voor ons land, maar misschien voor de 

partners en dan kunnen wij ons baserende op de realiteit ons uitspreken. Ik geloof 

dus, meneer de voorzitter, dat het prematuur is om nu deze partijen , de opstellingç 

daarvan om daar een verandering in te brengen. Dank U zeer. Mag ik iemand hierover 

het woord geven in verband met de voorzitter heeft gezegd en het amendement 304. 

dat hierop betrekking had. Graag meneer de Voorzitter, van der Star van de afd. 

Loosdrecht. Lang voordat eigenlijk zo duidelijk was dat er een briefäe naar D.66 

moest , Tan nou het begint een beetje moeilijk te worden nu jullie met de partij 

van de Arbeid zo aan het praten waren, hebben wij in de afdeling Loosdracht hier 

al uitgebreid over gesproken en daar zijn eigenlijk-twee redenen waarom wij gezegd 

hebben nou aan de ene kant die D.S.70, die club die zich aan het afscheiden is of 

zich al reeds heeft afgescheiden van de partij van de Arbeid, die laat een geluid 

horen wat ons toch wel vaak als juist in de oren klinkt, kunnen wij D.66 niet 

ruilen voor D.S. 70 , de tweede reden die ons tot deze twee ar:1endementen heeft be

wogen is nl. het feit dat de V.V.D. toch stoelt op liberale beginselen in feite 

een dogmatisch denken van de partij is, die uit bepaalde levensbeschouwelijke over

wegingen zijn besluiten neemt. D.66 daartegen is een partij die het op de pragmatisc 
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toer doet die laten de problemen op zich af komen en de ene keer is het zus en 

àe andere keer is het zo. Het lijkt mij een beetje meoilijk als dogmatische partij 

om met een pragmatische partij in eee te gaan en daar een samenwerking mee te kun-

ken opbouwen en dat was eigenlijk de reden waarom Loosdracht gezegd heeft D.S.70 

ligt ons dan sympathieker dan D.66. Dank U wel. Misschien mag ik er toch iets 

over zeggen. Meneer Geertsema ik geef U het woord. Ik zou graag wat willen zeggen 

over het probleem van D.s.70, want ik kan mij inderdaad indenken dat er mensen zijn 

die zich afvragen zouden wij nu niet D.S.70 moeten opnemen in het lijstje van de 

pARTIJl~N waarmee we eventueel wel een stembusakkoord zouden willen sluiten.Ik moet 

U zeggen, meneer de voorzitter, dat ik van mening ben dat op het ogenblik het tijd-

stip niet gekomen is, nog niet gekomen is, om D.S.70 op te nemen in welk lijstje 

dan ook. Niet in het lijstje van de mensen waarvan wij nu al zeggen dat wij met 

hun wullen onderhandelen over een stembusakkoord, maar ook niet in een lijstje van 

diegenen waar wij pers~ niet mee in het Kabinet willen zitten. Nu mag de geachte 

afgevaardigde van Loosdracht wel zeggen dat D.S.70 dan toch in ieder geval een be-

ginsel partij is in tegenstelling tot D.66, het mag zijn dat hij gelijk heeft, maar 

in ieder geval is deze vergadering en ook mij elk beginselprogramma van D.S.70 

onbekend. Ik beschik alleen over een verkiezingsprogram van D.S.70 en dat is aan 

de dermate magere kant dat ik daar echt op dit moment geen kant mee uit kan, alsç 

ik U vertel en dat verbaast U misschien als U meneer Drees zo af en toe hoort en 

leest, dat in het hele verkiezingsprogramma 71 van D.S.70 het woord inflatie niet 

genoemd wordt, dat er geen loonbeleid in voorkomt, dat er geen prijsbeleid in 

voorkomt en zo zou ik nog even door kunnen gaan, is het eenvoudig niet mogelijk 

om nu al te zeggen welke kant dat uit zal gaan. Als U ziet dat - en wij hebben 

daar net een studie van laten maken - als U ziet dat het stemgedrag van de groep 

Goedhart in de Tweede Kamer, die toch hele nauwe banden heeft met de partij DS70 

dat dat op vele punten volstrekt afwijkt van wat er in dit programma staat, dan 

zeg ik het is eenvoudig voor deze vergadering op dit moment niet mogelijk om daar 

een uitspraak hetzij een positieve, hetzij een negatieve over te doen, wellicht 

dat wij op 26 en 27 maart welzo ver zijn, maar op het ogenblik zou ik de vergaderinE 

willen voorstellen om D.S.70 uit beide opsommingen weg te laten. (Applaus) Dank U 

zeer. Magik nog iemand het woord geven over de amendementen 304 en 305, die nu 

eigenlijk tegelijk in behandeling zijn gekomen. Apeldoorn ••• naar Loosdracht blijk-

baar niet, wat doet Wassenaar, en Leiden dan gaan we er toch over stemmen, dat is 

duideliJ'k. Dan komen we nog op 307, pardon 307 308 en 309 kunnen ook; de di , ... n s-
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cussie worden betrokken.( onverstaanbaar vanuit zaal) Jadat is juist • 

Blijker uit Haarlem, uit alles wat wij daarnet gehoord hebben over de punten 

van a en b vanparagraaf 2 lijkt mij eigenlijk het beste dat a en b, maar h.elemaal 

worden geschrapt en dat zou ik willen voorstellen. Dat is een duidelijk voorstel. 

Ik wou zeggen als het niet wordt geschrapt dan zal de toelichting op a moeten worder. 

aangepast aan datgene wat de voorzitter heeft gezegd. Iemand het woord over 307, 

308 en 309. Dan ga ik die nu apart in stemming brengen. Wie is voor 304, van Aals

meer, wie is daarvoor ? Wie is daar tegen, dan is dat verworpen. 305 Wie is daar 

voor ? wie is daar tegen, dan is dat verworpen. 307 wie is daar voor ? niemand niet. 

308 wie is daar voor, dat is ook verworpen. 309 , dat is ook verworpen. Dan is er 

een voorstel om a en b te schrappen. Wie is voor de handhaving voor a. Wie is daar

tegen, dan blijft a staan, wie is voor de handhaving van b, wie is daar tegen, dan 

blijft b ook staan. Gaat de vergadering akkoord met een toevoeging aan de toelicht

ing op a ? Dank U zeer. Dan kom ik aan letter c, afwijzing van de rechtmreekse 

verkiezing, wie wil daarover spreken. Niemand. Dan ga ik meteen stemmen omdat de 

rest er op aansluit. Wie is tegen letter C. niemand Letter D. Wie wil daarover 

het woord voeren ? Wilt U zich vast opstellen in volgorde. Het woord is aan de 

Heer van Riel. Meneer de voorzitter, in de dagen toen Toxopeus koning was is 

over deze zaak gesproken op een bizonder partijcongres. Er is toen wel gebleken 

dat er wat verschil van mening over bestond en dat verschil van mening bataat nogç 

altijd. Ik ga nu motiveren waarom ik tegen die inschakeling van de Tweede Kamer 

ben.Dat heeft twee redenen. In de eerste plaats een reden van wat men dan tegen

woordig noemt politicologische aard, beïnvloeding van de stemming onder de bevolk

ing, de achtergrond of een van de achtergronden van dit voorstel is ongetwijfeld 

meer openheid, belangstelling, doorzichtigheid of hoe men dat ook noemen wilt. 

Maar wat ik nu bijna met zekerheid weet, het kan ook helemaal niet anders is dat 

de fraktievoorzitters in de Tweede Kamer toch vele contacten met elkaar hebben 

en dat als er uit de Tweede Kamer een debat laat staan een voorstel naar voren 

komen zou, dat praktisch werkbaar is, vooral mevrouw de presidente, een discussie 

waarbij tussen de a.s.Regeringspartners al niet een begin van vervreemding is op

getreden, dan is het noodzakelijk dat van te voren min of meer wordt afgesproken 

wat er uit die beraadslagingen komt. Dat zullen demensen zien en begrijpen. Het 

tweede punt is en dat zal men duidelijk gemaakt worden door de pers, wier taak 

dat ook is, het tweede punt is, mevrouw de presidente, is van meer staatkundige 

aard, ik dacht dat wij op het ogenblik in een erge moeilijke tijd leefden, dat 
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niemand kan zeggen wat zich international , waar ik hoofdzakelijk aan denk, en 

ook nationaal voordoen kan. Het blijft stellen van de klok, zoals de heer Geertsema 

dat als gedachte waardevol ontwikkeld heeft in ons partijblad, is dacht ik in deze 

richting dat wij de staatkundige macht van de Kroon wat gaan inperken, niet bizonder 

verstandig. Wij moeten zo weinig mogelijk aan het zogenaamde staatsnoodrecht over

laten en wanneer wel dat is niet erg liberaal en ook niet erg democratisch, en wan

neer wij weer eens een verplaasting krijgen van de regering , waar niemand op hoopt, 

is het toch noodzakelijk dat in onze grondwet een duidelijk zelfstandige staat

kundige taak van de Kroon overgebleven is. Meneer de voorzitter dat zijn zo de 

hoofdlijnen, ik verwacht dus niet dat er een wezenlijk debat komen zal, maar er isç 

iets anders wat ik eigenlijk wel verwacht, dat is dat net als het tot nu toe gegaan 

is, als de regeringspartijen of dat nu links is of de onze het onderling eens zijn 

krijgt de koningin geen verschillende adviezen, dan zijn die adviezen volkomen 

duidelijk ook als regel zeker in het geval wat wij nu toch vermoedelijk krijgen 

zullen. Bij onduidelijke adviezen, mevrouw de presidente, komt er een onduidelijk. 

debat zonder voorstel aan de Kroon.Ik kan mij deze hele wijziging als gedachte

constructie uitstekend voorstellen, ik vind daar op het ogenblik weinig blijkgeven 

van begrip voor de situatie waar wij op dit moment in allerlei opzichten voor staan, 

het kanheel goed zijn dat de verdere ontwikkeling van ons staatsrecht van de 1848 

situatie uit in een aatal jaren tot deze oplossing leidt, wij moeten eerst tot een 

iets concretere opstelling politiek gekomen zijn. Dank U zeer. (Applaus). 

Meneer de voorzitter, eerst even een vraag van orde over a en b, ik heb daarnet 

uit de woorden van deze tafel beluisterd dat dit punt eigenlijk een punt is dat in 

de vergadering van maart nog min of meer weer geamendeerd zou kunnen worden, hoeç 

dan de situatie ligt, ik weet niet of ik het verkeerd begrepen heb. Het blijft zo 

staan in het verkiezingsprogramma ••• dat is zo besloten om het zo te laten staan 

en dat wij in maart zullen zien of het nog enige zin heeft dan, want het is dan al 

vrij laat, met D.66 en anderen door te gaan of niet. Meneer de voorzitter over 

punt D en amendement 310 was het niet mijn bedoeling de vergadering op te houden 

met materiele argumenten voor of tegen, dat was toch niet mijn bedoeling, het punt 

2 d komt overeen met een resolutie van de commissie kiezer-gekozene, welke in nov. 

1968 in Hilversum met verve is verdedigt van geachte zijde, maar even bekwaam van 

niet minder geachte zijde bestreden en vandaag aan de daag hebben weer een bekwame 

van zeker niet minder geachte zijde bestrijding van punt 2 d aangehoord. Die 

resolutie is in Hilversum niet door de vergadering aanvaard, direct daarop 
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heeft, ik zeg ook expres niet aangenomen, maar niet verworpen maar niet aanvaard, 

direct daarop heeft die vergadering in Hilversum wel aanvaard de als amendement 

ingediende resolutie onder no.Sa welke dezelfde strekking had over ons huidg amen

dement 310 en in november 1969 heeft de vergadering zich in Breda voor uitgesproken 

dat het ontwerp verkiezingsprogramma zou worden opgesteld met in acht neming van de 

door de partij aanvaarde resoluties, allicht zou ik zeggen, ten gunste van de in ons 

amendement vermelde procedure zijn nadien ook in andere kring, gezaghebbende meningen 

openbaar geworden, ~evèBà~eB ook die laat ik kortheidshalve onvermeld en naar het 

betoog van de Hr.van Hiel zou het ook een anti-climax zijn, maar o.i. had ter vol

doening aan het principieel besluit van de partijvergadering, uitgesproken in H'surn 

en in Breda de tekst van amendement 310 behoren te staan op de plaats van par.2d 

en de partij zou zich zelf afvallen als zij nu de gedachte van amendement 310 ver

werpt en 2d in de voorgestelde tekst aanneenmt. Bussum heeft dan ook het amendement 

310 in overleg ook met Naarden niet ingetrokken en ik bepleit sterk de aanvaarding 

van de daarin neergelegde gedachte, ik hoop dat U 310 zult aannemen en 2d verwerpen. 

Dank U zeer. Mag ik een ding opmerken ten aanzien van de resolutie van Breda nl. 

er stonden twee dingen in , het moest op bas-is van het liberall beraad gebeuren en 

op basis van de aangenomen resoluties en het is een ieder die hier aanwezig is be

kend dat een liberaal beraad wel weer met die minister president is teruggekomen 

vandaar dus ook dat dat gebeurt is. Ik heb de V.en D. van destijds meegenomen 

omdat het misschien niet iedereen uit geheugen bekend is dat in het rapport van 

het liberaal beraad staat vermeld, dat het liberaal beraad inderdaad deze resolutie 

weer zou willen voorstellen, maar dat het dagelijks Bestuur meent dat dit aldus 

verworpen voorstel eerst opnieuw in stemming gebracht zou moeten worden en de con

clusie dat men op dit rapport deze conclusie zou hebben aanvaard in Breda, mist 

dacht ik •••• nee maar ••• dat stond laatst in onze pees dat Breda dat zo had op

gedragen dit in te brengen en dat zou ik ten stelligste willen bestrijden, Sa is 

nooit ingetrokken, Sa is aanvaard. Die stemming zal inderdaad vandaag plaatsvinden 

dat is duidelijk en het is zeker niet zo dat die beslissing al zou zijn genomen, de 

zaak staat open en is nu juist voor beslissing aan de partij voorgelegd. Gaat U gang. 

Bisschop afd.Heerde, de motivering voor de aanwijzing van een kandidaat, minister 

president en tevens kabinetsformateur door de Tweede Kamer luidt een wegnemen van 

een geheimzinnigheid. Op zichzelf lijkt dat juist maar het is mij bizonder tegenge

vallen dat men de grote nadelen van deze procedure , nadelen die voor iedereen met 

gezond verstand zonder meer onderkenbaar zijn naar onze mening, gewoon ter zijde 

heeft gesteld. Elke benoeming of uitspraak over een persoon gebeurt doorgaans ten 

aanzien van de verwachting die men heeft over de vervulling van de functie door die 

persoon.Daarbij zijn steeds gevoelens en gissingen uitsluitend de basis waarop men 

een uitspraak kan doen. Men heeft nog niet immers de gelegenheid gehad het beleid 

van de persoon aan een oordeel te onderwerpen en wanneer men over gevoelens en gis

singen denkt dan zijn die vaak niet voor openbaarmaking geschikt, dat is nu eenmaal 

inharent aan de menselijke natuur. Het gevolg is dat een bespreking van een persoon 

in het openbaar steeds een bepaalde argumentatievervalsing met zich mee brengt en 

wanneer men nu toch stelt dat een dergelijke bespreking moet plaatsvinden dan loopt 

men gevaar dat heel andere argumenten en zienswijze zowel van voor en tegenstanders 
over een bepaald persoon genoemd worden en daarbij is het steeds zo dat tegenstanders 
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van een bepaalde persoon dan gemakkelijk de gelegenheid hebben iemand in het forum 

van de openbaarheid onmogelijk of het heel moeilijk te maken. Dit vindt ik een ernstig 

nadeel van elk gesprek over een persoon in het openbaar voorafgaand aan een benoeming. 

Hoe denkt men nu werkelijk dat deze gewonnen openbaarheid nu wezenlijk is, het amende

ment vermeld nl. niet wat er gebeuren moet als een kandidaat kabinetsformateur niet 

slaagt, dat is toch niet ondenkbaar, moet dan weer de Kamer bijeen geroepen worden, 

moet dan weer de hele consultatie beginnen, moet dan w~er een reeks personen de 

revue en stemmingen passeren, ik zie dat als een heilloos iets wat van te voren al 

ik zal maar zeggen de mensen tegen elkaar op zal zetten. Men zal dan vaak ervaren 

dat vooraanstaande figuren niet bereid zijn op deze wijze voorwerp van besp reking 

te worden, men zal dan merken dat een voorasstaand iemand die men deze functie toe

denkt eerst helemaal ondershand en in het geheim zal willen informeren en een zekere 

garantie vragen van fractieleiders enz. dat hij bij een eventuele kabinetsformering 

zal slagen. Men krijgt dan nog meer geheimzinnigheid in plaats van openheid.Al deze 

dingen de revue laten passerende hebben wij gesteld de aanwijzing van een kabinets

formateur, kandidaat minister president op grond van deze vrij plausibele en mense

lijke redenen volstrekt te moeten afwijzen. Dank U zeer.Volgende spreker graag. 

Mag ik even vragen, wie zijn er nog meer in de martk ? Dank U zeer. 

Meneer de voorzitter, ik zou bizonder graag willen dat ik eerst even aan de orde 

zou willen stellen, de volgorde waarin wij dit belangrijke punt gaan behandelen, ik 

dacht dat het juist was dat wij straks het eerst zouden stemmen over het voorstel 310 

van Bussum en Enschede en pas als dat zou zijn aangenomen dan lijkt mij de verdere 

discussie overbodig. Is het verworpen dan zou ik graag een enkele opmerking willen 

maken over ons voorstel Velzen 312 , waarvan de eerste regel bovenaan de linker

kolom van bl.z 15 in zijn geheel is weggevallen. Daar moet nl. staan de tweede 

Kamer der Staten Generaal behoort de gelegenheid te hebben enz. U vindt die uitge

vallen zinssnede terug in de eerste kolom op blz. 19 bovenaan en dat ligt niet een 

de drukker, heb ik van de Hr.Lachapelle gehoord maar àan de zetter. Dank U. 

Ik dank U voor deze cor~ectie, ik zie hem op blz. 19 nu ook staan, ik had het niet ge 

zien, nadat hetgeen de Hr.van Riel gezegd heeft en na wat de vorige spreker gezegd 

heeft, kan ik nu uiterst kort zijn. Ik wou alleen deze opmerking erbij maken, waar 

wij hierover praten is een onderwerp van grondswetwijziging en een grondwetswijzi

ging die gaat niet zo makkelijk en als wij eenmaal een grondwet gewijzigd hebben 

en we lopen dan ergens met ons hoofd tegenaan dan zitten wij goed in de moeilijk

heden. ( Mag ik U even onderbreken, het gaat volgens het rapport kiezer-gekozenen 

beslist niet om een grondswetwijziging maar binnen het kader van de huidige grond

wet. Weliswaar in uitvoerig gemotiveerd. Gaat U verder met Uw betoog. Ik dank U 

voor die correctie, ik dacht dan heb ik blijkbaar een verkeerde interpretatie van 

de grondwet in mijn hoofd zitten, dat het wel over de grondwetswijziging ging, maar 

dat neemt allemaal niet weg dat waar het dan wel overgaat het in ieder geval in de 

praktijk straks voor situaties komen te staan waarbij wij zo ruim mogelijk moeten 

kunnen handelen en als inderdaad een tweede kamer niet in staat is om te komen met 

een voorstel voor een kandidaat minister president b.v. omdat er op hetl)eerste 

gezicht geen working majority is of omdat er later wanneer een kandidaat is aange-

wezen deze niet slaagt in zijn formatie, het is zo juist al gezegd, wat moet er 

dan gebeuren, dan heb ik de indruk dat het aanzien van de Tweede Kamer daarmee is 
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geschaad en heb ik de indruk dat daarmee het aanzien van de democratie is geschaad. 

Ik zou dat liever willen vermijden en daarom dacht ik dat wij het·. wat ruimer moesten 

stellen zodat wij altijd terug kunnen vallen op de oude procedure zoals wij die nu 

kennen en dat heeft een groot voordeel, dat voordeel is nl. dat wanneer een formateur 

niet slaagt het aanzien van de Kroon daar nooit mee is aangetast, want de King oan 

do no wrong, en dat is een uitnemend constitutioneel beginsel. Willen wij de demoeratil 

dienen dan moeten wij zelfs de volksvertegenwoordiging voor laten hoeden dat zij zich 

zelf op een gegeven ogenblik hier zou kunnen blameren. Ik wil de Tweede Kamer graag 

de mogelijkheid geven om een kandidaat te stellen wanneer zij dat in het belang acht 

na een openbare discussie, maar ik kan me heel goed de situatie voorstellen dat die 

openbare discussie minder geslaagd zou zijn en dat wij inderdaad moeten denken aan 

de argumenten die de Hr.van Riel net heeft genoemd, daarom heb ik dit voorstel, daar

om heeft de afdeling Velzen dit voorstel ingediend en nu verheurgt het mij dat hier 

achter een hele opmerkelijke opmerking staat, daar staat nl. achter indien drie d. 

wordt verworpen dan overnemen, dat betekent blijkbaar dat de Partijraad zelf op 

dit punt enige aarzeling heeft vertoond. Dan wilt U mij meneerl;de voorzitter dit 

laatste even verklaren. De partijraad heeft aanbevolen om 3 d ongewijzigd aan te 

nemen, maar heeft gezegd voor het geval dat niet gebeurt dan Velzen, er staat niet 

meer in dan er staat. Erzit niks achter •••• Daar blijkt dus een zekere voorkeur uit 

voor deze oplossing. Voor het geval Uw oplossing niet wordt aanvaard ••• Ja dat is 

juist. Wat de stemvolgorde betreft stel ik voor om eerst letter d, straks ja, nadat 

de discussies zijn geeindigd, maar dit was een procedure vraag die tussendoor speeldeç 

eerst letter d in stemming te brengen , wordt die aangenomen dan zijn de amendementen 

daarmee verworpen, is hij verworpen dan krijgen wij 310 als zijnde van de meest ver

gaande strekking, dan 311 en dan 312. Meneer de Koster. Meneer de voorzitter ik 

zou een vraag willen stellen. Het is duidelijk dat wanneer er een regeringsmeerder

heid is van een aantal partijen die met elkaar formeren en dat die het met elkaar 

eens worden over de kandidaat, dat de Tweede Kamer met die kandidaat omdat er een 

meerderheid is, te voorschijn zal komen, dus daar zie ik geen probleem in. Het 

probleem ontstaat eerst wanneer de regeringspartijen verschillende kandidaten hebben 

en dan zal er een stemming plaatsvinden in de Tweede Kamer, dan beslissen de stem

men van de oppositie. Wat is het belang van de oppositie, een hele sterke minister 

president? (Applaus) Dank U zeer. Nog een spre~er. 

Delwel Den Haag, meneer de voorzitter, ik zou het toch gezien de geschiedenis van 

dit voorstel wat al op congres kiezer-gekozene gespeeld heeft, op prijs stellen 

indien ook hier de mening van de Hr.Geertsema gehoord kon worden. Jawel daar zitten 

wij nu juist op te wachten, dank U zeer. Meneer Geertsema. 

Graag, meneer de voorzitter, in de eerste plaats zou ik nog even willen herhalen wat 

U al hebt gezegd, dit om eventuele misverstanden uit de weg te ruimen aan het 

adres van de Hr.Koch, dat de grondwet zich in geen enkel opzicht er tegen verzet 

dat door de Tweede Kamer een voordracht wordt gedaan aan Hare Majesteit de Koningin, 

er staat zeer nadrukkelijk in de grondwet, dat op alle mogelijk terreinen de Kamer 

zich ten allen tijde met bepaalde voorstellen kan wenden tot de Konginin dus hier 

is geen sprake van dat om dit m@gelijk te maken men de grondwet zou behoeven te 

wijzigen, alleen , maar dat is iets wat U hier ten ene male niet in kunt lezen, 

als er zou staan dat de Tweede Kamer de kabinetsformateur aanwijst, maar daar 
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is geen sprake van, het is een voordracht aan de Koningin. In de tweede plaats 

dit.Ik geloof dat toch te veel mensen die hier op het spreekgestoelte zijn ge

weest er vanuit gaan dat nog in de komende tijd er twee mogelijkheden tegenover 

elkaar blijven staan nl. aan de ene kant de oude traditionele wijze van aanwijzing 

van de kabinetsformateur, zoals wij die al jaren zijn gewend, die·:,aan de andere 

kant het voorstel zoals het hier wordt gedaan, het debat in de Tweede Kamer en 

de voordracht aan Hare Majesteit, maar dat is dames en heren, niet de keuze waar 

we voor zullen komen te staan, er is nu eenmaal in den lande - U kunt dat prettig 

vinden of U kunt dat niet prettig vinden - maar er is een steeds groeiender roep 

naar openheid, als U kennis neemt van het rapport van de commissie Openbaarheid, 

Openheid de commissie Biesheuvel, dan vindt u daar met zoveel woorden instaan, 

dat adviezen aan de Koningin van haar al haar adviseur openbaar behoren te 

we~den gemaakt en die adviezen zullen, naar mijn vaste overtuiging, als we de 

traditionele procedure blijven volgen, dan worden die adviezen openbaar. Daar 

moet U van uit gaan de oude geheimzinnige procedure past eenvoudig in de mening 

van zeer velen in ons land niet meer in deze tijd en wanneer dan de Heer Koch 

zegt, ik ben in zekere zin tegen het advies, zoals het er nu staat en daarbij 

aanhaalt de zin the Queen can do no wrong, wat bijois in de grondwet staat als 

dat de Koningin onschendbaar is en dat de ministers verantwoordelijk zijn dan 

is het juist ter bescherming van deze onschendbaarheid van het Staatshoofd dat 

de commissie kiezer, gekozene, met dit voorstel is gekomen, want als inderdaad 

het blijkt te gaan zoals ik stellig verwacht in de commissie kiezer-gekozene, 

unaniem stellig verwachte dat het zou gaan, dat er openbare adviezen zijn en het 

is vrijwel ondenkbaar dat die adviezen gelij~luidend zijn. De Koningin krijgt 

tegengestelde adviezen die adviezen zijn openbaar en er blijkt dus uit welk ad-
• vies door de Koningin wordt gevolgd, en welk advies door de Kongingin niet wordt 

gevolgd. En dan is er niemand meer die mij kan cveetuigen dat dan de beslissing 

van Hare Majesteit niet openbaar in discussie komt, als de Koningin uit diverse 

adviezen er een heeft gekozen, dan houdt U een discussie in de pers, dan houdt 

U een discussie voor de televisie van de Koningin heeft de verkeerde genomen, 

die houdt U er eenvoudig niet uit en daarom is het juist niet om de positie van 

het Staatshoofd te ondergraven, niet om de monarchie te ondergraven en de pre

regratieven van de Kroon, maar juist om ook in de tegenwoordige tijd zin en in

houd te geven aan het grondwetartikel dat zegt dat de Koningin onschendbaar is 

dat wij de primaire verantwoordlijkheid willen leggen bij de Tweede Kamer ter 

bescherming van het Staatshoofd en niet om het Staatshoofd afbreuk te doen. 

Dan ontken ik zeker niet wat de Heer van Riel zegt, dat .:.het heel wel mogelijk 

is dat er voorafgaand overleg tussen fractievoorzitters zal plaats vinden, 

zeker wanneer het eventueel zou leiden tot een stembusakkoord, en dat stembus 

akkoord de meerderheid zou halen dan spreekt het vanzelf dat er natuurlijk enig 

overleg zal plaatsvinden, maar U hoeft mij ook niet te vertellen dat als er geen 

nieuwe procedure volgt maar de traditionele procedure, zij het met openbaarheid 

van de adviezen, dat dat overleg er niet zou zijn. Er zal in beide gevallen zal 

er enig overleg zijn en nu is er nog weer een heel nieuw ~rgument in het geding 

gebracht door de Heer de Koster, die zegt, ja maar de oppositie gaat hier 
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mee stemmen en de oppositie heeft er toch geen belang bij dat er een sterke 

minister president komt. Ik geloof juist dat de hele openheid van dat debat 

in de Tweede Kamer het volstrekt onmogelijk maakt voorde oppostitie om met 

enige kracht van argumenten een zwakke ministerpresident voor te dragen, daar 

zou ze zo de wa~heid geweld meen aan moeten doen dat durven ze eenvoudig niet 

aan, zij kunnen eventueel wel stellen dat het een man moet zijn met een gematigde 

misschien politieke opstelling, maar zij kunnen zeker niet aanbevelen dat het 

een man met slechte kwaliteiten moet zijn, daar valt men bij een dergelijk open

baar debat perse mee door de mand. Dames en Heren, ik geloof dat in de tegen

woordige tijd deze procedure gevolgd zou moeten worden, zoals wij die aanbevelen, 

ik geef geen garantie en dat staat er ook tenslotte niet in,ik geef geen garahtie 

dat de Tweede Kamer er in zal slagen om een meerderheid te behalen, maar als er 

geen meerderheid behaald kan worden - en dan kom ik weer op de grondwet-terug, 

de grondwet zegt dat dit soort voordrachten alleen maar gedaan kan worden als 

er een absolute meerderheid gevonden wordt, anders kan die voordracht niet 

gedaan worden, er staat in de tekst de Tweede Kamer behoort het te doen, metç 

~ndere woorden men behoort toch ook ter wille van de waardigheid van het parle

ment tot een meerderheid te kunnen komen, maar slaagt men daarin niet, dan is 

dat uitermate betreurenswaardig en dan zit er niets anders op dan dat de traditi

onele procedure met openbaarheid zal worden gevolgd, maar wij moeten hopen dat 

het lamgs deze weg het mogelijk zal zijn om de verantwoordelijkheid te houden en 

te laten waarmaken door de Tweede Kamer en niet deze verantwoordelijkheid met 

zijn openbaarheid te leggen bij het Staatshoofd.(Applaus). Ja dank U zeer, 

De Heer van Riel. Meneer de voorzitter, De Heer Geertsema heeft de discussie 

gelukkig tot enkele punten, ik mag wel zeggen in hoofdlijnen tot twee punten, 

teruggebracht, daarbij is het laatste argument voor mij het makkelijkste om mee 

te beginnen. Natuurlijk meneer de president, zal de oppositie niet door de mand 

vallen, in die zin dat ze zullen zeggen dat ze met een onmogelijke man aankomen, 

maar waar het hele probleem omdraait, dat is volmaakt duidelijk, dat draait om 

de definitie en de inhoud van het begrip onmogelijk, de oppositie zal trachten 

aan te komen met een naar buiten volkomen aannemelijke man van in het oog sprin

gende capaciteiten, maar die nou net een team niet leiden kan of van wie men 

net weet dat hij zodanige opvattingen heeft dat hij in het,team dat op grond 

van de te verwachte regeringsmeerderheid gevormd moet worden, het niet bizonder 

goed doen zal, daar komt het op aan, het gaat er niet om dat ze met een of ander 

non valeur zullen aankomen, het gaat er om dat binnen het raam van het parle

mentaire stelsel zeer uitgesproken van geen enkele oppositie verwacht mag worden 

dat ze uit theoretisch oogpunt en van landsbelang met de figuur zullen komen, 

het hun tegengestelde kabinet in elk geval tot een groot succes maken zal. 

Dat zou vol~~akt •• (applaus) on ••••• Het tweede punt, meneer de president, 

de kwestie van de opembaarheid, ook dit betoog, is het spijt mij het te moeten 

zeggen, in log~sche zin voor omkering vatbaar. Duidelijk is dat wanneer men ad

viezen geeft in de tegenwoordige betekenis van het woord, mn die adviezen open

baar gemaakt worden, er complicaties rondom de Kroon ontstaat kunnen.Dat is vol-

maakt duidelijk, maar daar kan men geen streep onder de redenering zetten. 
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Men behoort in de eerste plaats, wanneer men het daar om doet, af te wachten, 

wat over die openbaarheid wordt besloten, in de tweede plaats behoort men zich 

te realiseren dat het bepalen van standpunten over de openbaarheid van deze 

adviezen mede afhangt van het inzicht wat men heeft in de vraag die wij op ~ 

ogenblik aan het behandelen zijn. Wij kunnen nl. niet volgens het voorstel 

Bussum handelen en de zaak laten zoals die is wat de kabinetsformatie betreft 

en tegelijkertijd de adviezen in de tegenwoordige zin van het woord openbaar 

maken, dat is duidelijk. Het derde punt is dat de wereld wel niet met zo bizonder 

veel wijsheid garegeert wordt, maar dat wij aan onze fraktievoorzitters van de 

regeringspartijen toch een bepaalde wijsheid toekennen en dat wanneer ze weten 

en zelf besloten hebben dat die adviezen openbaar gemaakt zullen worden, die 

adviezen met het oog mede op die openbaarheid voorzichtig, verstandig, juist, 

openlijk, maar met al deze factoren rekeninghoudend zullen zijn geformuleerd. 

Mevrouw een debat, ja lijkt mij niet onaantrekkelijk, wij hebben dat tegen

woordig nl. ook al na de formatie. Nogmaals de Heer Geertsema heeft mij althans 

deze keer meestal wel, maar deze keer niet helemaal overtuigd. Dank U zeer.(Appl) 

Meneer de voorzitter, allereerst aansluitend bij de Hr.van Riel,het rapport 

Biesheuvel is dacht ik niet in alle consequenties op dit moment door de re~ring 

aanvaard en wat daarvan in dit opzicht terecht moet komen, dat moeten wij afwacht 

en dat wordt mede bepaald door wat wij besluiten, ik mag in dit verband wel 

stellen, dat het amendement Bussum-Naarden, als ik het zo mag noemen, dit niet 

inhoudt, ik mag tevens stellen dat het onderzoek dat destijds door de Heer 

Toxospeus mede op grond van die resolutie Sa is verricht, inhield dat de poli

tieke richting van het advies gerust openbaar zou mogen worden. In de tweede 

plaats, het debat en de aanwijzingen facultatief vanwege die vereiste meerder

heid , als dat niet lukt, nou dan moet de Koningin het maar op de oude manier 

doen, maar ik dacht dat ze dan in een nog veel moeilijker parket zat na deze 

discussie waaruit geen kandidaat naar voren was gekomen, in veel moeilijker 

parket dan ze nu onder de huidige procedure zal en zou zijn mits die openbaar

heid binnen de perken van de wijsheid blijft en daar vertrouwen wij op. En als 

allerlaatste opmerking, de Heer Vonhof heeft gisteren het partijcongres dat in 

Amsterdam wordt gehouden, gekarakteriseerd als het congres der onwaarachtigheid, 

ik dacht dat een Tweede Kamer debat, waarin de openbaarheid beraadslaagt zou 

worden over het aanwijzen van de ministerpresident, of van de kandidaatformateur 

of hoe het precies geformuleerd staat, dat dat als openbaar debat met name zou 

mogen worden genoemd, het debat der onwaarachtigheid, want binnenskamers heeft 

men het dan toch al lang van te voren wel bekokstoofd als er wat uit moet komen, 

of er komt niets uit en dan zijn wij nog veel verder van huis. (Applaus). 

Ik wou zelf nog een tweetal opmerkingen maken. Ik geloof nl. dat ,er twee argu

mentaties door elkaar worden gebruikt die met elkaar in strijd zijn en beide 

argumentaties worden gebruikt om hetzelfde te bepleiten. In de eerste plaats 

zei de Hr.Meieraan nu aan het slot van, men zal het achter de schermen eerst 

eens worden en dan het debat ingaan, als dat zo is,laat ik dat even veronder

stellen, dan betekent dat dat de kwestie die door de Hr. de Koster aan de orde 

is gesteld en door de Hr.van Riel is ondersteund, dat de oppositie dan 
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wel even zal beslissen, als minderheid, wie het wordt, dat die dus volkomen 

denkbeeldig is, men zal inderdaad als toekomstige regeringspartijen het uiterste 

moeten doen om te zorgen dat men het eens wordt. Wij zijn voor het sluiten van 

die stembusakkorden, wij moeten, want ze komen niet zo erg snel van de grond, 

laten wij dat nugoed begrijpen, wij moeten zorgen dat wij, mede door dit voor

stel, het sluiten van die stembusakkoorden bevorderen, door aanvaarding van dit 

voorstel zullen toekomstige regeringspartners met elkaar moeten overleggen en 

ook over deze kwestie hun standpunt moeten innemen. Natuurlijk zal dat eerst 

binnenkamers gebeuren en dan in openbaarheid worden gemotiveerd en besproken, 

ik geloof dat dat volstrekt juist is en begrijpelijk is en dat iedereen dat 

zal aanvaarden, want dan zal die kwestie van die oppositie die met de minister

president gaat strijken, die zal zich niet voordoen. (Applau)-

Meneer de voorzitter, in eerste instantie heb ik slechts een vraag gesteld, ik 

wil nog een tweede vraag stellen en nu aan de Hr Geertsema. Indien de Hr. Geertse 

ma leider is van de oppositie en hij moet stemmen, en hij moet kiezen tussen de 

Heren den Uil, van Mierloo, Kloos,Aarden of Drees, hoe vrij staat hij dan in zijn 

oppositie, nadat hij die keuze verricht heeft en indien de ministerpresident 

wordt aangewezen volgens zijn stem. 

Ik moet U eerlijk bekennen dat ik het niet precies begrijp wat de Hr.de Koster

bedoelt, want de oppositie is in de minderheid, dus wie of hij nu kiest, zij 

zullen het geen van allen worden, ••• Meneer de voorzitter, ik heb in eerste 

instantie gemegd, indien de farmerende regeringspartijen het met elkaar eens 

zijn over de kandidaat, zie ik geen probleem, maar als ze het niet eens éens 

zijn dan komt het probleem, want dan geeft de stem van de oppositie de door

slag en hoe vrij staat de Hr.Geertsema ten opzichte van de Hr.Kloos wanneer hij 

zijn stem aan de Hr.Kloos heeft gegeven •• 

Mag ik proberen dan nog een slotwoord te vinden meneer de voorzitter(Geertsema) 

Als er onverhoopt tussen de regeringspartijen of liever gezegd de partijen die 

de meerderheid hebben en vermoedelijk teaamen de regering zullen gaan vormen, 

als daar geen eenstemmigheid onder heerst over de figuur van de minister-

president, dan zal het, laat ik nu maar een volmaakt uit de luchtgegrepen voor

beeld geven, maar dan zou het kunnen zijn dat de K.V.P. met kandidaatmininster

president aankomt, formateur, de Hr. de Jong en dat bij voorbeeld de A.R. zal 

komen met de Hr.Biesheuvel. Dan zijn er dus van de zijde van de komende regeringf 

partijen zijn er twee kandidaten naar voren gebracht. Dan is het inderdaad moge;;.: 

lijk, dat de oppositie daarbij een rol speelt bij de beslissing wie van deze 

twee de meerderheid zal krijgen, maar dan heeft het voor de oppostitie bizonder 

weinig zin om dan met de Hr.Kloos of wie dan ook aan te komen, want de Hr.Kloos 

kan tenslotte niet ••••• dan zal ••• dan heb ik de staatsecretaris verkeerdç 

begrepen, dan zullen ze waarschijnlijk hetzij aan de Hr. de Jong, hetzij a;n 

~e Hr. Biesheuvel de meerder~eid geven, een van beiden ••••• Wij kunnen twee 

dingen onderscheiden of er komt een formatie van de huidige christelijke par

tijen en dE V.V.D. en wanneer die het niet eens worden over de minister-presi

dent dan kan de doorslaggevende stem komen bij de partij van de arbeid en de 

andere partijen van de oppositie en die nemen daarbuj een grote verantwoorde-

lijkheid op zich wanneer ze op een bepaalde kandidaat stemmen. Ik d~aide 
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nu even de zaak om en ik zeg er komt straks een linksgerichte regering en de 

Hr. Geertsema is leider van de oppositie en in hoeverre bindt de Hr.Geertsema 

zich wanneer hij stemt op de Heer den Uyl, de Hr.Kloos ••••• 

Bij, dat is het verschil tussen, u zei daarnet oppositie, maar U bedoelt een 

linksgerichte regering. Dan is er inderdaad de verantwoordlijkheid die wij als 

V. V.D. op ons zouden laden dat wij zeggen van de mensen die inde kringen dan 

van de linkse re~eringspartijen naar voren zijn gebrabht, vinden wij perse de 

beste men, hetzij de Hr. Aarden, hetzij meneer Kloos, dan neem je dus een verant

woordelijkheid op je dat je zegt, ja gezien alle factoren, gezien de verhoudingen 

tussen de partijen van de linkse regering vin.d ik dat de beste en het zou hele

maal niet moeilijk zijn in de optiek zoals die ook altijd verdedigd is door 

Prof.Oud en die ik ook laatst weer voor de T.V. heb verdedigd, het is om frustra 

ties te voorkomen, veruit het beste dat de grootste partij in een coalitie dat 

zou in dit geval waarschijnlijk nog de partij van de arbeid zijn, dan die pri

mair het recht krijft om een formateur naar voren te brengen, zodra die uit 

kleinere partijen komt geeft dat over het algemeen in de loop van de combinatie 

de nodige frustraties, ik geloof dat ik geen moeite zou hebben om bij een derge

lijke linkse regeringscombinatie als men van de zijde van de P.v.d.A. met een 

redelijke kandidaat naar voren komt om dan die kandidaat van de P.v.d.A. te 

steunen, ik geloof dat dat heel wel kan. Mag ik dan nog een korte opmerking 

maken over een enkel ander ding wat gezegd wordt, er is aan de ene kant en 

daarom ben ik het eens dat er met totaal verschillende argumenten wordt ge

werkt, er is wederom gezegd, als er nu die openbare adviezen zouden komen aan 

de Koningin dan zou men waarschijnlijk die toch al weer gaan redigeren op grond 

van de wetenschap dat er openbaarheid zal zijn en met andere woorden dus zich 

heel voorzichtig en wat vaag daarover uitspreken.Ik geloof dat dat inderdaad 

onjuist zou zijn, want dan krijgt men geen goede en juiste en duidelijke ad

viezen aan het Staatshoofd, daarom ~k geloof ik dat het veel en veel beter is 

dat er in openbaarheid in de Tweede Kamer, dat alles nog weer achter de haag 

van de tanden houden, dat past inderdaad niet meer in deze tijd ik geloof dat 

wij op het ogenblik zo ver zijn dat wij wel degelijk een goed en openbaar debat 

kunnen voeren, natuurlijk met in achtnemening van het feit dat het over per

sonen gaat, maar toch kunnen zeggen deze heeft die goede kwaliteiten, heeft wat 

minder goede kwaliteiten aan de andere kant,ik geloof dat wij dat tegenwoordig 

aankunnen, dat wij daar niet meer bevreesd voor hoeven te zijn. Dank U zeer. 

Ik wou de discussies werkelijk beeindigen, maar meneer Visser heeft nog 20 

woorden die misschien beslissend kunnen zijn en meneer Modderman hoeveel, nou 

meneer Visser, maar dan gaan we echt stemmen. 

Meneer de voorzitter, als ik het goed begrepen heb, dan blijft de mogelijkheid 

open dat op advies van de Kamer aan Hare Majesteit een voordracht wordt gedaan 

van meer dan een persoon, twee personen, drie personen. Niet ~eer dan een per

soon kan de absolute meerderheid halen en alleen bij een absolute meerdeheid 

kan er volgens de grondwet een voordracht worden gedaan, aldus het antwoord 

van Geertsema. Dank U meneer Modderman, geen vraag meneer de voorzitter, alleen 

een kleine opmerking, wanneer de Tweede Kamer een formateur aanwijst d.w.z. 

voor aanwijzing voordraagt en hij gaat daarna aan 
het werk dan is de kans 
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dat hij met de formatie ook slaagt vele malen groter dan die kans nu blijkens 

de praktijk blijkt te zijn, alleen dat al maakt het wenselijk dat wij die 

dingen niet vergeten dat wij dat invoeren want de frustratie bij de bevolking 

om het formeren van een kabinet is een ontzettende zaak en dat moeten wij zo 

veel mogelijk terugdringen. Dank U zeer. Band 6 

Ik kondig aan dat wij in ieder geval over deze zaak een hoofdelijke stemming 

zullen hebben, maar ik wou eerst eens even kijken om onze gemoederen een beetje 

te bedaren hoe die vermoedelijk gaat aflopen. WWie is voor de letter D.? dus 

de aanwijzing door de Tweede Kamer, wie is daar tegen ? Dan gaan we nu op ter 

stembus. We stemmen over de letter D. Voor is dus voor het voorstel letter D, 

aanwijzing van de kabinetsformateur door de Tweede Kamer, standpunt Geertsema, 

alleen stembiljet 5 is geldig, wie een ander stembiljet erin stopt formeert 

niet mee. Hallo, hallo, de uitslag van de stemming is, u zult er wel benieuwd 

naar zijn, 312 voor en 163 tegen. (Applaus). 

Dames en Heren, wij wensen de toekomstige Tweede Kamerfractie dan zeer veel 

sterkte. Hiermee constateer ik dat de amendementen 310 en 311 en 312 over 

rouled zijn, dan komen we op letter E. waartegen was ingediend 313 van Breda, 

maar dat is ingetrokken en 314 van Bussum, wil Bussum dat toelichten. Bussum 

trekt het in, dan ga ik nu 3 e in stemming brengen, wie is daartegen ? zo niet 

dan blijft dat staan. Dan komen wij op par.3 a, een herschreven regel.Wil daar 

iemand over het woord. B. 0.315 Roezendaal Zwolle, die willen handhaven sport

zaken ministerie of staatssecretais, wij willen dat bij die herverkaveling in

brengen.Wordt dat gehandhaaft. Zwolle trekt in, Roozendaal, trekt in ? Dank U 

zeer. 315 ingetrokken. Letter D.Wil daar iemand over het woord. 316 Breda is 

ingetrokken Letter E.Wil iemand stemming over een van de onderdelen van par.3. 

zo niet dan is par.3 aanvaard. Paragraaf 4 letter a, no.l, no.2, no.3 letter 

b 317 Deventer, blijft dat staan of is dat ingetrokken ? Deventer wil dat 

toelichten. 

Lobstein afd. Deventer, meneer de voorzitter, dit amendement is ingediend juist 

met de bedoeling om opnieuw eens een aanval te kunnen doen op de door onze 

afdeling onjuist geachte cumulatie van functies. Wij beseffen heel goed dat 

op dit ogenblik dit eigenlijkonmogelijk is gezien de beloning voor de Tweede 

Kamerleden, het is zo dat de Tweede Kamerleden op dit moment dus eigenlijkç 

niet hun volle taak kunnen vervullen en wij achten het toch absoluut gewenst 

dat dit wel kan gebeuren, dat ook deze Tweede Kamerleden in staat zijn daar 

hun volledige dagtaak aan te wijden, dat men juist ook op deze manier de band 

tussen kiezer en gekozenen ook gedurende de zittimgsperiode volledig in stand 

kan houden. Ik ken een tegenargument ook dat men zegt, dan dreigt het gevaar 

dat deze afgevaardigde niet dat deze het contact gaan verliezen met het bedrjfs-

leven en met het gewone leven. Dit is niet zo. Het is perse mogelijk dat zij 

via bepaalde bestuursfuncties toch deze band in stand kunnen houden. Dank U 

zeer, mag ik deze ~preektijd tot hier beperken ••• Mag ik nog 20 woorden meneer 

de voorzitter. Nou eigenlijk niet want we komen op deze manier niet klaar. 

Het spijt mij zeer. Is er nog iemand die over amendement 317 het woord wil 

voeren. Mag ik het dan in stemming brengen, wie is voor 317 ? wie is daar 

tegen ? verworpen. Dank U zeer. Letter C, letter D. Wie wenst er stemming 
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over een van de letters in par.4. Niemand stemming dan is par.4 aanvaard. 

Paragraaf 5, a 318 Bussum is ingetrokken, 319 nieuw punt is blijven staan, 

wil Deventer dat toelichten. Niet dan breng ik het in stemming, wie is voor 319 

dan is het verwoppen, 32~ Leiden, bestudering van de mogelijkheid invoering 

van methoden ambtelijke instanties etc. Wil Leiden dat toelichten. Wordt in

getrokken, dank U zeer, 321 is ingetrokken. Letter B. een amendement Groningen 

dat is overgenomen. Wil iemand stemming over een van de onderdelen van par.5 

dan is die aanvaard. Par.6 Wil iemand daarover het woord. Wil iemand stemming, 

dan is par.6 aangenomen. Par.7 a. niemand het woord, letter b. letter c. ja, 

wilt U dan bij de microfoon gaan staan, wij moeten werkelijk proberen een beetje 

mee te werken aan tempo, iemand die ziet aankomen dat hij in het komende kwar

tier het woord gaat voeren, verzoek ik alvast bij de microfmon te gaan staan. 

Meneer de voorzitter, heel kort, er staat bij letter b, bij aanvallen in pers 

televisie op personen , ik zou daarbij willen zetten en i~stanties. 

Nee, instanties als zodanig geloof ik niet dat dat juist en bovendien het 

amendement is niet ingediend. Letter D, was ik al aan toe. Daar is 322, Zeist 

heeft ingetrokken, Utrecht is blijven staan, ook ingetrokken, dan is 323 Deven

ter, Leiden heeft het ingetrokken. Deventer trekt ook in. Lf?~ter E.,letter F.,ç 

letter G, 324 Bussum is ingetrokken, letter H. 325 Roozendaal,Den Helder een 

nieuw punt. Tegen straatschenderijen. Wil iemand dat toelichten, dan zullen 

wij er over stemmen, wie is voor 325. Den Helder heeft ingetrokken en Roozendaal 

Ook, dank U zeer. Dan wil iemand stemming over par. 1· Par.8 punt a, punt b, 

punt c, 326 Barendregt over de capaciteiten en dergelijke, ook besproken in 

kiezer-gekozene, Wil Barendregt dat toelichten? Wij zijn van mening ••• terug

getrokken, dank U zeer. 327 Utrecht, voortzetting van de studie die nog niet 

begonnen is. Wil Utrecht dat toelichten ? en wil Purmerend, zo aanwezig, dan 

ook vastgaan klaar staan. Ik had toch echt gevraagd of U hier wilde zijn. 

Voorzitter enkele woorden daar over, een vrij groot aantal leden in onze af

deling vindt het toch een belangrijk punt om het onderzoek naar deze zaak voort 

te blijven zetten, aanvankelijk is er een studie binnen V.V.D. verband ge

weest, dat heeft tot de voorlopige conclusie geleid, neen, niettemin is er 

naar ons oordeel, althans naar een meerderheid van de afdeling, is van oordeel 

dat er wel daglijk aanleiding is om ook in het licht van nieuwe boven water 

gekomen materiaal en nog boven water te komen materiaal onderzoek voort te 

zetten en deze zaak niet nu voor de eeuwigheid als afgedaan te beschouwen, 

vandaar dit voorstel. Ik dank U zeer. Geheel afgedaan is iets natuurlijk nooit, 

maar de vraag is of men het opnieuw moet gaan bezien en waarom het dan in een 

verkiezingsprogramma moet a~ blijkt dat de V.V.D. het zelf moet doen. Mag ik 

327 dan in stemming brengen. Wie is daar voor ? Dan is het verworpen. 328 wie 

is daar voor ? Dan is ook dat verworpen. Dan geef ik par.8 in stemming, wie 

wil daar over een onderdeel stemming vragen, niemand ? Dan is par.8 aanvaard. 

Par.9 handhaving van de onafhankelijke positie van de rechtelijke macht inge

diend door het L.D.C. letter b,. 

Ik vind het zo wonderlijk, de rechter heeft dat toetsingsrecht niet, ik vind 

het volkomen onlogisch om nu te gaan zeggen, hij moet het niet krijgen •• 

Het is niet zo wonderlijk dacht ik dat het was voorgesteld, omdat het punt 
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heel duidelijk in discussie is en in de proeven van de grondwet b.v. en in de 

grondswetcommissie wel in andere zin is beslist zodat de kamerfractie misschien 

daar een soort van vingerwijzing zou moeten hebben, van wat de partij vindt, 

meneer Koops, U wacht ••• Meneer Geurtse. 

Meneer de voorzitter, het is duidelijk dat de Hr.Koops wacht, want de verdedi 

ging staat eigenlijk bij het amendement al opgenomen. Het amendement wordt 

verdedigd met een beroep op artikel 5 van het beginsel programma van de partij, 

dat verwijst naar de universele verklaring van de rechten van demens, en met 

name naar artikel 8, en in dat artikel 8 wordt rechtshulp gegarandeerd tegen 

handelingen in strijd met de grondrechten en Voorburg en Zeist leidden daar 

uit af dat dus de rechter dus het toetsingsrecht moethebben. Ik leid dat daar 

niet uit af, ik lees in het woord handelingen in artikel 8 niet daden van wet

geving, maar feitelijke handelingen, ik heb daar een aantal redenen voor, aller 

eerst meen ik mij te herinneren, ik moet eerlijk opbiechten ik heb het niet 

meer kunnen nakijk~Jf-dat in de engelee tekst het woord act gebruikt wordt •• 

dat zijn wetten ••• dat zijn dacht ik in deze zin, meneer de voorzitter, zoals 

het hier gebruikt wordt niet wetten, maar feitelijke handelingen. In de tweede 

plaats leid ik het af uit de hele constelatie van de universele verklaring 

van de rechten van de mens, die is een oproep juist aan de nationale wetgever 

om die rechtshulp te garanderen, in de derde plaats leid ik het af uit het 

gebruik van de woorden, gegarandeerd in grondwet of wet, beiden worden gebruikt 

ik acht het niet logishc om daaruit te concluderen, het staat er niet aan in 

de weg, dat wil ik graag uitdrukkelijk verklaren, maar daaruit te concluderen, 

zoals Voorburg en Zeist doen dat dus de rechter het toetsingsrecht moet hebben 

het laat de zaken open, zei ik al, ik zou graag ook, hoewel dat uit gaat boven 

de toelichting willen verklaren waarom ik, hoewel de zaak naar mijn smaak 

open is gebleven tegen dat toetsingsrecht ben, de grondrechten blijven behoren 

tot het terrein van de politieke beslissing zowel als het gaat om de strijd 

tussen vrijheidsrecht en algemeen belang, als wanneer het gaat om conflecte?' 

rende vrijheidsrechten onderling, de wetgever en de grondwetgever zijn 

beide het zelfde orgaan, die beiden over deze zaken moeten oordelen, de wet

gever is dus het eerst geroepen om te toetsen -- wilt U het bekorten, - ik 

bekort zoveel mogelijk • de tweede reden is ook de rechter heeft zijn politieke 

inzichten, gelukkig heeft de politiek nog weiniginvloed op het benoemings

beleid als de rechter het toetsingsrecht zou gaan krijgen, zou de politiek 

meer belang krijgen bij het invloed uitoefenen op het benoemingsbeleid, de 

derde reden is de politieke beslissi~n worden in de openbaarheid genomen, 

de rechtelijke beslissingen in de raadkamer, juist dit soort zaken beslissinger 

over de grondrechten dienen in het openbaar en niet in de raadkamer in het 

geheim genomen de worden. De vierde reden is bij de politiek is de doorstromin~ 

groter dan bij de rechter. Een voor het leven benoemde rechter die verkeerde 

beslissingen neemt krijgt U niet weg, een volksvertegenwoordiger •••• meneer 

Geurtse het spijt mij zeer, dit is echt het einde van Uw interventie. Dank U 

Meneer Koops. Meneer de voorzitter, laat ik eerst verklaren dat wat in het 

amendement 329 staat achter behalve t.a.v. de grondrechten door de afdeling 

Voorburg bedoeld was als toelichting t.b.v. deze vergadering en kan dus 
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wat ons betreft verder uit de tekst ••• ja het is de toelichting •• en zou 

niet in het programma erbij op behoeven te worden- De afdeling Voorburg is 

daarbij geheel in de lijn van een voor deze partij toch ook niet onbelangrijk 

adviesorgaan te weten de Telderstichting, de opmerkingen van de Heer Geurtse 

over de interpretatie van de universele verklaring van de rechten van de mens 

bewijzen naar mijn gevoel, hoe volstrekt ondoenlijk het is om voor deze ver

gadering zich op zo korte wijze een oordeel te vormen over een juridische 

constructie, een juridische interpretatie van een zo ingewikkelde tekst als 

die van universele verklaring van de rechten van demens. Ik heb geprobeerd 

meneer de voorzitter, om de wordingsgeschiedenis van de tekst van artikel 8 

van de universele verklaring er op na te slaan na te gaan, ik heb daarin niets 

kunnen vinden wat wijst op steun aan de lezing van de Hr.Geurtse dat acts in 

dit gevalis handelingen anderen dan die van de wetgever, en ander juridisch 

bezwaar is de Hr.Beurtse zegt, de wetgever en de grondwetgever zijn dezelfden, 

dat is niet waar, de grondwetgever is de nieuw gekozene~bij de kamers bij 

de twee-derde meerderheid is een andere lichaam van andere samenstelling dan 

de wetgever, de hoofdzaak voor mij, meneer de voorzitter, is dat waar de 

V.V.D. de grondrechten naar mijn gevoel terecht en gelukkig, zo zeer het 

primaat verleent dat het leggen van de laatste bescherming van de burger van 

de zekerheid van d~ grondrechten ligt bij de daarvoor meest gekwalificeerde 

instantie nl. de Hoge Raad en indien ik dat zie dan voorzie ik helemaal niet 

dat dat zalleiden tot een groot politieke drang om bij rechtersbenoemingen een 

ander beleid te gaan volgen; dan tot dusverre, ik ben helemaal niet bang dat 

wij ons aldus in een avontuur storten, laat staan in een afgrond zoals zo-even 

naar aanleiding van een ander amendement is gezegd, ik zie het veeleer als 

de final touch, als de kroon op het werk van de bescherming die de V.V.D. aan 

de grondrechten van de individuele staatsburger wenst te geven.Ik dank U zeer. 

De afdeling Zeist licht het nog toe. 

Meneer de voorzitter, op mij rust de weinig aangename taak om gespeend en niet 

gehinderd van kennis over een onderwerp iets te moeten zeggen, maar als afge

vaardigde heb ik dat nou eenmaal op mij genomen. Ik zou willen volstaan om 

voor te lezen wat Prof.Steenbeek, zijnde de initiater van ons amendement mij 

mede gegeven heeft.Op grond van artikel 66 van de grondwet binnen het Konink

rijk geldende de wettelijke voorshcriften vinden geen toepassing wanneer deze 

toepassing niet verenigbaar zou zijn met een ieder verbindende bepalingen 

van overeenkomsten die hetzij voor , hetzij na de tot standkomende voorschrifte 

zijn aangegaan. Is de rechter bevoegd wetten te toetsen aan de in de toelichtir. 

genoemde verdrag van Rome dat een aantal grondwetten formuleert. Ten tweede 

deze rechtelijke toetsing is inderdaad rnaginaal wat inhoudt dat de rechter 

zich niet op de stoel plaatst van de wetgever, die gebruik maakt van de moge

lijkheden die dat verdrag geeft tot het maken van uitzonderingen op en in het 

en het stellen van beperkingen aan de uitoefening van die grondrechten. Ten 

derde. De in het verdrag omschreven grondrechten zijn goeddeels terug te vinden 

in de Ned.Grondwet. Ten vierde, in die situatie is het inconsequent de rechetz 

niet de bevoegdheid te geven, wetten te toetsen aan grondrechten ••• mevrouw 
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mag ik U even onderbreken ik geloof niet dat U op deze wijze de stemming 

zou kunnen heinvloeden en dat is toch wel Uw doel, kunt U misschien niet 

kort heel even zeggen waar het nu op aankomt .•• Ik vind nl. zelf dat ik te 

veel spreektijd neem, ik wil het hierbij l~ten. Heel graag. Meneer Geurts 

wil nog een zin. Een zin meneer de voorzitter, naar aanleiding van het be-
... 

toog van de Hr.Koops dat de Hoge Raad in laatste instantie de controlerende 

instantie zou moeten zijn, het laatste advies van de Hoge Raad luidtt De 

rechter geen toetsingsrecht geven. We gaan stemmen over 329 en dat is 

dus of 329 of de letter B. 329 Wie is daar voor, wie is daar tegen ? Dan 

heeft de Hoge Raad alweer gewonnen. Dan krijgen we letter C. Wil iemand daar

over het woord. Ja gaat U gang. In de microfoon graag. U moet klaar staan, 

achter de microfoon deze tijd is wasted. 

Ja meneer de voorzitter, ik wil graag even over c spreken en dat wou ik 

graag proberen in stemming te brengen, want het is zo de rechtelijke ambte

naren die beginnen pas laat met hun rechtelijke carriere,ik kan een voorbeeld 

noemen en Haarlem zelf ook, ook wat de Kantonrechters betreft, en daarom zou 

ik het niet te interraftier willen stellen om die leeftijd van 65 jaar vast 

te stellen. Ik denk dan meteen aan het notariaat en aan de Rekenkamer en de 

Raad van State. Dank U zeer. Dan zullen wij hierover stemmen. Heel even 

meneer de voorzitter, wanneer ik mij het beeld van de wijze rechter voor ogen 

voor de geest haal, dan denk ik beslist niet aan een piepjonge man, maar denk 

ik juist aan die oudere rechters met hun lange levenservaring, en dat speelt 

juist bij de rechtelijke macht een grote rol. Dank U zeer. Mag ik dit in stemm 

brengen. Mevrouw Toxopeus Pot stelt voor om pas na hun 65e te benoemen, maar 

dat amendement is niet ingediend. Wie is voor letter c. zoals het hier staat. 

Wie is daar tegen ? Dan is het aangenomen. Wie wil nog stemming over een 

ander punt uit par.9. Dan is par.9 aanvaard. Par.lOa. No.330 Leiden is inge

trokken, wil iemand spreken over a, dan komen we aan 331 van de ondercentrale 

westerkwartier. Is nog niet ingetrokken. Neen. Wil iemand het toelichten, het 

wordt ontraden, wie is voor 331 ? wie is tegen ? dan is dat verworpen. 332 

Leiden is ingetrokken, wil iemand stemming over letter a, de enige letter 

van dit artikel, zo niet dan is dat aanvaard.Par. 11 Over par. ll vraagtde 

Hr.Geertsema het woord. Ja meneer de voorzitter, ik zou een redactionele 

wijziging willen voorstellen, omdat wat hier staat inmiddels is achterhaald, 

omdat er al een studie ondernomen wordt en daarom zou dit punt naar mijn men

ing moeten luiden, de regering zal zo spoedig mogelijk met een voorstel moe

ten komen voor de gewestelijke en gemeentelijke herindeling van Nederland, 

waarbij tevens zal moeten worden aangegvven welke fin.verhoudingen er zouden 

moeten bestaan tussen het Rijk en andere Openbare Lichamen, want :de commissie 

is al aan het werk dus het is een beetje gek om hem nog in te stellen. 

Moet hij geschrapt worden of, nee redactioneel herzien, ik heb hier de tekst 

Dank U zeer. Ik neem aan dat niemand daar tegen is. Dan letter B. iemand het 

woord. Wie wil stemming over par.ll, zo niet dan gaan we over tot par.l2 

Letter a, niemand het woord, no.333 Leiden is ingetrokken. Pardon meneer 

de voorzitter, ik was er toch even, Louw Den Helder, de afdeling Den Helder 

heeft met enige droevenis gelezen de par.Justitie van de v.v.D. deel a 
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Pornografie, deel b, voorbehoedsmiddelen, deel c, softdrugs, deel d abortus, 

deel e, homofielen. Ik dacht toch dat er toch wel meer te brengen was op justi

tieel gebied, daarom stelt Den Helder voor om in ieder geval punt a te schrappen, 

punt b, aangezien dat al opgenomen is in een eerder hoofdstuk, ook te schrappen, 

en daarna kunnen wij nog altijd over punt c vechten, ontraden 334 van Den Helder 

ligt nog in de ring. Ik dank U. Dan brmg ik a in stemming, ••• meneer Telhammel. 

Meneer de voorzitter, U was zo snel zo juist, hoewel U vroeg of er sprekers waren 

U dat niet opmerkte, ••• nee die moeten achter de microfoon staan als ik dat vraag, 

een kwartier te voren ••• ja meneer de voorzitter ik stond daar in die hoek en dat 

zag m juist niet. Maar ter zake, onder punt a is een belangrijke wijziging ten op

zichte van het oorspronkelijke tekste gekomen, nl. niet in de tekst zelf maar 

er is een hele toelichting aan toegevoegd, en ik dacht dat wij met deze toelichting 

bepaald niet zo gelukkig moesten zijn. In de eerste plaats de eerste zin, het onge

vraagd opdringen, dat wordt alleen maar herhaald wat er in het beginstuk alstaat, 

zo dat dat volstrekt overbodig is en verder wordt er dan nog zo heel kleine con

cessies gedaan. Het lijkt net alsof men in tweede instantie toch eigenlijk wel 

een klein beetje van zijn eigen woorden geschrokken is en toen gedacht heeft van 

nou ja, kunnen wij nu maar niet de zaak geleidelijk aan veranderen, ik dacht dat 

wij daar echt geen behoefte aan hadden om de maatregelen die wij dan voor blijven 

te staan gezien het eerste van a echt geleidelijk te gaan invoeren, gezien alle 

moeilijkheden en de rest die er staat dacht ik dat voor zover het strafbare feiten 

betroffen die nu ook al strafbaar zijn, en niet nogmaals explisiet genoemd hoeven 

te worden, en voor zover ze nu niet strafbaar zijn, dat nu ook niet nog weer 

specifiek ingevoerd moest worden. Ik wil U dus voorstellen de wijziging op het 

oorspronkelijke , nl. die toelichting, apart in stemming te brengen, waarbij ik 

dan hoop dat het verworpen wordt. We zullen daar dan zo meteen over spreken, de 

toelichting is op uitdrukkelijk advies van de partijraad opgenomen, het eerste 

deel van de toelichting staat duidelijk in dat ook de etalering daarin is begrepen, 

dat is wel degelijk een toelichting want het staat niet in de tekst, het tweede 

deel is op verzoek van de partijraad ingevoerd, omdat wij ons daar op het stand

punt hebben gesteld dat bij het vrijlaten van pornografie toch wellicht niet ver

standig was om datgene dat te maken heeft met wat wij nog altijd wel in het alge

meen beschouwen als vreselijke afwijkingen, dat dat niet ter verkoop moest worden 

gegeven. In de 17e eeuw was het gebruikelijk dat als er buitenlandse gasten kwamen 

zoals de Koning van Denemarken in Amsterdam dat die dan in het gekkenhuis ging 

kijken, want het was zo leuk zoals diamensen zich daar gedroegen, die tijd zijn 

wij voorbij, wij noemen dat zelfs achteraf onbeschaafd en nu is het vreemd wan

neer wij dat in andere zin weer gaan invoeren, vandaar de toelichting en het ver

zoek aan U om het voorstel van de afdeling Eindhoven niet te steunen.Ik breng nu 

de letter a en vervolgens de toelichting in stemming.Wie is voor de letter a als 

zodanig ? Wie is daar tegen ? Dan is de letter a aanvaard. Wie wil de toelichting 

zoals die hier staat handhaven ? Wie wil hem schrappen ? Dat is niet helemaal 

duidelijk, ik zal het nog eens vragen. Wie wil hem handhaven ? Ja, daar zit 

Groningen, Den Haag zit daar ook, ik houd het op handhaven, zijn de voorstellers 

het daar mee eens, kunnen ze zich daarbij neerleggen. Dan wordt er gestemd over 

de toelichting van a. En geen vieze plaatjes op de stembiljetten tekenen graag. 
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Voor stemmen betekent dat hij blijft staan, tegen stemmen betekent dat de toe

lichting vertrekt, dus voor blijft hij staan, bij tegen gaat hij geschrapt 

worden. Meneer de voorzitter er zal dan ook nog een woord bij moeten, want door 

waarschijnlijk een drukfout is de strekking van de toelichting tegengesteld 

denk ik aan de bedoeling, want nu staat er, vormen van pornografie die er waren 

niet te laten •••••• Nee wij hebben bedoeld niet vrij te laten. No.6 ja. Ik 

wilde doorgaan met letter b waarvan gezegd is dat staat al ergens anders, daar 

zit natuurlijk op zichzelf wat in, verwerping betekent dus niet dat wij er tegen 

zijn want het staat al in het programma, wie wil het om die reden hier schrappen? 

Wie wil het sèhrappen de letter b op deze plaats ? Wie wil hem laten staan ? Dan 

blijft hij staan. De letter C. waarop is ingediend amendement 334, dat wordt 

ontrdaden,alsmede 335 van Wassenaar dat ook wordt ontaden. Handhaven Wassenaar, 

en Den Helder, Heerde enz. hun amendementen ? Willen ze die toelichten.? 

Blauw, Den Helder, meneer de voorzitter. Den Helder heeft de softdrugs zo scherp 

mogelijk bekeken, maar wij kunnen toch niet verder komen dan een straffe bestraf

fing van handeldrijven daarin en verder het schrappen uit de par. van softdrugs. 

Door het zetten van softdrugs hier in deze tekst krijgt men al de indruk dat er 

een soort van verschil hoort geacht te zijn door het stellen op deze wijzetJ ter

wijl dit nog steeds niet bewezen is. Bovendien is er ook welduidelijk een bewijsç 

dat softdrugs de first step is to the harddrugs, en uit dien oogpunt zou ik het 

meer algemeen willen stellen, voor wij iets over in ons partijprogramma opnemen. 

Dank U zeer, ik kan U intussen zeggen dat de toelichting blijft staan op no.a, 

wie wil ngg meer het woord voeren over letter c 334 en 335 .. Wassenaar trekt zijn 

amendement in en schaart zich volledig ach ter~ ·Den Helder. • • Wassenaar gaat ach ter 

Den Helder in zee. Wie, mevrouw Veder. 

De gedachte van het amendement Den Helder kan ik mij wel voorstellen, maar die 

plaatst ons toch voor een moeilijkheid omdat die vraagt om strengere bestraffing 

van degenen die handel drijven. Wat er nu bekend is aan onderzoekingen, dat is 

nog niet zo erg veel, dat zegt dat heel veel mensen een grote meerderheid wel, die 

handel dr~jven ook zelf gebruikers zijn en daarom is het zo moeilijk om die 

categorie er uit te splitsen. Een tweede element waarover ik een beetje twijfel heè 

dat is dat er gevraagd wordt dat het onderzoek met zekerheid moet uitwijzen dat 

de softdrugs niet schadelijk zijn enz. ik vind dat eerlijk gezegd, het amendement 

een beetje ontsieren, want eerlijk gezegd van ieder wetenschappenlijk onderzoek 

moet je toch uitgaan dat het stellige resultaten geeft, anders kun je er niet op 

af gaan. Dank U zeer. Meneer Geertsema loopt U naar het spreekgestoelte, nee 

Dan wil ik vragen of ik al tot een stemming kan overgaan. Ik zou zelf al ben ik 

voorzitter nog een opmerking willen maken over het amendement Den Helder. Den 

Helder geeft blijkens de toelichting er wel blijk van dat er een onderzoek moet 

worden ingesteld en nu vind ik het als jurist niet als gebruiker dus uitdrukkelijk, 

niet re~el wanneer men zegt er moet een onderzoek plaatsvinden om dan te beginnen 

met de strafbepaling te verzwaren, dat is op zichzelf een vreemde zaak, wanneer je 

zegt die zaak moet onderzocht worden, maar laten wij nu maar beginnen met het be

hiorlijk te onderdrukken. Een behoorlijke strafwetgeving gaat er vanuit dat iets 

pas strafbaar is wanneer vast staat, dat het fout is en niet omgekeerd. Ik breng 

in stemming amendement 334, wie is daar voor ? Wie is daar tegen ? dan is dat 
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verworpen. Mag ik daaruit afleiden dat dan C is aanvaard in zijn huidige vorm, 

Dank U zeer. Dan kom ik op D. waarbij wij dus tegelijk moeten behandelen het 

amendement Rotterdam, waar niet voor staat dat het ontraden is. Willen de sprekers 

zich tijdig opstellen. Ik ben hier,voorzitter, en ik zou namens de afdeling 

Haarlem het amendement sub. d van Wassenaar kan wat Haarlem betreft blijven staan 

maar Rotterdam, erkenning van het recht van gehuwden en ongehuwden om desgewenst 

verkrijgen van elke medische ingreep door daartoe bevoegden gericht , moet daar 

waarschijnlijk staan, op het voorkomen en of onderbreken van zwangerschap dat 

gaat ons een beetje te ver, want dat is net alsof het hetzelfde is. Voorkomen 

van zwangerschap naar mijn mening accoord en tot daar, als daar een punt achter 

komt is Haarlem accoord, maar en of onderbreken van zwangerschap daar ben ik 

ten zeerste tegen. Wij als V.V.D. stellen ons op voor de ontplooiing van de indi

vidu, nou moet je je alleen maar afvragen, wanneer begint een individu zich te 

ontplooien en wanneer een ongeboren vrucht niet de kans krijgt om zich in deze 

wereld te bewijzen, dan geloof ik dat wij op de verkeerde weg zijn hier, het is 

bovendien zo dat het door de gynecologen die het dan moeten uitvoeren als nogal 

ik heb het horen beschrijven, als een rotkarwei. Men is in die kringen dus blijk

baar ook niet zo erg eens en men is niet zo erg gelukkig en wanneer nu mensen 

gehuwden en ongehuwden geen medici zijnde tot de ontdekking komen en dat is maar 

een momentopname, dat nou dat zo kind nou op zo'n moment niet gewenst is, ja 

later kan men spijt hebben als haren op het hoofd voor zo ver aanwezig en dan is 

het zo dat de onderbreking van die zwangerschap, ja, nee ik vind zonder meer te 

verwerpen en ik zou dus willen voorstellen om te komen tot een afronden bij 

na het woord voorkomen met een punt en dat en of onderbreken van zwangerschap 

geschrapt zien. Dank U zeer. 

Van der Berg, afgevaardigde van de afdeling mijnstreek, voorzitter ik zou een 

uitdrukkelijk beroep willen doen op de vergadering om deze hele kwestie van 

abortus nl. uit ons partijprogramma weg te halen en ik doe dat te meer omdat i~ 

weet dat deze hele kwestie in het Zuiden van het land en in het bizonder in Lim

burg een heet hangijzer is. Willen wij nl. doorbreken als partij in dit Zuiden, 

dan zullen wij abortus eruit moeten halen, doen wij dit niet dan komen nl. zeer 

velen van onze R.k. partijgenoten in ernstig gewetensconflict.Ik heb nl. zelf 

als secretaris van mijn afdeling een amtal namen waarin duidelijk voorkomt dat 

zij tegen dit alles zijn en dat zij nl. het partijlidmaatschap ook zullen op

zeggen en denkt U er wel aan er zijn velen kiezers op de V.V.D.in Limburg, er 

zijn er veel meer dan er leden zijn van onze partij, maar met dit partijprogramma 

is het voor iedere voorzitter van een propagandacommissie in Limburg bijna niet 

mogelijk om de hort op te gaan om daar reklame voor deze zaak te maken ••• Maar 

als het artikel eruit is ook niet meer. (Gelach). Meneer Makreel. Meneer de 

voorzitter, in tegenstelling tot de vorige spreker vind ik dat wij in ons partij 

programma het onderwerp abortus wel degelijk moeten opnemen, de afdeling A1 dam 

heeft een amendement ingediend dat hier staat onder no.337 dat wordt wat A'dam 

betreft ingetrokken.A'dam wenst zich achter de wat wijdere strekking van het 

amendement Rotterdam te scharen. Dank U zeer. Doen L.D.C. en JO.V.D. er aan mee ? 

Dan is 337 , •••• mag ik nog even het woord voeren over D. Ja maar ik wil even 

iets weten over de orde. Het L.D.C. handhaaft wel 337 ? Dus 337 is ingetrokken. 
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Ja, dan wou ik het woord geven aan de Hr.Muntendam. Meneer de voorzitter, 

nu wij eindelijk weer aan het eind van de middag, het is altijd tegen de avond, 

dat wij op het abortusvraagstuk komen en dat zal U natuurlijk niet verbazen, nu 

wij daar weer bij aangekomen zijn en dit toch heel kennelijk het persoonlijk 

geweten en het geweten van de partij raakt, dahct ik dat het heel verstandig zou 

zijn om deze situatie rustig te bekijken en niet direct te zeggen van dat moet U 

er niet in opnemen, want dan lopen er een heleboel kiezers weg, ik geloof dat 

iedereen langzamerhand begrepen heeft dat het abortusvraagstuk een vraagstük is 

waar niemand van welk geloof of gezindt ook aan voorbij kan gaan. We zullen niet 

op de eindeloze problematiek van waar het leven begint en wanneer je mag onder

breken en continuteit van het leven ingaan, dat is ook niet de bedoeling. Ieder

een weet dat het abortusprobleem een probleem is van een noodzakelijk kwaad en 

dat dit ruimschoots gehandteerd wordt op het ogenblik en niet in goede banen ge

leid wordt dat hebben wij ook al vaak ervaren. Er staan twee dingen voor ons, dat 

is punt D wat niet ontraden wordt en dat is amendement 336 wat weliswaar schuin 

staat maar recht moet worden en dat is iets waar ik toch een warm pleidooi voor 

zou willen houden. Wat er bij het amendement van Rotterdam gezegd wordt, de er

kenning van het recht ik geloof dat daar geen misverstand over moet bestaan, 

meneer de voorzitter, de erkenning van het recht enz, in dit amendement houdt niet 

zoals ik wel eens gehoord heb, en zoals velen van U misschien denken in, dat het 

dan ook de plicht van de behandelend medicus is om datgene toe te passen wat de 

patient als zijn recht beschouwdT Dat zijn totaal verschillende dingen en daarom 

als U deze uitleg ziet dan is het zonder meer aanvaardbaar zoals Rotterdam dit 

amendement gesteld heeft. Het is tenslotte ik zei het net ook al, het is niet ontr~ 

den en waar U het uiteindelijk bij zou willen hebben , geplaatst zou willen hebben, 

ik dacht dat wanneer U het op deze manier bekijkt en wanneer het zuiver een prin

cipe kwestie is dat het evengoed bij bevolkingspolitiek als bij volksgezondheid 

kunt plaatsen, maar U moet niet bang zijn om als V.V.D.er een uitspraak te doen 

over het probleem van de abortus, want ook anders gelovigen dan wij en ook con

fessionelen die zijn absoluut van mening en dat zullen ze misschien niet altijd 

direct toegeven dat dit bepaald niet een bottleneck is in een samenwerking met 

een V.V.D. en ik geloof dat wij ook waar het zo een actueel probleem is in de 

Maatschappij, meneer de voorzitter, dat wij niet moeten aarzelen op dit punt een 

uitspraak te doen, op een punt dus wat op het ogenblik in de maatschappij zo'n 

bizonder heet hangijzer is. Ik dank U wel. 

De volgende spreker. Meneer de voorzitter, de afdeling Heerde sluit zich van 

ganser harte bij de woorden v~~ de vorige spreker aan, naar onze mening zijn er 

slechts twee partijen die een uitspraak kunnen doen voor elk individueel abortus 

geval, de vrouw die zich wenst te laten behandelen en de medicus die het uitvoert 

en wij zouden daarom willen verzoeken de toelichting bij D te laten vervallen, 

want deze alinea schept de mogelijkheid dat, hoewel abortus niet meer strafbaar 

is, de ziekenhuisdirecties o~ andere bemiddelende instellingen toch weer een 

spaak in het wiel steken bij de uitvoering van abortus en dat vinden wij niet 

liberaal. Wij hebben nog 5 minuten volgens de notulenband dan moeten wij even 

pauzeren. Dokter Verburg gaat U gang. Meneer de voorzitter met het voorgestelde 
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onder D. afschaffing van de strafbaarheid van abortus door medische bevoegden 

kunnen wij het eens zijn.Daar dit alle mogelijkheden openlaat en de vrijheid 

van patienten en artsen niet amtast en vergroot. En tot Limburg en Brabant zou 

ik willen zeggen begrijp goed dat als wij dit aannemen dan wordt abortus niet 

verplicht, men blijft vrij. (Applaus) In dit verband zou ik ook willen opmerken 

dat sterilisatie niet is verboden, omdat het hier niet het doden van een embryo 

betreft. Wat betreft het amendement 336 van Rotterdam, moet het mij van het 

hart dat abortus opwekken een slecht middel is om de bevolkingspolitiek te be

invloeden. Het heeft veel te veel risico's en het is te duur. De J.OV.D. heeft 

in zijn laatste driemaster gewezen hoe je het wel moet doen nl. door intensieve 

brede voorlichting en dan verder de voorbehoedmiddelen in de vorm van injecties 

en tabletten en de mechanische hulpmiddelen en sterilisatie wanneer het ge-

voel sterker is dan het verstand om de andere middelen te gebruiken. Meneer de 

voorzitter, het amendement van Rotterdam moet ontraden worden omdat het, al geef 

je er dan de draai aan die de spreker er aan gegeven heeft, de vrijheid van de 

medici beperkt, eant met dit aangenomen amendement in de hand kan men alles 

eisen, zelfs de uiterst dubieuse uitwendige geslachtsverandering en zonder dat 

~en als patient de consequenties kan overzien. Wor~t deze eis opgenomen dan is 

het risico dat de patienten die eis laten inwilligen door niet daarvoor opgeleide 

artsen groot. Wat betreft het amendement 337 vanh~~sterdam, L.D.C. en JO.V.D. 

spijt het me dat het is ingetrokken, want ik had een hele goede toelichting ge

vonden op punt D. Dank U zeer. De volgende spreekster. Meneer de voorzitter, 

ik geloof dat wij als libaralen het ons een beetje te moeilijk gaan maken, ik 

dacht dat de zaak politiek bekeken helemaal niet zo'n groot probleem was, want 

in hoeverre is abortus een politieke zaak, ik dacht dat wij ons dan wat betreft 

de justitie alleen maar behoefden te houden bij het punt D. zoals het nu is 

opgenomen, want alleen dat is maar wettelijk te regelen, natuurlijk stellen wij 

ons daarnaast zeker een helboel regelingen voor zoals het zou moeten, maar is 

dat niet een zaak van deskundige en medici, ik dacht dat dat echt wel goed zou 

komen, dat wij ons daar hier niet druk over hoeven te maken, dat wat betreft 

dit punt onder justitie. Maar het amendement van de afd.Rotterdam wat ik U hier 

aan mag bevelen namens de afdeling Den Haag en uiteraard namens dé J.O.V.D.want 

al zien wij dan zeer duidelijk dat abortus, zoals het geïmpliceerd werd, dit 

amendement dat dit in zou houden een abortus zaak, ik wil daarbij nog uitdruk

kelijk wijzen op zoals Dokter Muntendam het naar voren heeft gebracht, b.v. 

ook de sterilisatie en andere mogelijkheden, dat dat toch echt wel een taak is 

die wij eens ernstig moeten overdenken met onze bevolkingsproblematiek, want 

die is er hier ••• maar die is toegelaten •• staatssecretaris Kruisinga heeft 

nog kortgeleden in een vraag van de Hr.Geertsema en mevrouw Veder-Smit een 

antwoord gegeven, waarop hij de suggestie doet als zou hij twijfelen aan het 

bestaan van een bevolkingsproblematiek maar over 4 jaar meneer de voorzitter, 

dan staan wij hier elkaar op de tenen als wij zo doorgaan. (gelacht) een ~aar 

jaar geleden toen men in India het idee lanceerde om dan toch maar eens uitge

breid sterilisatie te gaan toepassen, wie jubelde dat toe, wie steunde dat, 

Nederlandse regering de v v D · 
' • • • vond d1t een geweldig idee, ik dacht dat 
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we er ook eens over mochten gaan denken dat dat hier in Nederland niet nog 

zal moeten, maar dat het wel zal kunnen. en daarom wil ik er op aandringen dat 

het amendement van de afd.Rotterdam wordt opgenomen onder par. bevolkingspolitiel 

Mag ik alleen op een ding wijzen voor de zuiverheid van de discussie. 

over naar band 7 
Ja dank U zeer, wij kunnen verder gaan. Het woord is aan de Hr.van Riel maar 

ik wilde zelf even op iets wijzen voor de zuiverheid van de discussie dat is nl. 

sterilisatie in Nederland niet verboden is. Meneer van Riel. 

Meneer de voorzitter, volgens ons beginselprogram de artikelen 1 ,2 en drie 

zijn wij een staatkundige partij die plaats biedt aan mensen met verschillende 

godsdienstige opvattingen en geestelijke achtergronden. Nu ligt het voor mij 

persoonlijk zo dat de abortus in de verschillende zinnen, waarin ze hier be

pleit is een weinig aanvaardbare zaak is al had ik mij met het amendement 

redactie Amsterdam zoals die luidde, bij wijze van compromis dan desnoods wel 

kunnen verenigen, maar ik vind het volmaakt doelloos om op een politieke ver

gadering persoonlijke getuigenissen af te leggen, terwijl discussies over dit 

soort zaken, omdat ze nooit helemaal zuiver geformuleerd worden, eerder binnen 

een partij tot verwijdering dan tot toenadering leiden. Mijn enige bezwaar 

tegen de gang van zaken is dat nu het hier gaat om een zeer belangrijk normatief 

en ethisch probleem voor velen mensen, hier beslissingen worden genomen zonder 

dat die kant van de zaak en dan alle aspecten daarvan speciaal en met dat doelç 

binnen het raam van deze poliferme partij qua geestelijke grondslag bezien zijn, 

dat is mijn bezwaar niet mijn persoonlijke objecties. Dank U zeer. Ik leid 

hier eigehlijk uit af dat wij toezijn aan een voorstel van orde. Dat ik wilde 

voorleggen.Is het inderdaad na de interventie van de Hr.vanHiel niet het punt 

om te overwegen dat wij geen beslissing nemen over het amendement Rotterdam, 

dat wij niet zeggen het moet er wel in en ook niet zeggen het moet er niet in. 

U wilt daar wel over beslissen. Goed dan geef ik het woord aan de Hr.Dees. 

Voorzitter, ik dacht dat wij als liberale partij konden erkennen dat er t.a.v. 

de geestelijke ~rijheid in het algemeen en de zedelijkheidswetgeving in het 

bizonder steeds minder een bevoogdende en normatieve taak voor de overheid is, 

het uitgangspunt wat we terugvinden in het amendement van Rotterdam heeft de 

volledige steun van de J.OV.D. De erkenning van het recht op een abortus, even

tueel ook het recht op erkenning van het recht op sterilisatie is een individuele 

zaak die samenhangt met eigen verantwoordelijkheid en de eigen vrijheid van het 

individu en op grond van deze interpretatie dacht ik dat de partij ruimte biedt 

ook voor tegenstanders van abortus en voor tegenstanders van sterilisatie, 

maar het blijft dan een persoonlijke zaak op grond van de liberale filosofie 

moet er alleen ruimte worden georeerd op grond waarvan anderen kunnen beslissen 

tot abortus en sterilisatie over te gaan.(Applaus). Dank U zeer, volgende spreker. 

Ik zou een klein misverstand uit de weg willen ruimen wat zou zijn kunnen ontstaat 

na de woorden van een van de vorige sprekers, mijn excuses dat ik niet meer weet 

welke in de stroom, die heeft nl. gesuggereerd dat als gehuwden en ongehuwden het 

recht zouden krijgen op,o.a. abortus dat dat zou inhouden dat dan van een arts 

mochten eisen om die ingreep toch te verrichten •• dat is Dr.Verburg die dat 

gezegd heeft ••• dat hoeft het niet in te houden want natuurlijk blijft 
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in de ogen van een liberaal ook de medicus het recht te houden een ingreep te 

weigeren wat wel moet inhouden zijn plicht, in mijn ogen, om de elient dan te ver-
'-' 

wij en naar iemand anders en wel tijdig te verwijzen. (Applaus). Dank U zeer. 

Meneer de voorzitter, wag ik eerst een misverstand uit de weg ruimen, het wordt 

door velen in de zaal kennelijk op~at dat wij nu, stel dat het aangenomen zou 

worden, zijn voor een niet gelimiteerde vorm van abortus en daar heeft iedereen 

een eigen mening over na te houden, maar ik dacht dat wij daar toch wel duidelijke 

lijnen in ogenschouw moesten hebben die hierbij het voorstel bedoeld zijn. Het is 

net al door de J.O.V.D. benadrukt dat de individuele verantwoordleijkheid bij de 

vorming van dit amendement door Rotterdam bizonder zwaar heeft gewogen en dan komen 

we op par.3 van dit programma, waarin gesteld wordt dat zo~è} de rechter als de 

vrijheiden niet alleen door de Overheid verzekerd moeten worden, maar ook door de 

groep van burgers zoals die hier zitten. Ik dacht dat dat een buitengewoon belangrij 

punt was. Het voorstel van de Hr.Muntendam is door Rotterdam overgenomen nl. wanneer 

er animo bestaat om in plaats van dit amendement onder het bevolkingahoofdstuk te 

brengen het onder volksgezondheid te brengen en daardoor waarschijnlijk voor een 

aantal van U minder moeilijkheden zal opleveren. Dank U zeer. Wij hebben besloten 

dat wij daarover zouden spreken als het werd aangenomen. 

van de afdelingen blijven noemen. 

Wil men wel de namen 

Meneer de voorzitter, Lahaye uit Groningen, een persoonlijk standpunt wil ik naar 

voren brengen als wij in deze kwestie zien welke ellende een vrouw die laat ik 

••• nee mag ik U even onderbreken, wij moeten nu werkelijk niet met persoonlijke 

meningen gaan komen, het gaat hier om de zaak of wij dit amendement wel of niet 

willen en ••••• de argumentatie om het amendement van Rotterdam aan te nemen zou 

ik zo willen argumenteren dat het nog altijd zo is dat wanneer op het ogenblik 

hier in Nederland een vrouw is die aan abortus toe is, diverse instanties moet 

bezoeken. Het cijfer dat ons bereikt van vrouwen die naar.Engeland gaan, waar ze 

een prijs betalen die varieert tussen de Fl.l500.- en de Fl.2500.00 voor een 

abortus, ik geloof dat dat voldoende moet zijn voor ons om te beslissen hierover 

dat de persoonlijke vrijheid van elke vrouw borg moet staan en voldoende moet zijn 

voor ons om een legale door artsen en gecontroleerd teo te staan ••• Mag ik U nu 

zeggen dit is de letter D, daar staat in afschaffen van het strafbaar stellen van 

abortus door medischbevoegden, daar staat dus in dat het hier legaal mogelijk moet 

worden, want anders hoef je die strafbaarheid niet af te schaffen •••• het gaat hier 

om dat het op het ogenblik totaal en volstrekt onmogelijk is en wat ik in het 

amendement van Rotterdam terugvind daar wil ik zo graag op aandringen. Dank U zeer. 

Mag ik vragen of bij de sprekers die zich nog willen aanmelden nog iemand is die 

denkt dat hij wat kan zeggen wat nog niet is opgemerkt. Ik dacht het wel meneer 

de voorzitter, meneer Meieraan dan hoop ik dat U ons niet teleurstelt. Ik zal het 

proberen. A. de dolle mina's die zo graag baas willen zijn dacht ik als ze baas 

zouden zijn als ze zorgden dat ze de abortus niet nodig hadden, dat is misschien 

een wat wonderlijk4 opmerking maar dat is dacht ik toch volkomen juist. In de 2e 

plaats is er genoemd de betrokkenen de vrouw en de medicus met name voor de gehuwden 

dacht ik dat de man in dit tweemansschap wat genoemd was niet mag worden vergeten, 

maar mijn belangrijkste opmerking waardoor ik bepaald moeite heb met Rotterdam is 
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dat men daar de erkenning van het recht op het voorkomen en de erkenning van het 

recht op onderbreken in een ding samenvat en ik zou dus bepaald dat en of 

onderbreken eruit willen zien, want als een van de ik dacht medische sprekers ge

zegd heeft ik wil in het midden laten, waar het leven begint, dan is dat voor 

mij de moeilijkheid als wij zeggen de volledige erkenning op het onderbreken 

van zwangerschap als het leven begint, 5,4,3 maanden voor de bevalling, ik neem 

het dus niet eens al te vroeg, dan lijkt toch de uitspraak dat wij in het midden 

zouden laten waar dat leven werkelijk begint, dat erkenning van hetrecht op 

onderbreken van zwangerschap ongeclausuleerd de erkenning is van het recht op 

kindermoord. Ik dank U. 

Dames en Heren, ik wou eerst in stemming brengen letter D. Het voorstel afschaffi 

van het strafbaar-stelling van abortus door medisch bevoegden, dus U zegt dat 

het wel hetzelfde is terwijl het juist in een andere paragraaf thuis hoorde. 

Jamaar nu moet ik toch dit even heel duidelijk stellen, er is duidelijk een 

interpretatieverschil over het amendement Rotterdam.De een zegt erkenning van 

recht houdt niet in dat het een plicht wordt voor de medici, als dat zo is 

dan is het niet het meest vergaande, de anderen zeggen dat het wel die plicht 

inhoudt dan is het inderdaad het meest vergaande, dat is volstrekt duidelijk, 

dus ik wou het van elkaar losmaken en eerst de letter D. in stemming brengen. 

Meneer de voorzitter, zou ik dan nog even duidelijk mogen stellen dat het twee 

onlosmakelijke zaken zijn , het zijn drie poten, het is de justitiele poot en 

de twee poten waar het Rotterdamase amendement op steunt en vandaar dat wij 

voorstaan dat het niet hier naast wordt gezegd, maar dat het in het of het volks

gezondheid of bevolking •• Dat is goed maar dan ga ik hier in justitie eerst 

puntDinstemming brengen •••• Ik wou alleen nog even zeggen meneer de voorzitter 

dat het misverstand wat er bestaat over de interpretatie dat we het daarover 

duidelijk moeten zijn dat die erkenning van dat recht inderdaad niet inhoudt 

de plicht van de medicus om deze handelingen toe tepassen. Goed dan zou ik 

voorstellen, dat als het wordt aangenomen, dat we dat in de toelichting zetten, 

dat moetber dan wel duidelijk bij maar dan is D. van verdere strekking dan 336 

en moeten wij D eerst in stemming brengen. Natuurlijk wel maar wat betekent 

dat dan meneer de voorzitter, dat als D. wordt aangenomen het andere niet meer 

in stemming komt ••• dacht U werkelijk dat ik dat in mijn hoofd zou halen mevrou~ 

ik zou het hier graag levend verlaten ••• nou dat zou toch kunnen ••• Ik breng 

in stemming eerst D en om ieder misverstand te voorkomen, daarna 326 als ik 

nog leef na de stemming over D. Wie is voor D ? De grote meerderheid, dan is 

D aanvaard. 336 met toelichting dat het niet inhoudt de plicht van de medicus 

om te helpen en een vermoedelijke - we zullen er daarna over stemmen, een ver

moedelijke verplaatsing naar een andere paragraaf. Wie is voor 336 ? Wat moet 

ik nou splitsen, ik heb het gesplitst, ik heb eerstDinstemming gehad ••• 

onverstaanbaar vanuit zaal ••• o goed, wie wil of onderbreking in het amende

ment Rotterdam schrappen, want daar komt het op neer, wie wil dat schrappen ? 

dat is geen meerderheid, dus dan komt het in zijn geheel in stemming, wie wil 

het amendement Rotterdam met toelichting handhaven, wie wil wie is daar tegen? 

Het lijkt mij dat het is aanvaard, mag ik dan vragen gaat de vergadering ermee 
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akkoord dat het naar de VolksgezDndheid teruggaat waarop het oorspronkelijk 

was ingediend, bevolkingspolitiek teruggaat waarop het oorspronKelijk was in

gediend. Mag ik, voorzitter, met klem de vergadering verzoeken om het dan over t 

brengen, daar hoort het ( Volksgezondheid) na deze thuis. (Applaus). Mag ik 

vragen of men daarmee akkoord gaat, niemand tegen ? Dan gaat het naar Volks

gezondheid. Dan punt E. Wil iemand het woord over punt E, daar is nog een 

amendement 339 ondervindt dat steun ? 339 wie is daar voor ? wie is daar tegen ? 

Dan is dat verworpen. Wil iemand stemming over letter E dan is dat aanvaard. 

Letter F. geen stemming dan is dat aanvaard. Letter G. geen stemming dan is 

dat aanvaard. Letter H. geen stemming, dan is dat aanvaard.Letter I, geen stem

ming dan is dat aanvaard. Letter J. daar is op ingediend 340 dat is ingetrokken, 

letter K. letter L. iemand nog stemming over een onderdeel van par.l2. 

M neemt U mij niet kwalijk. Het is inmiddel gebleken dat het volgens de Hoge 

Raad niet strafbaar is. Wie wenst het woord. 

Mijn naam is Nieuwlander, ik spreek namens de afdeling Nijmwegen. Het voorstel 

tot strafbaarstelling ••• zoals dat hier bepleit wordt meen ik om twee redenen 

te moeten verwerpen, in de eerste plaats omdat hier in het geheel geen motivatie 

wordt gegeven waarom wij het zouden moeten verwerpen, wat naar mijn smaak toch 

wel een beetje een zwakte is van de zaak.In de tweede plaats omdat er bij be-

dacht moet worden dat het probleem van het kraken niet alleen een justitiele 

zaak is maar ook een sociaal aspect heeft. Het lijkt mij nou ja de Hoge Raad 

die heeft er al op gereageerd, dat wat betreft de justitiele aspecten genoeg 

ruimte is om te kraken, en wat betreft de sociale zaak lijkt het mij toch 

dat wij ons zeker als V.V.D. er op moeten bezinnen dat er nog steeds een grote 

wmningnood is en dat die woningnnood voor sommige mensen best aanleiding mag 

zijn om te kraken. Dank U zeer. De Hoge Raad heeft alleen gezegd dat het nu 

niet meer strafbaar is ••• Mag ik nog iemand hierover het woord geven, •• 

meneer Meier, ja meneer de voorzitter, ondanks het feit dat ik tegen het punt M 

ben moet ik eerlijk bekennen dat het ook niet zo is dat de Hoge Raad op dit 

moment heeft gezegd, kraken mag, ze heeft alleen gezgd, op basis van huisvrede

breuk dat is geen argument om te zeggen, men mag wel kraken, dat is geen punt 

er voor, aan de andere kant pleit ik er toch voor omdat op dit moment zoals ik 

dit nu lees dat het zou de schijn hebben dat wij als partij er geen begrip voorç 

hebben dat dergelijke acties hebben plaatsgevonden. Ik ben het ermee eens, dat 

is altijd bij acties zo, acties zijn niet dingen dat je zegt en dan moet het 

altijd maar zo zijn, dat is dus een re@el punt dat je zegt, dat kun je afkeuren, 

ik dacht ook dat de wettelijke regelingen buiten dan die husivredebreuk wat 

de Hoge Raad heeft gezegd genoeg waarborgen daarvoor geven.Aan de andere kant 

wanneer wij punt M aannemen dan werken wij de schijn op alsof wij dat sociale 

probleem en dat is er toch nog duidelijk van de huisvesting alsof we daar geen 

begrip voor hadden, dus een actie die daarover heeft plaats gevonden dat we 

daar ook geen begrip voor hebben. Dank U zeer, ik meen dat wij de zaak in stem

ming kunnen brengen,. Meneer de voorzitter, v.d.Stuy van de afd.Loosdracht 

ik wou nog een kleine opmerking maken, dat wanneer iemand een zak drop steelt 

omdat hijhet zo hard nodig heeft of hij pikt een auto dan gaat hij de bak in 



SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK Blad No. 84 

AFDELING CONGRESREGISTRATIE Band No. 
7 

en als hij nu een huis steelt een eigendom •••• nee nou niet van die eenvoudige 

redeneringen, •• ik wou het alleen duidelijk stellen, dat het kraken van een 

huis duidelijk overeen komt met het stelen van een andermans eigendom ••• 

als dat zo was ••• Dank U zeer.Ik zou de zaak in stemming willen brengen.Wie is 

tegen het amendement Zwolle letter M. Wie is daar tegen, wie is daar voor ? Dan 

is het aangenomen.Wil nog iemand over par.l2 het woord zo niet, paragraaf 13 

sub a. 341 L.D.C. wordt dat gehandhaaft, wil iemand daarover het woord ? 341 

L.D.C. Wil de Heer Geertsema het woord. 

Voorzitter zo lang als er nog op dit moment een justitiele taak is voor de 

politie ä~e als een taak van de handhaving van de openbare orde geloof ik datç 

wij in een overgangsfase niet alleen de minister van Binnenlandse Zaken be

voegdheden kunnen geven, juist om de controverse justitie en binnenlandse zaken 

zo veel mogelijk te beperken hebben wij de gedachte geopperd van de staats

secretaris die onder beide valt, ik geloof dat dat in de overgangsfase van vier 

jaar waarin wij een nieuwe politiewet zullen krijgen de beste oplossing is. 

Dank U zeer. 341 wie is daar voor ? Dan is het verworpen. 342 wil iemand dat 

toelichten, wordt ingetrokken door Groningen maar niet door Valkenburg, wie 

is daar voor ? Dan is dat toch verworpen. Iemand nog stemming over par.l3, dan 

krijgen wij par.14 a.b.c.d. Wil iemand stemming over par.14. Par.l5 daarbij is 

ingetrokken aan het slot amendement 345 Roozendaal, wil iemand het woord over 

ten eerste, graag meneer de voorzitter. Blijker afd.Haarlem. De hele geschiede

nis rond het echtscheidingsrecht isop het ogenblik nog volop in beweging, het is 

nog onvoldoende bestudeerd, ik geloof dat wij er goed aandoen dat wij politiek 

gezien maar ook ter wille van de tijd om die hele paragraaf te schrappen, dat 

is het voorstel van Haarlem ••• Dat is duidelijk. Het is zo de zaak is aanhangig 
m 

in de Tweede Kaer en het is dus naar de mening van de voorstellers van deze 

p~ragraaf misschien toch wel tijd, als wij tenminste invloed willen uitoefenen 

op het beleid van onze Tweede Kamerfraktie daar nu wel een beslissing over te 

geven. Wie wil het woord over •••• Ik geloof niet dat wat wij hier schrijven 

veel inbreng geeft ••• Ja U mag tegen stemmen maar dat zullen wij zo wel zien. 

Wie wil het woord over een van de onderdelen 1, ten tweede ten derde, ten vierde 

ten vijfde ten zesde, ten zevende, ten achtste, ten negende, tiende, elfde. 343 

Heiloo, wie is daar voor ? dan is dat verworpen, 344 Amsterdam ingetrokken? 

Dan gaan we het geheel in stemming brengen • Haarlem is tegen, wie is het met 

Haarlem eens, wie wil de hele paragraaf eruit ? Iemand verder nog stemming, dan 

is deze paragraaf aangenomen en ben i~ ~an het eind van mijn latijn. 

Ik geef de voorzittershamer graag direct over aan de Hr.Talerna die par.4 zal 

voorzitten. 

Dames en Heren, wij gaan dan door met het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 4. 

en dan krijgen wij allereerst par.l economisch evenwicht en inflatiebestrijding, 

dan hebben wij punt A, ten eerste, ten tweede en ten derde. Door een groot aan

tal afdelingen zo samengesteld. Wesnt daar iemand over het woord. 

Goossens, ~eneer de voorzit~r, de afdeling Amsterdam heeft geen bezwaar tegen 

de stelling maar wel tegen de eerste zin van de toelichting. Er staat nl. dat 

wij in Nederland het evenwicht van de nederlandse volkshuishouding in be
l~gikj8ramate is hersteld, dat is niet waar meneer de voorzitter, vandaarç 
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dat ik graag zou willen zien dat deze zin werd geschrapt. Reeg Meneer Goossen 

de toe-lichting is eigenlijk niet in discussie, de redactiecommissie zal met 

Uw opmerking nog rekening houden, maar wij kunnen dat nu niet in stemming of in 

verdere discussie brengen. Nog iemand over dit punt. 

Meieraan,Naarden, ik had ook willen bepleiten dat de redactiecommissie de toe

lichting aanpast in ruimere zin dan alleen de eerste zin aan de thans toch wat 

minder hoopgevende situatie, maar ik had ook willen opmerken dat naar mijn iàee, 

ten eerste, tweede en ten derde, het punt A nogal verzwakken, omdat hier 3 blijk

ens de praktijk min of meer moeilijke verzoenbare zaken gelijk met elkaar worden 

genoemd en de volledige werkgelegenheid en de voortgezette groei blijken een

voudig volkomen onverenigbaar met een enigszins doelmatige bestrijding of be

perking van de geldeontwaarding die hier heelmerg achteraan staat.Ik dacht dus 

dat A voldoende was, waarbij het mij bovendien spijt dat het evenwicht niet wat 

nader is omschreven, want zowel tegen drèigende werkeloosheid als tegen een 

overspannen arbeidsmarkt zijn ma~tregelen nodig, maar letterlijk is evenwicht 

natuurlijk voldoende, ik zou U straks willen vragen om te stemmen om 1,2,3 

weg te laten, het zijn bovendien uit beginselprogramma en Ver.Naties bekende 

kreten, maar zij werken hier eerder verstorend dacht ik, dan verhelderend. 

Meneer Meieraan U wenst dus afzonderlijke stemming over welk punt? •• A apart

zonder ten eerste, tweede, derde,die bovendien een volgorde augereren waarbij 

de inflatie bestrijding bepaald in het hoekje zullen zitten waar de slagen zul

len vallen •.. meneer Meieraan wij moetenons even houden aan de tekst, er zijn 

geen amendementen dus wij kunnen alleen stukken wel of niet aannemen. Wie in de 

zaal is tegen punt A tot ten eerste •..• voorzitter mag ik ~og even een opmerking 

maken, ik meen dat het voorstel dat hier zo juist gedaan is de punten een, twee 

en drie te doen schrappen een bizondere verschraling geeft omdat wij op geen 

enkele wijze aanduiden wat naar ons oordeel de kenmerken van een evenwichtig 

beleid zijn, ik geloof dat een programma wat niet aangeeft wat de kenmerken van 

een evenwichtig beleid onwaarachtig en onjuist zou zijn. Ik dank U. Nogmaals 

wie is tegen punt A tot ten eerste, niemand, dan breng ik in stemming ten eerste 

wie is daar tegen? Iedereen akkoord, zelfs de afdeling Bussum ? •••. ja U bent 

dus tegen, verder is het aangenomen. Het;tweede punt, wie is daartegen? Niemand 

Het derde punt ? Dan is par.l aangenomen. Dan krijgen wij aan de orde par.2, 

dames en heren aan het begin van de vergadering is er een opmerking gemaakt door 

een afgevaardigde uit Haarlem dat hij een algemene uitspraak van het congres 

zou willen over de hoogten van de totale uitgaven.Ik geloof dat dat bij dit punt 

in het bizonder aan de orde is, ik zou graag allereerst het woord willen geven 

aan de Hr.Geertsema om hierover een uiting te doen. 

Meneer ·de voorzitter, dank U zeer, het spijt mij zeer dat ik zo laat in de middag 

nog deze algemene vergadering met dit punt nog moet bezig houden even, maar ik 

geloof toch dat het in het licht van alle discussie en in het licht van het feit, 

dat U allerlei bepalingen over overheidsuitgaven over belastingen nogal, dat is 

eigenlijk onvermijdelijk in de systematiek wat verbrokkeld tegenkomt, dat het 

goed is dat ik zeer in het kort nog even laat ik zeggen, de liberale filosofie 

over overheidsuitgaven en het hele fiscale probleem hier geef. Dan zou ik in de 

eerste plaats willen zeggen, dat is een waarheid 1 k 
a s een oe, maar het is 
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toch altijd weer nuttig om het ons weer even te realiseren, hoe lager de over

heidsuitgaven zijn in beginsel, hoe lager ook de belastingen. Het nieuwe kabi

net zal uiterst systematisch alle mogelijkheden moeten onderzoeken om te komen 

tot een afstoten van overheidstaken en bezuiniging door meer efficiency, dit 

klemt des te meer, als we horen - en wij hebben dat deze dagen in de Tweede 

Kamer kunnen horen - van minister Witteveen, als wij horen wat de meerkosten 

zijn van een ongewijzigde voortzetting van het huidige beleid in de jaren 73 

en 73, daardoor zal alle beschikbare ruimte worden opgesoupeerd en daarom door 

het afstoten van taken en door meer efficiency, U kent ons punt van het onder

zoek door de onafhankelijke bureaux, daardoor zal nieuwe ruimte moeten worden 

gewchapen. Of het lukken zal zoveel ruimte te scheppen dat er plaats komt voor 

de vervulling van al die nieuwe wensen die ook de V.V.D. koestert, U hebt er 

vandaag, dames en heren, velen aanvaard, is als we eerlijk ook tegenover ons zel: 

willen blijven, en zelfs als wij erkennen gelijk wij doen, dat niet alles tegeli, 

kan en er dus prioriteiten moeten worden gesteld, ik herhaal, of het lukken zal 

voldoende ruimte daarvoor te scheppen, is op dit moment niet met absolute zeker

heid te zeggen. Maar wel hebben wij als V.V.D. een andere ze~heid in onze 

fescale opvattingen nl. dat èE hoogstnoodzakelijk een aantal verbeteringen 

in onze loon-en inkomstenbelasting moet worden aangebracht. U vindt ze in ons 

programma in H, in I. en J, en N en de automatische correctie van par. 2.Dat 

zijn lang gekoesterde wensen van de V.V.D. die voor ons zeker zo belangrijk 

zijn als allerlei andere wensen die op meerdere uitgaven aandringen.Ik moet 

erbij zeggen op die punten is ook in de jaren 67 tot 71 al veel bereikt, maar 

deze wensen die hebben met andere wensen een ding gemeen, ze kosten geld, om

dat ze tenslotte de opbrengst van de schatkist verminderen. De ruimte voor deze 

verbeteringen in de directe belastingen zalprimair gevonden moeten worden door 

de ook al uit andere hoofden - en dan denk ik o.a. aan de EEG harmonisatie 

noodzakelijke drukverschuiving van de directe naar de indirecte belastingen, 

U vindt dat in punt 1. en misschien ook door de meeropbrengst ten gevolge van 

de re~ele progressiefactor daarvoor geheel of gedeeltelijk aan te wenden. 

Meneer de voorzitter, ik herhaal tenslotte of het een nieuw Kabinet z~l lukken 

dit geheel van wensen en verlangerus uit te voeren binnen het kader van de 

huidige totale belastingdruk is niet met absolute zekerheid te zeggen, maar 

het'Jstreven zal er zeer duidelijk op gericht moeten zijn en dan haak ik meteen 

aan aan het stuk van de J.O.V.D. wat we vandaag hebben gekregen, het streven 

zal er opgericht moeten zijn en wij mogen niet nu al het hoofd in de schoot legg 

en zeggen het lukt het nieuwe Kabinet toch niet , dat zou de wil om het te 

laten lukken ten onrechte verslappen. Ik dank U zeer. 

Ik dank U zeer, meneer Geertsema, dames en heren ik zou U willen voorstellen 

omdat dit van de verste strekking is en ook al door de Hr.Geertsema is genoemd 

nu eerst in discussie te brengen het amendement van de JO.V.D. no.402, dat is 

door een misverstand iets verderop in de tekst geplaatst, maar het had eigen

lijk in het begin van het hoofdstuk moeten zijn.U hebt daar een schriftelijke 

toelichting over gekregen, wenst de J.O.V.D. nog een toelichting mondeling te 

geven. Meneer Weggemans. Ik geloof dat U toch een fout maakt meneer Telsma 
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Ons amendement betreft de overheidsuitgaven punt a , punt b bedoel ik betreft 

de overheidsuitgaven ••••• ik heb het nog niet over punt a meneer Weggemans, 

ik heb het over de hele par.2 in aansluiting op onze toezegging aan het begin 

van de vergadering aan een afgevaardigde uit Haarlem om het punt van uitgaven 

en inkomsten samen in wat breder verband te zien en het lijkt het bestuur 

juister dat daar eerst een uitspraak over komt voordat wij over de ~tail 

onderwerpen komen. Wenst U hierover het woord. Gaat U dan U gang. 

Meneer de voorzitter, dames en heren, als ik punt d zie dan ben ik toch wel 

bizonder benieuwd wat daarmee bedoeld wordt , daar staat, strikte begrenzing 

van de stijging van de overheiduitgaven in relatie tot de te verwachte stijging 

van het inkomen, ik geloof niet dat er veel mensen in Nederland zullen zijn, 

veel gewone kiezers die zullen begrijpen, wat dat nou precies impliceert, 

ik bedoel men kan het toch ook in een getal weergeven, dat geeft altijd toch 

even meer houvast dan een mengeling van woorden. Er van uitgaande dat daar toch 

een verhoging van de belastingdruk uit voortvloeit, uit dat punt d, dat is nl. 

de conclusie die ik er voor mezelf uit getrokken heb, zal ik daarom gaan zeggen 

waarom wij als J.O.V.D. vinden dat het hoogstwaarschijnlijk onvermijdelijk is 

dat U toch ons amendement zal moeten aannemen. Wij zijn verheugd dat men de 

V.V.D. dus hier erkent dat een zekere belastingdrukverhoging toch onvermijdelijk 

is en dit temeer omdat in de miljoenennota van dit jaar staat in de afgelopen 

4 die belastingdruk ook al met 2% gestegen is en dat terwijl er in het ver

kiezingsprogram van 1967 een plhidooi stond voor een verlaging van die belasting· 

druk, het is dus een hele duidelijke indicatie dat het erg moeilijk is om die 

zaak in de hand te houden en er komt nog bij dat wij cijfers hebben gezien van 

Centraal Planbureau,dat we pogingen hebben gezien tot kwantificeringen van de 

commerciele partijen en van D.66 die geven een allerminst hoopvol perspectief. 

Wij vinden het daarom jammer dat die erkenning dat de stijging van de belasting

druk hoogstwaarschijnlijk is, dat die weggemoffeld is in de toelichting, er staa1 

nl. een heel voorzichtige formulering dat er een latere prioriteit voor ver

laging van belastingdruk moet gelden, dus er wordt eerst naar andere priori

teiten gekeken ,. in het algemeen dagblad van zaterdag 14 november 1970 heeft 

de Hr.Geertsema gezegd dat en dan citeer ik letterlijk, het zal wel op deze 

belastingverzwaring neerkomen, wij moeten zo'n verzwaring in het programma niet 

bij voorbaat opnemen, dan vraag ik mij af, waarom is er inde afgelopen 4 jaar 

niet mogelijk geweest om tot die efficiency te komen die nou dan moet dienen 

om de verhoging van de belastingdruk te voorkomen. Ik vraag mij af waarom is 

er in de afgelopen 4 jaar niet gelukt om tot een dermate, tot ene zekere mate 

van afstoting van overheidstaken te komen, die ook die ruimten vrij zou gaan 

maken. Ik geloof daarom niet dat deze wens tot efficiency deze wens tot af

stoting va~ overheidstaken waar wij het volstrekt mee eens zijn, het is gewoon 

noodzakelijk, dat dat zeker in de eerste helft van de Kabinetsperiode tot de 

re~ele mogelijkheden zal gaan behoren. Om die redenen wensen wij toch dat de 

vergadering over dit amendement zal gaan discussieren. Wij vrezen dat er een 

zeker vrees voor Drees bestaat, dat die eigenlijk de stemming over dat belast

ingamendement gaat beïnvloeden, ik zou dat erg triest vinden dat dat zou gaan 

gebeuren. Eigenlijk zou slechts over dit amendemenr kunnen praten als er een 
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zekere kwantificering aanwezig is van het program, nu blijft het in zekere zin 

een vrijblijvende zaak, nou ja ik heb gehoord dat het niet mogelijk is om 

deze zaak op te schorten, daarom zitten wij gewoon voor de noodzaak om nu ook 

te stemmen, wij hebben geprobeerd gegevens aan te dragen waaruit zou moeten 

blijken dat naar onze mening dat toch aanneming van dit amendement wel wenselij 

is. Uit overweging van eerlijkheid. Dank U wel. Ik dank U zeer, meneer Hoekes, 

meneer de voorzitter, wat de vrees voor Drees zal aangaan, nergen staat in 

het program van D.C.70 dat de belastingdruk zou moeten worden verlaagd, maar 

nee als U het program bekijkt dan zult U zien, dat daar met geen woord van 

wordt gesproken, dat er staat dat de noodzaak van de verhoging van de tarieven 

niet wordt erkend, dat zeggen wij ook dat die noodzaak niet wordt erkend, wij 

spreken alleen over het niet corrigeren van de hele progressie en dat is pre

cies hetzelfde, daar staat bovendien een aantal belastingvoorstellen in die 

merkwaardige paraJ:el lopen aan die van ons, het enige markante verschil is 

dat ze bij ons al een half jaar in het concept program staan en daar pas naar 

voren komen. Waarom is het niet gelukt zo heeft de J.O.V.D. zo juist gevraagd, 

om die verlaging van de belastingdruk waar wij naar streven te verwezenlijken 

in de afgelopen 4 jaar, dat is met name niet gelukt omdat het Kabinet dat nu 

nog bezig is zich daar niet voldoende sterk voor heeft weten te maken. Ik zou 

ten aanzien van het voorstel en vooral de motivering en het aandragen van 

materiaal daarvan door de J.O.V.D. op zichzelf heel aardige groene briefje 

het volgende nog willen zeggen. Het heeft weinig zin dames en heren, om op 

deze basis over de ruimte en het gebruik van de ruimte te discussieren, omdat 

de waarde van dit soort cijfers zoals hier gegeven, veel betrekkelijker is 

dan ze op het eerste gezicht schijnt. Ik geef van die betrekkelijkheid twee 

voorbeelden. Onder Rom.l wordt hier vermeld een voorspelling van het planbureau 

en het betreffende stuk wat wij natuurlijk gelezen en bestudeerd hebben dat is 

juist niet betiteld als een voorspelling, er wordt in de ondertitel gesproken 

over contoeren van een regeringsbeleid, de omtrekken, het betreffende stuk 

gaat uit van een voortzetting 5 jaar lang van de huidige graad van inflatie 

die resp. een iets mindere graad van inflatie , maar toch nog een sterke en 

op de dag dat dit stuk werd gepubliceerd kon men de minister van financien horen 

die er nog eens op wees, dat in die hoogconjuctuur waar dit hele stuk op geba-~~ 

seerd is juist steeds duidelijker een kentering zichtbaar wordt en uitmindelijk 

zou een andere konjunctuurontwikkeling in de komende 4 jaar tot hele andere 

uitkomsten van zo'n centraal planbureau studie leiden. Het tweede voorbeeld 

van de betrekkelijkheid van dit soort cijfers onder Rom.ll van het J.O.V.D. 

stuk wordt over het recente onderzoek naar de fin.consequentie van ongewijzigd 

beleid verwezen, daar heeft mijn fractievoorzitter zo juist iets over gezegd, 

daar heeft in de afgelopen maanden een interde •••• studiegroep zich over ge

bogen en daarnaast een afdeling van het departement van financien en die twee 

paralelle onderzoeken die hebben sterk uiteenlopende resultaten opgeleverd en 

dan ging het nog maar over de eerstkomende twee jaar en niet over de periode 

waar wij nu kijken nl. tot 1975. Ik kom tot mijn conclusie natuurlijk neemt 

dat alles niet weg dat wij moeten proberen als partij zo ruim mogelijk voor 
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de verkiezingen zo goed mogelijk te kwantificeren, zowel de beschikbare ruimte 

als de financiele consequenties van onze programmapunten en ik meen dat het 

daarbij vooral aankomt aangezien natuurlijk een program zoals wij dat zojuist 

hebben aangenomen in zijn totaliteit in vier jaar niet is uit te voeren, daar 

ben ik van overtuigd maar dat verwacht ook niemand van een program, men ver

wacht daarin aangegeven te zien een richting en een aantal urgentiepunten 

die nog komen daarvan zal die studie zich moeten toespitsen op de urgentie

punten en ik zou dan ook de vergadering willen vragen om het vraagstuk van de 

beschikbare ruimte en het gebruik daarvan waarop gestudeerd wordt te bespreken 

straks in samenhang van de behandeling van de urgentiepunten op de algemene 

vergadering van volgende maand. Ik dank U zeer. Zijn er nog verdere sprekers 

meneer de Kort. Meneer de voorzitter, als afdeling vertegenwoordiger van Gouda 

kan ik U zeggen dat wij bepaald wij hebben dit doorgesproken wij hebben geen 

behoefte hadden aan dit amendement van de J.O.V.D. en wel om al twee redenen 

zoals door de Hr.Geertsema zijn itgesproken maar ook vooral om een derde 

reden en dat is dat wij in ons programma stellen dat zo'n ruim mogelijke toe

passing moet plaatsvinden van de regel dat gebruikers van overheidsdiensten de 

kostprijs van de diensten gaan betalen.Wij vinden nl. dat overheidsdiensten 

in het algemeen wel zullen gaan passen bij het cmllectieve pakket en als zo

danig zal als deze regel ten consequente zal worden uitgevoerd veel meer door 

de persoon maar dan in de collectieve sfeer betaald worden en daardoor zal hij 

zijn vrijheidsgraden in ieder geval op dit punt beter kunnen verwezenlijken 

maar is er ook zeker is er een grotere mogelijkheid dat de belastingdruk als 

zodanig daarmee kan tegengegaan worden.Wij vinden dat dit punt tesamen met 

het punt dat in de toelichting van F. op het punt van inkomsten en loonbelast

ing wel degelijk ook de mogelijkheden openlaat plus de verschuiving van de in

directe van de directe naar de indirecte belasting, die drie punten tesamen 

geven ons voldoende mogelijkheden om te zeggen dat als het urgentie punt daar 

is dat het wel zeker dan bij die urgentiepunt overwegingen in overweging ge-ç 

nomen moet worden, dat het betaald moet worden, maar dat wij zeker niet nu al 

hoeven vast te stellen die 2% belastingdrukvermeerdering. Ik dank U zeer, 

Meneer Goossens, meneer de voorzitter, ik ben van mening dat in ijet licht van 

de historie het amendement jtist is, wij hebben gezien dat debelastingdruk 

voortdurend is gestegen en dat die ook in de toekomst wel zal stijgen, dat is 

wetmatigheid geworden. De afdeling Amsterdam wil echter de stemming laten af

hangen of het bestuur bereid is in het programma(urgentieprogramma) te kwanti

ficeren welke overheidstaken die overbodig zijn geworden te worden afgestoten 

en welke subsidies verminderd kunnen worden. Nog meer sprekers. Het gaat om 

amendement 402 van de J.O.V.D. 

Blijkar uit Haarlem, hopenlijk voor de laatste keer voorzitter, ja in het licht 

van wat ik aan het begin van de dag gezegd heb, ben ik de JO.V.D. toch wel 

bizonder dankbaar voor dat amendement 402. Maar het gaat mij een beetje te 

ver, ik zou nl. niemand willen binden aan die 31% van het nationale inkomen, 

ik zou eigenlijk gezegd het amendement zoals het er ligt willen steunen tot 

en met het woord stijgen en dan de stijging mag voor de komende regeringsperied 

enz. die zin te doen schrappen en dan kunnen wij daarna zien wat er verder 
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gebeurt en verder stel ik voor om punt B eerlijkheidshalve nu uit het program 

te schrappen, want wij hebben nu zoveel dure dingen aangenomen dat punt B. 

ronduit schijnheilig is •••• Wij spreken nu over amendement 402 en ik verzoek 

de spreker zich daartoe te beperken, als ik U even mag onderbreken, als punt 

van orde, wij moeten deze zaal om 6 uur verlaten en dan gaan wij verhuizen en 

onmiddellijk verder in de Bambini zaal.Ik zou graag dit ene punt nu willen af

handelen en de andere punten direct aansluitend in de andere zaal ••• 

Dus 402 tot en met het woord stijgen, dat is het voorstel om dat ••• dat kan 

dan direct in stemming komen. Volgende spreker, meneer Hamburger. Heel kort 

meneer de voorzitter, bij de afdeling Utrecht is het amendement van de V.V.D. 

bepaald niet onsympathiek ontvangen.Niettemin na in de eerste plaats hetgeen 

de Hr.Geertsema heeft gezegd , de tweede plaats het betoog van de Hr.de Kort 9 

moet ik zeggen dat wij het gevoel hebben dat de V.V.D. niet muurvast gespijkerd 

zit op de stelling dat de huidge re@ele koopkracht van de overheid niet verder 

zou kunnen stijgen, dat betekent dat er in de komende kabinetsperiode wel 

degelijk voor sèlectief toegepast maar wel degelijk plaats is voor het antamerel 

van nieuwe taken zoals ons programma die ook voorstelt en zoals wij die in ons 

urgentieprogramma zullen zien. Onder die omstandigheden geloof ik dat ik inder

daad geen enkele behoefte heb aan het amendeme~van de V.~.D. en ook niet de 

behoefte heb aan de verwerping van het amendement van de J.O.V.D. en ik zou 

het bizonder op prijs stellen als de JO.V.D. terwille van de zuiverheid van de 

discussie het amendement zou willen terugtrekken omdat er niet noodzakelijker

wijs in het kader van ons programma in het betoog van de Hr.de Kort en in het 

betoog zoals de Hr.Geertsema heeft gegeven een absolute relatie is tussen 

enerzijds het antemeren van nieuwe taken en anderzijds het cijfer van de 

belastingdruk, er zijn bovendien nog alternatieven voor de belastingdruk ook 

behalve de retributies. Dank U zeer meneer de voorzitter. Zijn er verder nog 

sprekers, meneer Jansen als laatste, dan krijgt U ook nog het woord meneer •• o 

Meneer de voorzitter, ik vraag me eerlijk gezegd af wat voor zin het heeft 

om hier momenteel over te discusssieren zolang we nl. niet weten in verband 

met de kwantificering die gaat komen betreffende de urgentiepunten om nu op 

dit moment hierover een discussie te gaan voeren. Je kan in wezen hier iest 

zinnigs over zeggen als je ook weet wat de V.V.D. straks bereid zal zijn te 

gaan uitgeven, in verband met haar urgentiepunten, in verband daarmee kun je 

dan op een gegeven moment stellen of de V.V.D. van plan is wel of niet tot 

belastingverhoging te komen. Ik wou dus voorstellen dit tegelijkertijd te be

handelen met het urgentieprogramma die gekwantificeerd zullen worden. 

Meneer Taalhammer, meneer de voorzitter, de vorige verkiezingen zijn wij inge

gaan met een verkiezingsprogramma waarin wij sugereerdeh dat wij wel in staat 

zouden zijn de belastingdruk gezien in het percentage van het nationaal inkomen 

dat door de Rijksoverheid besteeds wordt te kunnen beperken, nou beperken, 

nou in ieder geval niet te erg te laten stijgen. Nu hebben wij een Kabinets

periode min of meer achter de rug gehad en wat zien wij dat is niet gelukt, 

ik geloof helemaal niet dat de V.V.D. een verwijt gemaakt kan worden, maar 

als de V.V.D. nou opnieuw meent een dergelijke uitspraak in feite toch 
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wel te moeten doen nl. die strikte begrenzing van die stijging te formuleren 

en bovendien zich dan tegen het voorstel uit te spreken van de JOVD. waarin 

dan zeker niet staat dat het moet stijgen tot 31%, maar waarin alleen maar 

vermeld wordtJdat er waarschijnlijk sprake is van een stijging en dat men 

die wil maximaliseren een maximum wil stellen tot 31% dan dacht ik dat het 

zeer re~eel was om dan of inderdaad te aanvaarden of te zeggen wat wij de 

afgelopen periode als beleid hebbem gehad, dat willen wij dan bizonder duide

lijk gaan ombuigen, maar de mogelijkheden van dat laatste geloof ik nauwelijks 

Als de Hr.Geertsema zegt wij moeten niet het hoofd in de schoot leggen van 

te voren, omdat wij van mening zijn dat het mogelijk niet haalbaar anders is 

om een redelijke politiek te bedrijven omdat er teveel van te voren toegeven 

dan zeg ik, ja maar wij moeten ook re~el zijn en vooral ook de kiezer niet 

meer beloven dan wij waar kunnen maken, en als wij dat nu inderdaad opnieuw 

in deze formulering gaan brengen bij deze verkiezingen, danvrees ik dat aan 

het eind van de peeiode, mits de V.V.D.uiteraard regeringspartij wordt, de 

kiezer, de V.V.D.kiezer in het bizonder wederom teleurgesteld zalzijn, vandaar 

zou ik willen pleiten voor de duidelijke acceptatie enerzijds van het tot nu 

toe gevoerde beleid wat een stijging te zien gaf, en anderzijds van een mooi 

programma wat in zijn uitvoering wel degelijk naar mijn smaak, als het in een 

enigszins redelijke mate uitgevoerd wordt tot een stijging zal leiden van dat 

percentage van het nationale inkomen in zekere mate waarvan dan tot een max. 

van 31% gepleit wordt. Dank U de laatste spreker. 

Snapper Den Haag, meneer de voorzitter, U heeft voorgesteld en daar heb ik 

begrip voor, laten wij deze zaken van het kwantificeren van onse wensen op 

het congres vaststellen waar wij het urgentieprogramma vaststellen. Dan zou 

ik er toch wel zeer sterk op aandringen dat de voorstellen van het Hoofdbestuu! 

tijdig naar de afdelingen worden gestuurd, dat de leden van de afdelingen 

hier toch hun mening over kunnen formuleren en hun afgevaardigden ter ver-ç 

gadering kunnen instrueren. Ik dank U meneer de voorzitter. 

Nu is nog het woord namens de werkgroep aan de Hr.van Ardenne. 

Ja meneer de voorzitter, ik wou maartwee korte opmerkingen maken, ik dacht 

die kwantificering op de volgende vergadering inderdaad van groot belang is, 

maar U mag zich toch beslist, U mag daar geen wonderen van verlangen. Er is 

maar heel kort de tijd voor en dat zijn hoogsten zeer globale cijfers die 

eruit zullen komen. Daar kan men niet die fijne berekening van 29 of 31 % 
uit trachten te halen en het tweede punt en dat zou ik toch nog wel met eninge 

nadruk nog eens in Uw midàen willen brengen is dat als wij hier een aantal 

taken opsommen die wij wensen, dat die stoelen op de wens van de kiezers 

zoals wij die aanvoelen, maar dan mogen wij er toch wel degelijk bij bedenken 

dat gebleken is uit het hele afwentelingsproces dat wij nu enige 8aren in 

werking gezien hebbem dat er in ieder geval een wens van de kiezers nu al 

gebleken is en met name om de belastingdruk zo min mogelijk te laten stijgen, 

als wij aan die wens niet tegemoetkomen, en zeggen dat moeten wij ze dan toch 

maar opleggen dan betekent het alleen maar een inflatore werking en daarmee 

is niemand gebaat en zeker de zwakste groepen niet.(Applaus. 
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Ik dank U wel, nu nog een slotwoord van de Hr.Geertsema. 

Meneer de voorzitter, een paar hele korte opmerkingen.In de eerste plaats 

aan het adres van de Heer Taalhammar ik geloof niet dat de Heer Taalhammer, 

mag zeggen, zeker niet ook in het licht van wat ik daarnet heb betoogt, dat 

in dit programma een belofte aan de kiezers wordt gedaan van een gelijk 

blijven van de belastingdruk, dat wordt er pertinentn niet in gedaan, dat 

>eb ik hier ook gesteld, ik heb alleen gezegd dat wij op dit moment niet 

bereid zijn om ons al neer te leggem bij de onvermijdelijkheid van de stijging 

dat is iets heel anders dan een belofte van gelijkblijven en wat de vraag 

van de Hr.Goessens betreft, als ik megoed herinner, die zei er moet in A1 dam 

niet alleen een kwantificering zijn van wat onse wensen kosten, maar daar 

moet dan ook een uitgewerkt programma zijn van welke overheidstaken kunnen 

worden afgestoten, dat kan en mag de Hr.ncossens niet verlangem dat dat door 

de V.V.D. in een paar w~ weken een dergelijk programma op tafel wordt gelegd, 

het is noodzakelijk dat daar de deskundigen van de departementen ook op stude

ren en het is de taak van het nieuwe kabinet om daartoe de zeer duidelijke 

opdrachten te geven.Tenslotte nog de opmerking nog ik meen van de Hr.Wegger

mans die zei, ja maar het zal niet lukken, met alle goede wil om dan in de 

eerste helft v~n de kabinetsperiode te komen tot die bezuinigingen en tot 

het afstoten van die taken , daar kan ik met evenveel gezag en kracht tegen

over stellen dat het ook in die eerste helft op heel veel punten niet moge

lijk zal zijn om al de verwezenlijking te krijgen van de wensen die de V.V.D. 

nu heeft geformuleerd, ook dat eist voorberàidingen om die zaken uit te werken, 

voordat er aan uitgaven kan worden begonnen, ik geloof dat die twee zaken el

kaar zeer wel in evenwicht houden.Ik dank U wel. Meneer Weggermans had een 

punt van orde. 

We zouden graag stemming hebben maar dan in twee gedeelten nl. het eerste 

gedeelte tot verder moeten stijgen en dan valt dus , misschien voor een hele

boel mensen valt dan weg, de stijging mag voor de komende regeringsperiode 

niet verder gaan dan tot ongeveer 31%, dat kan dan apart in stemming gebracht 

worden ••• Dat is al voorgesteld en dat zal gebeuren meneer Weggermans. 

Ik wil de vergadering nog even ter vermijding van misverstand voorhouden dat 

vanmorgen is gesproken over een kwantificering in het verband van de urgentie

punten die in Amsterdam aan de orde komen, om de vergadering in staat te stel

len die volgorde van de urgentiepunten, de prioriteiten daarin te bepalen, 

daar moet U niet de gedachte uitwekken dat al deze punten allemaal tegelijk 

in enkel jaren of in een Kabinetsperiode kunnen worden verwezenlijkt, dat was 

ook door de vraagsteller niet bedoeld. Bedoeld was alleen dat als U de urgentiE 

punten gaat vaststellen dat U bij die urgentiebepaling in de cijfers een be

nadering van een leidraad hebt om de volgorde aan te geven, dat is dus een 

wat ander punt dan wat nu aan deorde is, want in beiden gevallen zal een 

complete vervulling van onze wensen zeer belangrijk veel meer vergen dan 

31 of misschien zelfs 40 of 50% van het totàle inkomen dus dat staat hier 

enigszins los van. Het gaat nu om de stemming over JO.V.D. amendement, eerste 

zinsnede, en daarna de tweede zinsnede dat is dus een iets andere benadering 

van de hele fiscale par. dan de formulering die de Hr.Geertsema en deHr-
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Joeks hebben gegeven en die U onder andere ook ongeveer toegelicht vindt 

in de toelichting die vlak boven het amendement staat.Ik stel dus nu aan de 

orde de eerste zin van amendement 402, belastingdruk enz tot verder zal 

moeten stijgen. Wie is voor dit deel van het amendement ? Wie is daar tegen, 

dat is een duidelijke meerdeheid. Dan breng ik aan de orde de tweede zin 

de stijging enz. tot nationaal inkomen. Die heeft weinig zin, die blijft 

buiten stemming ? Akkoord ? Dan wordt de vergadering hier geschorst en 

onmiddellijk hierna hervat in de bambinizaal, dat is deze zaal uit rechts 

en dan door de hal heen links. Dehuishoudelijke dienst van dit centrum 

heeft gemerkt dat er peuken op de grond zijn uitgedrukt, ik mag U namens 

deze dienst vriendelijk verzoeken uitsluitend de asbakken te wil~n gebruiken. 

Wij gaan dan nu verder met de behandeling van hoofdstuk vier en wel de par.a 

u is aan de orde onderdeel a, wenst daarover iemand het woord? Dan krijgen 

wij onderdeel B, onderdeel C, D, Niemand ? E? F, daar is een amendement 401 

dat is ingetrokken. De boodschap heeft mij bereikt, weet U het zeker meneer 

Goossens, ••••••• meneer de voorzitter, dit amendement beoogt een duidelijk 

en uitvoerbaar en met de nadruk op uitvoerbaar belastingbeleid. Naar is 

gebleken dat het amendement niet helemaal duidelijk is, en ik wou daarom 

een redactieverbetring voorstellen.Ik zou nl. willen voorstellen om het 

woord verminderingen en de teskt daarachter te schrappen en dat te wijzigen 

in de volgende woorden: dat de voor deze aanpassing noodzakelijke tariefs

correcties worden aangewend voor ,,, dus dat de voor deze aanpassing nood

zakelij~ tariefscorrecties worden aangewend voor, voor de gevönden in, 

wordt daar gezegd, dat is misschien nog beter. Meneer de voorzitter ik wil 

het amendement graag nog even toelichten. Het voorstel onder punt F de 

automatische jaarlijkse aanpassing van de loon en inkomstenbelasting aan de 

geldontwaarding heeft tot gevolg dat de V.V.D. blijkbaar afziet van automatisc 

jaarlijkse aanpassing van de loon en inkomsten belasting aan de welvaarts

stijging. De consequentie hiervan is meneer de voorzitter, dat de V.V.D. 

aanvaar d dat de loon en inkomstenbelasting stijgt met een kwart procent van 

het nationaal inkomen of ongeveer 300 miljoen per jaar. Dat betekent over 

de hele kabinetsperiode circa 3 miljard gulden. Meneer de voorzitter, ik 

dacht dat niemand in de V.V.D. een voorstander is om de druk van de loon -

en inkomstenbelasting nog verder te laten stijgen, dat hebbem wij in de af

gaande regeringsperiode beleeft •••• ik dacht dat ik het U een half uur 

geleden had horen bepleiten maar misschien hebben wij dat niet goed begrepen •. 

Ik praat over de loon en inkomstenbelasting •••• dat is broertje en zusje met 

de helastingen •• nee, nee, nu wordt verderop in het verkiezingsprogramma 

in de punten H,I,J,en K. weliswaar bepleit tot afzwakking van de progressing 

tarieven ten bate van de mideeninkomens en ook tot verhoging van de belasting

vrije voet, tot verbetering van de belastingheffen van de gehuwde vrouw enz 

enz. dat zijn wensen meneer de voorzitter, waar al jaren lang bepleiten, 

m ai die blijkbaa~ niet worden gerealiseerd. Het verkiezingsprogramma die 
A. 

wenst nu deze wensen te realiseren door de kostprijsverhogende belastingen 

te laten stijgen. Wij praten hier meneer de voorzitter, over een bedrag 
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van ongeveer , wanneer die wensen vervuld worden, van ca. 2~ miljard gulden. 

U zult zich wel kunnen voorstellen dat dit niet te realiseren is, zeker in het 

kader van een beleid waarbij de inflatie dient te worden bestreden.Misschien 

een lichte stijging van die kostprijsverhoging van de belasting ismogelijk, 

maar niet een stijging in de orde van grootte van 2~ miljard gulden. Wat wil 

de afdeling Amsterdam nu, die zegt we gaan de inflatie factor gelden corrigeren 

en de welvaartafactor gaan wij corrigeren , dat levert ongeveer een bedrag op 

van circa 550 miljoen per jaar en deze gaan wij nu aanwenden om die wensen die 

de V.V.D. heeft te realiseren.Ik dacht meneer de voorzitter, dat dit een duide

lijk en uitvoerbaar beleid was vand s.·;.r ook dat ik dit amendement van harte zou 

willen aanbevelen. Ik dank U , nog verdere sprekers. Meneer van de Schaark 

Voorzitter, als ik de afdeling Amsterdam begrijp dan is dat de opbrangst van 

automatische inflatiecorrectie een doelheffing om die andere dingen te bewerk

stelligen. De afdeling Den Haag is er principieel tegen, dat bepaalde opbrengste~ 

van de belasting een specifieke aanwending toegew~zen krijgen, er is een totaal 

opbrengst en er is een totaal program. Aparte splitsing van deelopbrengsten en 

deeluitgaven achten wij ongewenst. Dank U. De Heer van Ardenne. 

Meneer de voorzitter, ik zou willen wijzen in het kort op de verwarring die hier 

in dit amendement Amsterdam staat, bij de zin dat de belasting moet worden aan 

gepast aan de welvaartsstijging en de geldontwaarding. Dat zijn twee zeer duide

lijk verschillende zaken en U weet dat er op het ogenblik bij de Tweede Kamer 

aanhangig is een wetsontwerp van minister Witteveen, om de geldsontwaarding 

en belastingstijging te corrigeren. Dat is een duidelijk onbillijke verzwaring 

die iemand treft bij gelijkblijvend re~el inkomen, dat kan niet anders als je 

het rechtvaardig wil doen dan door bijstelling over de gehele linie. Wij zijn 

bizonder verheugd met dit wetsontwerp van minister Witteveen en ik dacht dat 

aanvaarding van dit amendement welzou moeten inhouden dat dat wetsontwerp 

althans wat de V.V.D. van de baan moet zijn, dat alleen al pleit tegen dit 

amendement. Wat het tweede punt betreft de belastingstijging uit de welvaart

stijging,dan dacht ik dat het amendement een beetje hetzelfde zei als het 

programma zelf ook, alleen dat perse al die belastingmaatregelen hieruit 

moesten komen, en dat er geen enkele vrijheid meer bestond om dan iets in de 

direkte en dan eens eventueel in de indireckte sfeer te doen en dat heirmee 

een regiàestelsel werd voorgeschreven wat beslist toch niet zal werken.Dank U

Dan krijgen wij nu de stemming over punt F. met als alternatief het amendement 

van punt F van Amsterdam, men stemt dus voor het oorspronkelijke of voor dat 

van Amsterdam. Wie van de aanwezigen zijn voor het oorspronkelijke tekstge

deelte F. ? en wie is voor het amendement Amsterdam ? Dat is een duidelijk 

een minderheid, het oorspronkelijke deel is aangenomen. 

Amendement 402 is behandeld, dan krijgen wij nu punt H. Iemand hierover het 

woord ? Amendement 403 van Zwolle is ingetrokken, no.404 heeft Delft ingetrokken 

de de JO.V.D. ook hoor ik, dat is ook in zijn geheel ingetrokken. 405 heeft 

Hilversum ingetrokken en Delft ? ook ingetrokken. Dan gaat het dus alleen over 

punt H. I:e.mand daarover het woord ? Niet ? Dan krijgen wij punt I, punt J, punt 

K, het amendement van 406 van de Bilt en Bilthoven is ingetrokken, punt 1,407 

Amsterdam is ingetrokken, punt M,N, punt 0 408 Hilversum is ingetrokken, 
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punt P ••• ik begrijp niet helemaal wat U bedoelt, ik versta U niet, ik zie U 

niet en ik begrijp U niet, wat zegt U •••••• (onverstaanbaar vanuit zaal) •• 

ja dan krijgen wij punt P, niemand? punt Q, daar vervalt 409 Voorburg en 410 

Driebergen Rijssenburg, blijft staan 411 Leidsendam. Wil Lèidsendam toelichten. 

Niet ? Wil iemand anders het woord over Q. Gaat U gang over punt Q, meneer Goos-

sens. 

Ik ben van mening dat punt Q in strijd is met het aangenomen amendement D, in 

D wordt bepleit om alleen ••••• instrument te gebruiken onder bepaalde voor

waarden, en punt Q is daar volledig mee in strijd, die wil nl. een versterken 

van het fiscale en monotaire conjuctuur politieke instrumentarium en daarom 

van mening dat U dat amendement niet kunt aannemen. 

Meneer Joekes het woord, ik ben niet van mening meneer de voorzitter dat die 

twee met elkaar in strijd zijn want bij punt D staat indien het beoogde doel 

een economisch, sociaal •••• kan worden verwezenlijkt en ik meen dat dat 

volkomen te rijmen is met de wens tot versterking van het fiscale en monotaire 

conjuctuur politiek instrumentarium van de overheid, het lijkt mij heel duide

lijk.Ik dank U zeer, dat is ook de mening van de werkgroep. Ik breng in stem

ming punt Q. Wie is voor punt Q. ? DanK U en wie is daat tegen, dat is aange

nomen. Dan krijgen wij het amendement van Leidsendam, dat is een afzonderlijk 

punt T. wie steunt het amendement Leidendem, het is door de partijraad ontraden, 

wie is tegen het amendement ? Dan is dat verwopren. Wenst er npg iemand stemming 

over een van de punten van par.2 ? Zo niet dan krijgen wij par.3. Als eerste 

punt A, wenst iemand daarover het woord. Gaat U gang. 

Bisschop .. Heerde, D de toelichting de verantwoordelijkheid van de loonvorming 

berust op de eerste plaats bij werkgevers en werknemrs, dat vinden wij een zeer 

passiefgestelde zienswijze. De overheid is een van de grootste werkgevers in 

den lande en wanneer men dus deze paragraaf goed wil lezen naar onze mening dan 

moeten wij erbij zetten, de overheid als grote werkgever heeft dus een bizonder 

grote taak bij de loonvorming en dat missen wij daar verder. Ik zou dan ook ver

der deze toelichting , aangezien het niet geoorloofd is om veranderingen aan te 

brengen, in zijn geheel laten vervallen. Wij kunnen helaas moeilijk over de 

toelichting discussieren, want dan komen wij te ver van huis, ik zou er even op 

willen wijzen dat de overheid in het loonbeleid zeker niet richting en baanbreker 

werkt, maar altijd volgt wat het bedrijfsleven doet, met de bekende trend bepa

lingen dus wij geloven toch dat deze tekst verdedigbaar is ••••• De overheid 

moet zien dat zij instrumenten in handen krijgt om de inflatie te bestrijden, 

dat hij volgt wat het bedrijfsleven doet, dat geen taak heeft ten aanzien van 

de inflatiebestrijding, dat betekent dat de overheid , het bedrijfsleven de 

werknemers op gebied van de inflatie gewoon achterna loopt, al roepen zij dat 

ze het eigenlijk anders zouden willen. Ja, meneer Bisschop, maar dat is eigen

lijk punt A zelf en dan had U daar een am endement op moeten indienen. Dat kunt 

U doen, maar dat is de zaak zelf. Is er iemand die nog het woord wenst ? Is er 

iemand voor punt A. Wie is daar tegen ? Dat is dus aangenomen, dan krijgen wij 

punt B. Niemand ? punt C ? punt D. Punt E ? Iemand stemming over f!l:lB:i; par.3 

Dan is paragraaf 3 zo vastgesteld. Par. 4 inkomens en vermogensbeleid, dan 

krijgen .,_.; j ~et eerste punt met een amendement 412 o nee, dat is op punt b, 
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eerst punt a, dan krijgen wij punt B met een amendement 412 van de mijnstreek, 

wenst iemand toelichting van het amendement te geven ? Wie van U steunt punt 

B. in de oorspronkelijke tekst ? Ik wil het ook wel andersom vragen maar dan 

zou men het suggestief kunnen noemen. Wie staat er achter de mijnstreek? 

De oorspronkelijke tekst is aangenomen, het amendement is verworpen. Punt C. 

Punt D. Kessler, afdeling Den Haag, meneer de voorzitter, uit een oogpunt van 

elegance en rechtvaardigheid zou ik aan de vergadering en aan de leiding van 

de vergadering een kleine redactionele wijziging willen vragen in punt D. dat 

begint met versterking van de inmomenspossitie van de laagstbetaalden, denkende 

aan bepaalde categorien van de bevolking die wij de vergeten groepen noemen 

zou ik willen vragen of in plaats van laagstebetaalden, daar mag worden gezet 

de laagste inkomensgroepen. Ja dat is ook de bedoeling van de commissie ge

weest , het is redactioneel een verbetering, kan de vergadering zich daarmee 

verenigen.? Dan is deze verbetering aangebracht.Ik dank U zeer, meneer Kessler. 

Dan krijgen wij punt E. en daar is op een amendement 13 wat niet meer gesteund 

wordt door Amsterdam,Delft en het L.D.C. maar wèl ,door de anderen en het 

amendement 414 van Voorburg is ingetrokken. Wenst iemand over dit amendement 

het woord te voeren. Ja gaat U gang. Kooiman van Groningen, meneer de voorzittel 

het gaat over het ontraden amendement 413 van Groningen over waardevast, wat 

wij graag willen veranderen in welvaartvast. Waardevast betekent nl. dat je 

alleen maar de prijsstijging compenseert voor de laagstbetaalden, en welvaarts 

vast dat je ook de re~ele inkomenstijging doorgeeft aan de laagst betaalden. 

Als je nou ziet dat wij net aangegeven hebben punt D, waarbij wij de verster

king van de laagste inkomensgroepen voorstaan, dan kan ik me haast niet voor

stellen dat je tegen dit amendment kunt stemmen. Dit is nl. precies een uit

voering daarvam.Dank U. Nog verdere sprekers. Meneer Rietkerk. 

Meneer de voorzitter, er wordt hier gesproken over een waardevast inkomen, 

dat in principe niet gelijk behoeft te zijn aan het welvaartsvast uit arbeid 

verkregen minimum loon. Ik moet U zeggen dat ik met die formulering bepaald 

wel gelukkig ben, omdat wij ook van mening zijn dat er tussen datgene dat 

men met volledige inzet van arbeidsprestatie als minimumverdiend en datgene 

wat men op grond van sociale uitkeringen als minimum ontvangt, verschil be

hoort te blijven.Op het ogenblik is het zo dat het min,loon zelfs welvaarts

vast is, maar wij dachten dat bij een toekomstige ontwikkeling toch goed 

is dat er hier een verschil blijft tussen datgene wat je met werken verdient 

en wat je en dat behoort op een goed niveau te zijn, op socisle uitkeringen 

ontvangt. De formulering van lid E zegt niet dat er beslist alleen maar 

waardevast moet zijn en niet meer mag zijn, maar dat het in principe niet 

automatisch al tijd welvaartsvast be:hoeft te blijven, en ik zou op die grond 

ondanks datgene wat de voorgaande spreker heeft betoogt en wat ik wel begrijp, 

maar op die g:l.'ond als een toekomstige ontwikkeling het amendement onde 413 

willen afraden. Dank U zeer. Nog verdere sprekers. Wie steunt het amendement 

413 van Groningen en anderen ? Wieis tegen het amendement en daarmee naar ik 

aanneem voor punt E , dan is dat aldus aangenomen. Dan krijgen wij punt F, 

daar is ook een amendement 415 van Amstelveen om daar een bepaalde zinsnede 
aan toe te voegen. 
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Ik merk even op dames en heren dat een paar toelichtingen abusievelijk 

cursief gedrukt zijn. Dat ziet U aan dat inspringen, dat moet U zien als 

gewoon recht gedrukt. Iemand het woord over punt F van het amenèement? 

Wie steunt het amendement Amstelveen? Niemand. Iedereen voor punt F, wie 

is tegen punt F. Dan is dat met algemene stemmen aangenomen. Dan punt G. 

Niemand. Wenst iemand stemming over par. 4· 
Dan is die aldus vastgesteld. Par. 5. soc. verzekeringen en oudedags voor

ziening. punt A met een amendement Purmenend 416 en Bergen op Zoom 417. 

Iemand hierover het woord. Is er iemand voor het amendement 416 Purmerend? 

417 Bergen op Zoom. Iedereen accoord met de oorspronkelijke tekst A. Krijgen 

we punt B met een amendement 418 nee •• punt B accoord. Dan krijgen we een 

amendement regio Gouda, Velsen 418 om daarna, •••••• mijn excuses. Dit is 

een soortgelijk geval als daarstraks. Wenst Gouda of Velsen hierover het 

woord. Wordt niet gesteund dan is de oorspronkelijke redactie van B vast

gesteld. Dan krijgen we C. punt D, dan krijgen we E. Een amendement van 

Zaandam. Wenst Zaandam toe te lichten. Het is een vraagteken. Gaat Uw gang. 

Mijnheer de voorzitter, dit amendement is ontstaan omdat de mensen die dus 

de WAO uitkering ingaan, zich langs 3 instanties moeten begeven alvorens 

ze in de arbeid ingeschakeld kunnen worden. Dat is dan de GMD van de bedrijfs

ver. de arbeidsmedisch adviseur van de arbeidsbureaux en ook nog als plaat

sing volgt op een een object werkvoorziening, de bedrijfsarts voor de soc. 

werkvoorzieningsobjecten. Wij dachten dat i.v.m.tekort aan soc. geneeskundigen 

en ook vanuit de kant van de werknemer die zich dus 3 x aan een keuring 

moet onderwerpen, het beter was als deze diensten, hier staat samengevoegd, 

dit kan juridisch niet, maar dat er gestreefd dient te worden naar een nauwe 

samenwerking tussen deze diensten. Dank U wel. Nog andere sprekers. Mijnheer 

Rietkerk? 

Heel kort voorzitter. Tegen de huidige tekst heb ik bezwaar omdat ik het niet 

juist vind overheidsdiensten en diensten van bedrijfsver. samen te voegen, 

dat kan niet. Als de voorsteller bedoelt heeft samenwerking dan wil ik dat 

bijzonder hartelijk onderstrepen, omdat ik met hem van mening ben, dat een 

nauwere samenwerking tussen die verschillende medische d i:3Ilsten dringend 

nodig is. Nog meer. Mijnheer Hamburg4r. 

Wie steunt het amendement 419 Zaandam? Ik kan er niet samenwerking van maken,ç 

mijnheer Rietkerk, dat is een essentieel ander iets dan samenvoegen. 

Ik wil het best doen, maar het moet geen al te grote gekheid worden. Samen

voeging is toch heel wat anders dan samenwerking. Maar goed, wenst de verg. 

dit zo te zien. Dan is het amendement Zaandam gewijzigd in samenwerking, 

aldus aangenomen. Punt F met een amendement Utrecht 420. Sprekers hierover. 

Mijnheer Hamburger. Ik wil graag even kort toelichten, dat het in de gedachte 

van Utrecht alleen het bepleiten van reconstructie vereenvoudiging niet vol

doende is als er niet een duidelijk uitgangspunt wordt gegeven wat tevens 

een richtlijn is om het bijzonder opgezwollen pakket van soc. verz. nog eens 

te bekijken. Als je dat opgezwollen pakkeè wenst te bekijken dat zul je er 
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uitgangspunten voor moeten hebben. Deze uitgangspunten leken ons absolutt 

noodzakelijk om die te formuleren. Dat is een poging daartoe, ik geloof dat 

ze op zichzelf juist zijn. Het uitgangspunt moet blijven de vrije bestedings

keuze en de verplichte verzekering alleen daar, waar speciale voorwaarden 

aanwezig zijn die daarvoor pleiten. Dat hebben we tot uitdrukking gebracht 

, we dachten dat het een noodzakelijke aanvulling was op de zaak omdat men 

anders alleen in het technische vlak en niet in het herzieningsvlak terecht 

komt. 

Dank U wel. Nog verdere sprekers op dit punt. Niemand. Dan breng ik in 

stemming punt F met het amendement Utrecht. Wie is voor het amendement 

Utrecht? Wie is VODr de oorspronkelijke tekst. Ik heb niet het gevoel dat 

&ede reen stemt. Wil nog eens iedereen stemmen, hetzij voor Utrecht dat 

komt nu aan de orde. Wie is voor Utrecht? Jazeker dat weet ik wel. Wie is 

tegen die toevoeging? Dan is het toch voor die toevoeging, dan is het aan

genomen. Accoord. 

Punt G 421 is ingetrokken. Punt •••.•••••• Mijnheer de voorzitter ik zou erop 

willen wijzen dat een tekst die nagenoeg hierop lijkt n.l. maar een woord 

verschillend al eerder aangenomen is. Het gaat over het woord beperkt. Wij 

hebben onder hoofdstuk 1 4b ten vierde aangenomen dat een invoering van een 

eigen risico bij ziekenfonds en ziekengeld verzekeringen en het lijkt mij 

toch niet juist om op de ene plaats het woord beperkt daar wel in te zetten, 

en op de andere plaats niet. Hoewel er geen essentieel verschil mogelijk is 

kan het toch aanleiding tot verwarring geven. Ik dacht dat wij dus moesten 

kiezen. Mag ik even het advies van de Hr. Rietkerk. Het heeft dezelfde 

strekking als die andere bepaling maar •••.••.••• Mijnheer de voorzitter, 

houdt een eigen risico al niet automatisch een zekere beperking in en kun 

je uit dien hoofde niet rustig weglaten. Er zijn ook aanvankelijk teksten 

geweest waarin men het geheel voor eigen risico wilde, dat wilde men bepaald 

niet. Omdat dus aan te geven is het ter verduidelijking toegevoegd. Ik zou 

het graag willen laten staan. We laten het zo maar staan. 

Mijnheer de voorzitter, mag ik dan wel veronderstellen dat op de andere 

plaats waar overigens het ziekengeld ook vermeld wordt ter vermijding van 

misverstanden, het woord beperkt alsnog ingevoerd wordt. Mijn bezwaar richt 

mich n.l. in hoge mate tegen, dat we nagenoeg 2 identieke zinnen naar voren 

brengen. Daar is precies hetzelfde bedoeld, kna de werkgroep van hoofdstuk 1 

zich daarmede verenigen. 

Dan krijgen punt H met een amendement Roosendaal 422 en 423 Deventer. Wie 

wenst daarover het woord. 

Buysen, Roosendaal. Ik zou willen vragen waarom dit amendement is ontYaden en 

•••.•.•••••.•••...• Kiaxat staat bij de bevolkingspolitiek, n.l. om dus 

duidelijk uit te spreken of de VVD een kinderbijslag wel. Je kunt n.l. 

geleidelijk beperken totdat je op een gegeven moment op nul eindig!. Wij 

stellen dus voor geleidelijke afschaffing, op welke manier dit gebeurd is 

ons om het even. De ruimte die daardoor vrij komt, die kan dan evt. voor 

'edeteeaociale voorzien&gen besteden o.a. plannen voor Yelvaartvaste 
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Mijnheer Lobstein. Mijnheer de voorzitter, de afd. Deventer heeft dit amende

ment423 ingediend, daar staat een toelichting onder die perse niet van 

Deventer is en dus heel andere overwegingen aangeeft dam Deventer heeft 

gehad bij het indienen van dit amendement. Het motief van Deventer Yoor het 

indienen van dit amendement is geweest, dat men wanneer men tot een reconstruc

tie wil komen dat men eerst moet overgaan tot het rechttrekken van de verhou

dingen dat men eerst de onbillijkheden moet wegnemen. Ik acht mij hier in 

vrij goed gezelschap, omdat ook de Hr. Witteveen deze zelfde motieven heeft 

aangevoerd bij de belastingen en belasting correcties. Het is dus het oordeel 

van afd. Deventer dat eerst dus voor de zlefstandigen dit gelijk getrokken 

moet worden aan dat van de loontrekkenden. Ik weet dat het antwoord daarop 

zal zijn, daJ gaat miljoenen kosten, dat weet ik ook, maar dat betekent dus 

dat tegelijkertijd een afbouw moet komen, waardoor die miljoenen weer 

b~spaard worden. Maar dat di4e afbouw geleidelijk drukt op alle groepen en 

dat niet 1 groep steeds blijft waar de slagen vallen, n.l. de zelfstandigen. 

Dank U wel. 

Het woord afschaffing lijkt mij heel fout om nu al te hanteren, nu de kwestie 

van de belastingheffing voor de werkende gehuwde vrouw nog aan de orde is. 

De kwestie van de kinderbijslag zal in relatie met deze kwestie behandeld 

moeten worden. En ook met de afschaffing eventueel van de kinder aftrekken. 

Ik geloof dat het zinvol is om nu te zeggen we zijn voor afschaffing van 

de kinderbijslag. Ik geloof dat we hier erg voorzichtig zijn voor we dit zo 

stellen. 

Mijnheer Rietkerk? 

bMijnheer de voorzitter, een korte opmerking over beide amendementen. Ik sluit 

$ij graag bij de laatste spreekster aan. Ik dacht dat we hier een stukje 

programma ontvouwen voor de eerste 4 jaar en gelet op de maatschappelijke 

situatie in ons land is het gewoon niet reëel om in die periode naar een 

afschaffing te streven van de kinderbijslag, nog afgezien van het feit dat 

de kinderbijslagen in andere EEG landen beduidend hoger liggen dan ze nu bij 

ons al zijn. Dus ik dacht dat het gewoon een veel reëelere benadering is om 

het doel op die beperking te richten. Voor wat Deventer betreft moet ik toch 

bezwaar maken tegen de suggestie en de toelichting daarop van de vorige 

spreker. Ik dacht n.l. dat het wel schijnbaar een gelijkstelling is, maar in 

werkelijkheid niet is. Want wat is de reden waarom zelfstandigen niet vanaf het 

eerste kind kinderbijslag ontvangen omdat die zelfde zelfstandigen daarvoor 

dan een zeer zware premie zoud4 n moeten opbrengen en dat is tot nu toe in de 

kring van zelfstandigen niet aanvaard. Men wil natuurlijk w~ graag die kinder

bijslag maar daar wordt dan ook gelijktijdig de rekening bij gepresenteerd. 

Vandaar dat die kinderbijslag voor iedereen pas vanaf het derde kind begint 

en ik dacht dat het ook de mogelijkheden om op dat gebied van die kinderbij

slagen tot beperkingen te komen door b.v. de kinderbijslag voor dat eerste 

kind voor iedereen te gaan afschaffen zeer beslist zou bemoeilijken 
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wanneer je nu eerst nog weer eens die kinderbijslag aan iedereen zou gaan geven. 

Ik zou dus ook Deventer bepaald willen ontraden. 

Mag ik zeggen voorzitter, dat ik overigens de indruk heb dat de toelichting 

dat cursieve stukje onder Deventer niet op Deventer slaat maar naar mijn 

oordeel gewoon als een motivering hoort onder H, het moet gewoon recht gedrukt. 

Dank U mijnheer Rietkerk voor Uw opmerking. Ik had daar straks moeten zeggen 

alle passages die inspringen zijn ook als ze cursief gedrukt zijn bedoeld als 

toelichting op het eerste tekst gedeelte en horen dus niet cursief gedrukt te 

worden. 

Mijnheer de voorzitter, mijn naam is Nielander, ik heb als orde voorstel dat U 

nu dan eerst stemt over het amendement 422, omdat we anders net als mijnheer 

Rietkerk al zei een beetje in de knoop komen wat betreft die afschaffing bij 

het voorstel van Deventer. 

Daar is geen bezwaar tegen. Geen sprekers meer, dan gaan we daartoe over. 

Wie is voor 422 Roosendaal? Wie is daar tegen? Dat is verworpen. Dan krijgen 

we 423 Deventer, wie is voor, wie is tegen. Verworpen. Dan neem ik aan is de 

tekst H goedgekeurd en krijgen we punt I en dan J met een amendement Roosendaal, 

Statencentrale Haarlem heeft het ingetrokken, Roosendaal niet. Wenst Roosendaal 

of een ander een toelichting. Is er iemand die het amendement Roosendaal steunt? 

Haarlem. Wie is tegen Roosendaal. Dan is dat verworpen. Dan is J neem ik aan 

aangenomen. Dan krijgen we K. 1. Niemand over L. Wenst iemand stemming over 

par. 5, dan is die aldus vastgesteld. Dan onderbreek ik even de vergadering om 

de Hr. Vanhof buiten de orde iets te laten zeggen. 

Wij hebben Dames en Heren, vandaag in ons midden gehad P.v.d.A. kabouter Vis

jager die op ons verzoek geïnformeerd heeft en is daar nog. Ach mijnheer Vis

jager U kunt misschien bevestigen, ik heb begrepen dat U heeft uitgevonden 

voor ons dat het P.v.d.A. congres heeft besloten om in de NATO te blijven. Is 

die mededeling juist? Ja. Mogen wij U dan mijnheer Visjager heel hartelijk 

danken voor de service aan onze vergadering verleend. Ik dank U mijnheer Vonhof, 

dan gaan we nu weer met onze eigen zaken door. 

Par. 6 bijstandsbeleid. Punt A met een amendement Zaandam. Dat wordt ingetrokken. 

En een amendement Deventer, Zwolle en Zeist hebben ingetrokken. Deventer niet 

mijnheer Lobstein. 

Mijnheer de voorzitter, Deventer ziet geen aanleiding om in dit amendement in

te trekken, omdat Deventer wasneer het niet noodzakelijk is zeker niet houdt 

van een negatieve formulering en wij hebben dus alleen hier de negatieve 

formulering omgezet in een positieve en ik geloof dat daardoor het artikel 

veel meer spreekt. Het is een klein verschil maar de redactie commissie vond 

het toch een duidelijk verdergaande inhoud hebben, maar dat moet de vergadering 

maar uitmaken. Wie is voor het amendement 426 Deventer? Wie is tegen. Dat is 

een duidelijke minderheid, Het amendement Deventer is dus aangenomen. De woord4~l 

zonder ondermijning worden vervangen door onder stimulering. Dan is punt A 

daarmede vastgesteld. 
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Punt B. Dan krijgen we een amendement punt C van Valkenburg, 427. Wenst 

iemand daarover het woord? Wie is voor het amendement Valkenburg? Niemand. 

Dan is dat verworpen. Iemand stemming over par. 6? Dan is die zo vastgesteld. 

Par. 7 Onderneming. Krijgen we eerst punt A. Niemand. punt B, èaar moet ik 

een druk, zet of opmaakfout herstellen. Het amendement 428 Utrecht is niet 

door de partijraad ontraden maar zij het met een zeer geringe meerderheid 

aanbevolen. Deze ••••• het komt dus in beide gevallen in discussie, maar U 

hebt er recht op dit te weten. De toelichting die daar onder staat hoort dus 

weer bij de oorspronkelijke tekst van B. 

Is er iemand die over B of het amendement Utrecht het woord wenst? Mijnheer 

Hamburger? 

Zezijn nu beide als B opgenomen. Dit begrijp ik niet goed. Is het de gedachte 

van de werkgroep geweest of van wie dan ook dat het Utrechts amendement 428 

zou komen te staan naast het punt B, zoals dat aanvankelijk was voorgesteld 

met de toelichting op dat punt B. 

De gedachte is geweest i.p.v. maar U kunt ze ook naast elkaar stellen. Juist 

ik heb het ook begrepen, maar ik dacht dat ik nu uit Uw ••••••• 

Dan wil ik het punt wel graag even toelichten voorzitter, dat is n.l. dit. 

Het huidige punt B, de tekst zoals het daar nu ligt, die geeft aan dat er 

een aanpassing moet komen van de wettelijke structuur. Welnu als we zien wat 

onder een liberale Minister v. Justitie in de afgelopen maanden en jaren is 

gepresteerd op het gebied van de herziening van het ondernemingsrecht waar 

vele jaren over gepraat is en wat nu voor een groot stuk gerealiseerd is en 

voor een resterend stuk in ieder geval door deze liberale minister de 

wetsontwerpen voor zijn ingediend, een evt. vertragings actie van de oppositie 

in de Tweede Kamer is een andere zaak., dan geloof ik dat we dat wel eens 

mogen weten en dat we dat ook wel eens in ons programma tot uitdrukking 

mogen brengen. Een tweede punt is dat het gewoon een irreële veronderstelling 

is dat nadat je zo'n ingrijpend stuk wetgeving totaal op zijn kop gezet 

hebt dat er dan onmiddellijk weer een nieuwe aanpassing zou kunnen komen. 

Daar zul je om te beginnen weer even over moeten studeren, waar liggen dan de 

aangrijpingspunten, dat hebben we tot uitdrukking willen brengen, n.l. dat 

de studie die men nu moet blijven ondernemen, er moet op gericht zijn datde 

ondernemingsstructuur in overeenstemming blijft met de ontwikkeling van de 

samenleving en daarom geven wij zelf ver de voorkeur aan deze formulering 

boven de wat in gebreke stellerige formulering van het huidige punt B. 

Dank U wel. ~;og verdere sprekers. Mijnheer Rietkerk. 

Voorzitter, ik zou mij bij de woorden van de Hr. Hamburger willen aansluiten 

en daarop de 'raag willen stellen, dat als wij over 428 beslissen, dat dat 

impliceert dat dan het cursieve stukje onder 428 komt te vervallen. 

Als dat zo is, dan geloof ik dat het toch goed is om nu als U mij dat toestaat 

ook 429 hierbij te betrekken, omdat daar over de zelfde materie wordt ge

sproken. Mag ik daarover ook iets zeggen ••••.••••••• 

Hr. v. Ardenne. 2 jaar geleden hebben we hier in het zelfde gebouw een keuze 
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gedaan voor een modern en open ondernemingsbeleid als VVD. Daar hebben we 

bepaalde regels bij voorgesteld. Inmiddels en de Hr. Hamburger heeft daar 

terecht op gewezen zijn er een aantal wetsontwerpen ingediend, sommige daarvan 

hebben het Staatsblad al gehaald, dat is een belangrijke zaak. Ik dacht ook 

eigenlijk niet dat er zo'n vreselijke tegenstrijdigheid was tussen het oorspron

kelijke B en het B van Utrecht en ik meen dat het oorspronkelijke B toch nog 

altijd de aantrekkelijkheid heeft om in het kort de richting aan te geven, die 

de VVD op die dag 2 jaar geleden heeft onderstreept. De richting van het open 

ondernemingsschap. Dat staat er kort en krachtig, maar ik dacht dat het wel 

goed zou zijn, om de essentie van het punt van Utrecht om dat heel duidelijk 

in de toelichting te verwerken. Als de Hr. Hamburger zegt ja je kan niet binnen

kort wat wijzigen dan zou ik er weer op willen wijzen dat nog niet alle wets

ontwerpen zijn aangenomen en waarschijnlijk ook niet meer in deze kabinets

periode behandeld kunnen worden. De Hr. Rietkerk dacht dat het wel het geval is. 

Rij blijft optimist, maar de Kamer zit niet zo erg lang meer. Ik geloof dat deze 

richting nogmaals moet blijven worden onderstreept en ik zou er voor willen 

pleiten om inderdaad het punt Utrecht B te verwerken in de toelichting en daarbij 

de oorspronkelijke richting zoals die door de VVD 2 jaar geleden is aangenomen, 

dat waren het aantal punt•n op de wijze waarop zij dacht dat die openheid kon 

worden verwezenlijkt en moest worden verwezenlijkt in tegenstelling tot wensen 

die een andere partij en andere groepen van de mij. werden geuit om dat nogmaals 

te vermelden maar dan inderdaad in de toelichting zoals het oorspronkelijke voor

stel is. Dank U. 

Hr. Hamburger. Wij weBsen bepaald het amendement te handhaven zoals het er nu 

ligt. Ik geloof met alle waardering voor het feit dat dit een uitspraak van 

in dit gebouw is geweest van 2 jaar geleden te kunnen zeggen, dat een groot stuk 

daarvan en het merendeel daarvan nu misschien in iets gewijzigde vorm in wets

ontwerpen op de tafel ligt en uitgewerkt is. Ik geloof dat we dat openlijk moeten 

zeggen, dat we de credit daarvoor op ons moeten nemen en ook willen nemen en het 

feit dat er misschien nog stagnatie in kan komen, niet in de verste verte betekent 

dat voor ons de zaak is afgedaan wanneer we verwijzen naar de wetsontwerpen 

die door de liberale Minister zijn ingediend en voor het grootste deel toch door 

naar het Staatsblad zijn geleid. Dan dacht ik, daarom kan ik het niet tevreden 

mee zijn dat dit in de toelichting blijft, komt of op de een of andere manier 

ergens wordt verwerkt in die toelichting dan blijft er meestal erg weinig van over. 

Ik dacht dat we dit ronduit zo en in deze vorm moesten stellen. Ik geloof ook dat 

dat noodzakelijk is. Het zal misschien zo zijn dat bepaalde gedachte die 2 jaar 

geleden in dit gebouw zijn geuit niet precies in dezelfde vormen in de w4ets

ontwerpen terecht zijn gekomen, welnu over de Kabinetsformatie zijn ook wel eens 

ergens in gebouwen waar de VVD vergaderde niet zo lang geleden gedachte~ geuit 

die in deze bijeenkomst toch weer laat ons zeggen bijgesteld zijn en daarom 

geloof ik dat openlijk uitdragen hoe de situatie is op dit moment beter is dan 

teruggrijpen naar een formulering van 2 jaar geleden waarvan de handhaving de indruk 

geeft alsof er niets gebeurd zou zijn. 
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Nog een woord graag mi~nheer de voorzitter. Als het amendement Utrecht wordt 

aanvaard en daarbij het oorspronkelijke B worden geschrapt, dan verdwijnt 

daarmede het woord open ondernemingsbeleid uit dit punt. Dat zou ik toch wel 

betreuren en ik dacht dat het integraal opnemen van het amendement in de toe

lichting voldoende recht deed aan het ingediende wetsontwerp. 

Mijnheer de voorzitter, ik sta hier al een tijdje. Ik heb het volgende voor

stel ik dacht dat het ook daar keurig ligt. Ik zou zeggen de principe uit

spraak kunnen we best aanvaarden d.i. n.l. wat nu rechtop gedrukt B is, we 

kunnen ook het amendement Utrecht aanvaarden cursieve B en we kunnen stemmen 

tegen de toelichting, dan hebben we zowel de principe uitspraak als het andere 

en we laten de toelichting vallen. Ik dacht dat we dan allemaal tevreden 

kunnen zijn. 

De bedoeling is en dat neemt de werkgroep over, dat als punt B oorspronkelijk 

wordt aangenomen dat dan de tekst Utrecht, die wordt dan nËt verkort of 

essentieel gewijzigd als toelichting komt nu dat de opgenomen toelichting 

vervalt. 

Is mijnheer Hamburger ermee accoord. Het hoeft niet, we kunnen ook Uw tekst 

aannemen. Het is juist wat de Hr. Aardenne zegt van die openheid met alle 

waardering yoor de wetsontwerpen is daar in belangrijk mindere mate tot 

uitdrukking ~ekomen dan de uitspraak van de partij deed en het is aan U om 

te zeggen of U dat nog eens wilt bespreken of niet. 

Mijnheer de voorzitter, ik zou het zo willen formuleren. Ik kan mij verenigen 

met een punt B dat opgebouwd is uit de rechtop gedrukte tekst zoals die er nu 

staat middenin de derde kolom, gevolgd door alsdan ook rechtop gedrukt en niet 

als toelichting maar als onderdeel van het punt de tekst van het Utrechtste 

amendement en vervolgens het schrappen van de ten onrechte, geloof ik, scheef 

gedrukte toelichting, maar dat weet ik niet precies. 

Het was de bedoeling aldus alleen •..••......•••••••• 

onverstaanbaar. 

De tekst B plus die van Utrecht allebei als tekst worden opgenomen zOnder 

verdere toelichting. Met algemene stemmen zo besloten. 

Dan krijgen we nu punt 429, waar Utrecht nog een verder punt Cvoorstelt. 

Mijnheer Hamburger. Ik hoop dat mijn stempakket goed bewaakt wordt. Wel 

mijnheer de voorzitter, in het amendement wat U sub C vindt is een voorstel 

van Utrecht gedaan wat in grote trekken de door Minister Polak ingediende 

wetsontwerp t.a.v. de publikatieplicht volgt op een enkel punt n.l. ik wordx 

nu even technisch t.a.v. de grote structuur vennootschap gaat het iets verder. 

Het lijkt mij van belang om tot uitdrukking te brengen dat onze partij zijn 

Minister op dit moment steunt. Daar zijn ook andere argumenten voor aan te 

voeren, internationale zaken e.d. Ik wilde over deze hoogst technische materie 

niet te technisch worden. 

Mijnheer de voorzitter, ik constateer nu toch een zekere tegenstrijdigheid. 

Zojuist hebben we gezegd die zaak is in feite to~h afgesloten op 
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de datum van de verkiezingen. D~n daarom konden we beter een raam zin nemen 

onder B en daarna de tekst Utrecht waarbij die dan gebracht werd en die 

verdienste aan Minister Polak werd toegekend en nu stelt de afd. Utrecht 

toch voor op een bepaald punt weer in details te gaan. De details van het 

wetsontwerp, waarvan we net meenden dat die zaak zou zijn afgedaan. Ik 

dacht dat dat ten eerste tegenstrijdig was. Ten tweede zou ik er op willen 

wijzen dat door het vervallen van de toelichting in feite de partij zich 

iets heeft gedistantieerd van de uitspraak van 2 jaar geleden dat was al 

gebeurd doordat in de toelichting stond en niet in het punt zelf m.n. door 

het noemen van getallen, maar ik dacht het toch ook niet juist dat oor 

het noemen van getallen in amendement 429 getallen die inderdaad anders 

liggen dan 2 jaar geleden aangenomen, dat daarmede toch een duidelijke 

andere lijn zou worden ingeslagen en dat een bepaalde grens aan die 

bepleite openheid zo duidelijk in dit programma zou worden gesteld. Ik 

zou er toch sterk voor willen pleiten om deze zaak inderdaad open te laten 

en de fractie na bevinà van zaken te laten handelen. Niet aan de ene kant 

3 miljoen maar ook niet aan de andere kant 8 miljoen. Dat hangt af van de 

situatie. 

Dank U zeer. Nog verdere sprekers? 

Nee, dan is het woord aan de Hr. Hamburger. 

Mijnheer de voorzitter, het lijkt mij het verstandigste, ik kan het 

amendement intrekken, ik kan het ook bekorten. Ik ben ook bereid om het in 

te trekken. Dank U wel. 

Punt D met punt 430 Amstelveen en Hengelo hebben inmiddels hun naam inge

trokken, de JOVD niet mijnheer Ekkers? 

Mijnheer de voorzitter, punt D spreekt als wenselijkheid uit iets wat er al 

x±tis. Ik zie dus niet goed in waarom dat in het programma zou moeten staan, 

het krijgt alleen wel zin indien het woord eraan wordt toegevoegd. 

Maar daar zou ik mij bepaald op zeer practische gronden gegrondvest om mijn 

eigen ervaringen voorshands tegen willen verzetten. Dank U. 

Mijnheer Ekkers. Sinds enige tijd zijn fusies aan de orde van de dag. En 

omdat het noodzakelijk bleek om toezicht te houden op die fusie aangelegen

heden, is daartoe op 14 juli 1970 een commissie van de SER ingesteld. En 

de eerste zaak die in deze SER aan de orde kwam was de beruchte affaire van 

de centrum bank en de textielgroep van de ruiter. Nou is die commissie er wel 

maar wat kan die commissie doen. Deze commissie kan haar oordeel openbaar 

maken. Verder heeft deze commissie niet de mogelijkheid tot welke sanctie 

dan ook. En zoals de voor zitter van deze commissie dan ook meermalen stelde 

in de fusie code is er sprake van fatsoensnormen. Het is echter een 

utopie om te menen dat iedereen zich aan deze fatsoensnormen zal of zou 

houden. Bovendien is de SER een publiek rechtelijk lichaam en als zodanig 

een stukje overheid. Het is daarom noodzakelijk om Aan deze commissie een 

wettelijke fusie code toe te kenen compleet met sancties. Dank U. 
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Ja, mijnheer de voorzitter, ik kan mij volledig aansluiten bij de woorden 

van de voorganger van de JOVD. Als hier staat bescherming van werknemers 

en wat staat er nog meer aandeelhoudersbelangen dus special de werknemers

belangen, dan dacht ik dat dat alleen kan gebeuren wanneer er dus een wet

telijke fusie code is en niet een fusie code die momenteel uitgaat van 

of men zich er aan houden wil of niet. Maar we zullen moeten komen bij een 

werkelijke bescherming ook tot een wettelijke fusie code in deze. Meer niet. 

Mijnheer Joekes. 

Mijnheer de voorzi tt4:;:·, ~ ~~ verdediger van dit amendement van de JOVD heeft 

er al op gewezen dat er nu een fusie code is. Een fusie code die wordt 

bewaakt en toegepast door een commissie van de SER. Nu is het onze indruk 

in de eerste plaats dat voorshands dat systeem goed werkt. Het is ook niet 

juist om te stellen dat er geen sancties zijn. Er zijn geen sancties in die 

zin dat mensen die de code doorbreken naar de gevangenis kunnen worden 

gestuurd of een boete krijgen, maar er is wel degelijk een sanctie van het 

publiekelijk aanslaan van boosdoeners. Het publiekelijk publiceren van het 

feit dat de code niet is nagevolgd door de commissie wanneer er iets fout 

zou gaan. Tot dusverre heeft dat behoorlijk g werkt. Wij sluiten helemaal 

niet uit, ik sluit helemaal niet uit de mogelijkheid dat er nog eens behoefte 

zal komen aan een wettelijke regeling. Maar ik geef toch als liberaal de 

grote voorkeur er aan, dat de mij. eerst zelf probeert orde op zaken te stellen. 

En ik geloof dat er geen aanleiding is om nu tot een wettelijke regeling te 

komen, temeer omdat daarin een groot gevaar sluit bij de hele ontwikkeling 

die wij zien, die dwingt tot de vorming van grotere eenheden •at alleen maar 

kan door fusies en overname dat men krijgt bij een wettelijke regeling aller

eerst een aanmeldingsplicht dat is dan nog tot daar aan toe, maar ook een 

toestemming van overheidsweg4. En dat is iets waar ik zeer huiverig voor zou 

zijn, voordat men tot een fusie zou mogen komen. Ik zou dus op deze gronden 

en openlatend de mogelijkheid tot het later noddzakelijk zou kunnen blijken 

de aanneming van dit amendement willen ontraden en ik ben het er mee ~ens dat 

wanneer zou zijn afgewezen ook punt zelf dan aangezien zo'n code er al is, 

niet meer noodzakelijk onderdeel van het program zou uitmaken. 

Ik dank U wel. Dan gaan we nu tot stemming over. Wie is voor amendement 430? 

Wie is tegen. Dat lijkt mij wel de meerderheid. Dan is het verworpen. En ik 

neem aan D aangenomen. Krijgen we punt E. Wie is er voor om D te schrappen? 

Wie is er voor om het te handhaven? Dat is dacht ik een meerderheid voor 

schrappen. Er loopt geen bloed uit want het is al een feit. Goed punt E. 

Iemand. Dan pant F, dat is een amendement Amsterdam die heeft zich terug

getrokken en blijft nog LDC en Aalsmeer. Iemand daarop toelichting? 

U mijnheer Jans, gaat Uw gang. Willen de sprekers zo kort mogelijk zijn, er 

zijn er al die zich huiswaarts begeven en wij zouden zo graag in zo'n groot mmg 

mogelijke opstelling dit hoofdstuk willen afmaken. Dus beperkt U zich in de 

tijd op het spreekgestoelte. 
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Dat zullen we dan ook doen mijnheer de voorzitter. Wij begrijpen n.l. niet 

waarom dit afgewezen moet worden. Wij dachten dat dus ook voor werknemers 

en kleinere ondernemingen toch wel nuttig en noodzakelijk zou kunnen zijn, 

dat zij dus een medezeggenschap hebben ter behartiging van hun eigen 

belangen. Hoe groot dat zou moeten zijn d.w.z ••..•••••••.• tussen 25 of 

100 man, dat komt dus nader. Wanneer wij goed zijn ingelicht, dan menen wij 

dat men al hiermede bezig is om een dergelijke regeling te scheppen voor 

ondernemingen tussen 25 en 100 man. Als het waar is dan is natuurlijk geen 

enkele redmom dit af te wijzen. 

De werkgroep meent dat het niet waar is wat U stelt. Het was vroeger bij 

25 man •••••• heeft de SER en de VVD en het parlement het daarop gebracht 

en de werkgroep meende dat het voldoende was. 

Mijnheer Rietkerk. Bij de behandeling van de wet op de ondernemingsraad 

is dit onderwerp ook in discussie geweest. De vraag of je in de kleinere 

onderneming nog aangepaste vormen van medezeggenschap wel of niet nodig 

zou moeten hebben is een open vraag. Dat hangt af dus ook van de behoefte 

van de mogelijkheden. Er wordt op het ogenblik door de SER een advies ter

zake voorbereid. Ik vind het niet juist om als je deze problematiek nog 

niet kunt overzien, nu al een uitspraak voor of tegen te doen. Ik zou om 

die redenen het amendement willen ontraden. Mocht uit het advies van de SER 

blijiken dat we toch in bepaalde vormen behoefte aan zal zijn, dan staan we 

daar in beginsel positief tegenover, maar je zegt nu feitelijk al dat iets 

moet gebeuren wat je nog niet hebt onderzocht. 

Dank U zeer. Wie is voor amendenent 431? Wie is daar tegen? Dan is het 

amendement verworpen. Krijgen we punt G. Geen sprekers. Punt H met op het 

eerste punt een amendement 432 van Stadskanaal. Gaat Uw gang. 

Voorzitter, namens de afd. Den Haag stel ik er prijs op te verklaren dat 

wij graag het amendement Stadskanaal willen steunen. Men ia in verschillende 

kringen van ons land wel hier en daar wat huiverig geworden of wat 

geschrokken van de nieuwe aspecten die het nieuwe ondernemingsrecht opent. 

De gemiddelde aandeelhouder acht zich m.i. geloof ik zeer terecht langzamer

hand steeds meer in een bepaald niet erg prettig hoekje geschoven en 

wanneer hier een kleine mogelijkheid wordt geopend op het belangrijke punt 

van benoeming van directie en commissarissen om bij eenmaal herhaalde, dus 

2 x achtereen volgende stemmingen blijkt dat de meerderheid van de aandeel

houdersvergadering tegen een bepaalde directeur of commissaris bezwaar 

heeft, dat er dan niet die gespecificeerde meerderheid nodig is, ik geloof 

dat dat een klein douseurtje is voor de aandeelhouders, die als dat moge

lijk is om dat in te lassen het de aandeelhouders gaarne moeten gunnen. 

Ik dank U wel. Ik deel U nog mede dat amendement 433 is ingetrokken. 

Mijnheer Meyeraan. Mijnheer de voorzitter, ik zou het amendement 432 een 

verbetering vinden op de voorgestelde tekst van H. ten eerste, maar ik zou 

willen vragen of H. ten eerste kan worden toegelicht omdat ik mij in kan 

denken dat we dat helemaal verwerpen. 
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Voor de grote vennootschappen is er coöptatie met een zeker veto recht van 

aandeelhoudersvergadering. Als ik het goed lees wordt hiervoor de kleinere 

vennootschap behoudens de nieuwe BV de coöptatie ten eerste ingevoerd of 

schoon we ten derde van de clausules af willen maar is het veto 

recht ten eerste eigenlijk nog beperkter dan bij de grote vennootschappen als 

ik het goed lees en ik zou graag dus toegelicht willen zien, waarom we H. 

ten eerste nodig hebben en als we dat werkelijk nodig hegben dan Stadskanaal 

graag erbij. 

Dames en heren, de werkgroep vond het een miniem verschil, ik zou willen 

voorstellen niet verder te discussiëren en de toelichting uitermate kort 

te houden en te stemmen. Het is allebei lood om oud ijzer. 

Mijnheer de voorzitter, ik wil nog een opmerking maken. Stadskanaal is op 

het ogenblik niet aanwesig. We hebben de machtiging van Stadskanaal, ik ken 

de motivering van Stadskanaal niet, ik wil dus graag namens Stadskanaal bij 

de vorige sprekers aansluiten die het ondersteund hebben. 

Ja, voorzitter, de werkgroep heeft dit indertijd ontraden en de partijraad is 

hen daarin gevolgd, omdat bij de hele redactie van dit punt de oorspronkelijke 

partij rAsolutie die al eens door de pa:·tijraad was aangenomen in een daaraan 

speciaal gewijde vergadering zo luidde, maar ik dacht dat we het rustig aan 

de vergadering konden overlaten om de keus te maken tussen het oorspronkelijke 

en het amendement Stadskanaal. 

Wie is voor Stadskanaal? Wie is tegen? Dan is dat aangenomen. 

Dan komt nu in stemming het hele punt H. waarbij het eerste dus is gewijzigd 

conform Stadskanaal. Wie is tegen punt H. 

Ja, mijnheer de voorzitter, dan heè ik toch wel behoefte om over dat hele 

punt H. iets te zeggen. Het is een ietwat gecompliceerde situatie ook 

in last minute nog door de werkgroep ingebracht. Wat is er n.l. aan de hand. 

Wat U onder punt I vindt, dat zijn dan de grote vennootschappen of de midden 

grote en grote vennootschappen, waarvoor het speciale SER regime zal gaan 

gelden. Hr: t medezeggenwchapsregime mi voor de raad van commissarissen. Waar 

U nu in H. over praat is de groep vennootschappen vermoedelijk een vrij kleine 

groep die blijft zitten tussen de besloten vennootschap en middengrote en 

grote open vennootschappen. Voor die groep stelt U hier een hoeveelheid 

ingrijpende wijzigingen voor die er voor het leewendàd~ op neerkomen dat de 

aandeelhouder op de zeggenschapstroon wordt geheven. Welnu voor de continuiteii 

van de onderneming en voor een behoorlijk functioneren van die ondernemingen 

is mij nog nooit duidelijk geworden dat de groep aandeelhouders en dat zijn 

waar ik hier toch over betrekkelijk kleine ondernemingen praat n.l. die die 

niet onder de structuur wetgeving vallen, onder het SER accoord vallen, 

dat dat nu juist de groep is waar aandeelhouders de waarborgen geven voor een 

behoorlijk functioneren van de conderneming. Ik moet zeggen, ik vind deze 

hele rubriek H levensgevaarlijk voor het functioneren van die ondermemingen 

op een behoorlijke manier. Ik zou het ten sterkste willen ontraden , onze 

afd. zal ook tegen dit punt H. stemmen , 
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en wat ik U dringend nogmaals in overweging wil geven, ik heb het U al eens 

eerder in overweging gegeven, laat U het punt vervallen, het gaat om een 

betrekkelijk kleine groep vennootschappen in de praktijk en wat U hier vor

stelt is het verheffen van de aandeelhouder op een troon in naamloze 

vennootschappen, waarvan niet bewezen is dat die aandeelhouder nu precies 

degene is om de contenuiteit van die onderneming te waarborgen. U tracht 

hiermede op een bijzonder te waarderen wijze de belangen van aandeelhouders 

te beschermen, daarvoor zou ik willen zeggen zijn heel andere middelen en 

voorschriften in het vennootschap bruikbaar zijn. Maar deze naar mijn 

mening schieten hun doel voorbij. Ze heêfen wel de aandeelhouder op de 

troon maar daar is nu precies de zaak naar de andere kant mee omgedraaid. 

Het spijt mij dat ik het moet zeggen. 

Ja, mijnheer Hamburg,r ik wil niet met U in debat treden, maar ik wil er 

even op wijzen en U gaat nu erg fors tekeer, dat dit in de vorige ver

gadering die de Hr. v. Aardenne noemde met wel haast algemene stemmen is 

aangenomen. Dus ik geloof niet dat U zich zo fors hoef uit te drukken. 

Het woord is aan de Hr. v. Aardenne. Ja, Mijnheer de voorzitter, U hebt 

al gezegd wat ik had willen zeggen , maar ik heb toch wel het gevoel als 

ki ik het zo hoor, dat het niet zo'n hele vreemde constructie is als ik 

nu hoor dat de Hr. Hamburger verwijd dat de aandeelhouder ten troon 

wordt verheven en dat ik zojuist de afgevaardigde van Den Haag heb 

gehoord dat de machtspositie van de aandeelhouders te veel werd ingekrompen. 

We dacl).ten daj; inderdaad het invoeren van de bindende voordracht, zij het 

dat die nu wat door het amendement Stadskanaal, die 

continuiteit voldoende waarborgde en dat daarnaast aan verdere beschermingen 

niet zoveel behoefte was. Maar mijnheer de voorzitter ik heb er eigenlijk 

bijzonder weinig zin in om bij deze nogal technische en rpincipiële materie 

op dit late uur nog eens uitgebreid te gaan behandelen. Ik wou er nog eens 

op wijzen dat deze zaak uit en tena besproken is op een daarvoor speciaal 

belegd*e openbare partijraad en dat toen iedereen zijn zegje heeft kunnen 

doen en dat daarna die zaak na enige wijziging die U hierin terugvind met 

practisch algemene stemmen is aangenomen. 

Dames en Heren, we gaan nu stemmen en niet verder discussiëren. Dit is 

2 jaar geleden ampel in een hele dag en daarna nog een halve dag in de 

partijraad besproken, het gaat de vergadering veel te ver om in details te 

treden, want het ene woord lokt het andere weer uit. Ik •.••• we gaan 

stemmen over punt voor punt. Het eerste is dus aangenomen conform Stads

kanaal dan krijgen we ll. 2e, wie is daar tegen? d~alijkt mij een minderheid 

H. ten derde, wie is daar tegen dat is niemand. ll. ten vierde wie is daar 

tegen? ook niemand tegen. en nu nog ten ~ijfde ook niemand wie is tegen 

het hele punt. Wie is er voor? dat is een duidelijke meerderheid, dan 

krijgen we nu punt I 
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met daarop een amendement van Utrecht 434. Wil nog iemand toelichten? Het amen

dement is ingetrokken. Ik dank U zeer. 

Dan is punt I dus in de oorspronkelijke zij het misschien minder goede form.ulering 

~angenomen. Dan nu punt J. D~t is een amendement Leiden, dat is ingetrokken. Dan 

krijgen we 436 K van Roosendaal. Iemand voor het amendement? 

Mijnheer Kesler. Ik heb de opdracht om namens de afd. Den Haag mede te delen dat 

de afd. Den Haag het amendement Roosendaal gaarne zal steunen, wanneer de verg. 

zich daarmede kan verenigen dat de tekst luidt: niet instelling van een overheids

instituut maar instelling van een instituut belast met de controle o~ de effecten

handel enz. Maar een overheids instituut kunnen ~. j niet overnemen, dat is heel 

iets anders want een instituut dat controleert is er al dat is n.l. ~, ~~r. voor 

de effectenhandel, dat is een particuliere organisatie. Dus dat is de bestaande 

toestand. Daar verandert U toe~ de inhoud naar mijn mening essentieel mee. 

Wie is er voor 436 Roosendaal? Wie is tegen. Dan is dat verworpen. Nog iemand 

stemming over paragraaf 7. Zo niet dan is die ~o vastgesteld. 

Par. 8 punt a. punt b, niemand. 8 aangenomen. 

Par. 9 punt a, b, c, d, e, f amendement 437 Den Haag, Allsmeer. Wenst iemand 

daarover het woord. ~ijnheer v.d. Schaar. 

Voorzitter, Na alle problemen die er met koppelbazen e.d. zijn geweeest, heeft 

de afd. Den Haag onderzocht w~t de mogelijkheden zouden zijn om e.e.a. te onder

vangen door inschakelen op grote schaal van computers. ~ijnheer de voorzitter. 

Dat is de strekking van het voorstel. Vlij zouden dus graag willen dat er onder

zocht wordt of dat ingesteld wordt een landelijk computer systeem om de arbeids

markt doorzicbtit te maken. ilaar komt het gewoon op neer, daarvoor leent de com

puter zich bij aitstek. Daar zou ik het bij willen laten. Dank U zeer. 

Ik breng het punt in stemming. 7/ie is voor 437? Wie is tegen. Dat is verworpen. 

Dan krijgen we punt G, 438 is ingetrokken. punt I punt J, punt K, daar heb ik U 

een kKlein redactioneel voorstel te doen. Er is van geachte zijde gesuggereerd 

om het woord gastarbeiders te vervangen door buitenlandDe werknemers. De werkgroep 

vindt dat een verbetering. Het is zuiver redactioneel maar dat zouden we graag 

willen a<1nbrengen. Iedereen accoord. Punt L, punt M, sterr,;ning over paragraaf 9. 

Niet? Dan is die vastgesteld. Par. 10 a, ~mendement 439 Rotterdam is ingetrokken. 

3 440 R'dam ingetrokken, 441 Hilversum is ook ingetrokken. Hoofdstuk 10 niemand 

stemming, dan is het vastgesteld. 

Par. 11, punt a, bamendement ~trecht 442, cijnhee~ Eamburger.? 

••.•••.••..••..•••••••••. Mijnheer de voorzitter het is zo, wij praten over coördi

natie belei~nergie in nation<..o.c..l en internationaal verband. Dat is voor Nederland 

op dit moment volstrekt onvoldoende. Als U de grote verschillen ziet en ziet hoe op 

het ogenblik t.a.v. de gemeente financign m.n. de indastrie~le tari~ven worden 

gebruikt als sluitpos ten van de be,sroting n:ct il.ls re sul ta:.;.t dat 'J :ü :J.&.ar gel::mg 

de plaats van vestiging geweldi6e verschillen vindt in oc industrieële tarieven 

dan is het eenvoudig te gek dut wij niet openlijk ~ouden uitspreken d~t deze 

van concurrentie vcrhoudingen binnon Uederla.nd niet tot een end zou r:1oetcn komen. 

Cp welks r.;anier da:r. ook. 
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Dank U zeer. Nog iemand? ~ie steunt 442 Utrecht? D~nk U wie i~ daar tegen? Nog 

eenmaal wie is voor? Ik zie niet zo gauw ••••.•• Wie is tegen. Het is aangenomen. 

Stemming over 11. Par. 12. Onde:- runt CJ. staG.t een druk fout structuurgcbj_ed moet 

zijn structuurbeleid. Oplettende lezertjes bij U hebben dat gemerkt. Iemand over 

a, b, c, d, e Utrecht 443, mijnheer Hamburger. 

U ziet mijnheer de voorzitter dat onze sociaal econ. werkgroep erg actief is 

gewee8t. Tot 'C"w genoegen ongetwijfeld. In tal van landen van de E:3G bestaat op dit 

moment en ook buiten de EEG staan overheidsbureaux die zich bezig houden met de 

kleine en middelgrote onderneméng. Er bestaat daarover, ik geloof dat ook bij Uw 

werkgroep daar een misverstand ovsr heeft bestaan, dat dit een groep b~drijven is 

die wezenlijk onderscheiden is van het midden en klein bedrijf =~als U dat in he~ 
betrokken ~irectoraat genera~l vindt. Dit ia in het algemeen industrie of groot-

1lanuel of :lienstverlenende bedrijven van w<..t wij in Nederland nog een heel redelijke 

omvang vinden zeg 100, 200 man, omzet van enige miljoenen tot tientallen miljoenen. 

Maar daar ••••....•. in de EEG een co~missie d~~rovcr ~an het werk, een ambte-

lijkc afdeling op een van de directoraten van de EEG. In Nederland bestaat niets 

op dit 3tuk en er is een touwgetrek dreigt er te komen om op den duur ~ussen de 

directoraten generaal voor induo~rie en·het directoraat generaal voor toerisme, 

middenstand enz. Ik geloof dat het essentieel is dat wij uitspreken, dat deze 

problc~atiek in ~ederland centraal, op een centraal punt binnen de overheid 

bekeken wordt en dat die bekeken wordt ~1 wil~en wij ernst maken uet on3 verha~l 

d~t wij menen in dccc~~r~li~utie v~n de economische illacLt. 

Da.:r1k U we 1 , ;~.::....rd.cnne. 

Kijnhccr le voor~itter, de wer~gro~r hce!t de filisofie die in de eerste zin ct3at 

ondcruchrijvende, dus ~ie nooizau~ van het o:nderncming~uchap ook in dia mid~en grote 

bedrijven jie dan toch wel ie~s groter~i~n dun Le~ d~~r ~is~cl1ion v~a~ wel onder 

vcrst~ut, toch wel geme8nd d~t het te v2r ging om in het verkiezingsprogram deze 

organisatie van het ministerie van Econ. Zaken te gaan voorGebrijven en we dachten 

dat dat echt wel een pun~ wau dut niet in ons prograw thuishoorle. Dat is de reden 

v~n de ontruding. 

La$tc zin -noi·dt ingetrJ::~:cn. Wie Uwer is voor het amendement Utrecht. Ja, dan is 

het nog altijd onduidelijk, want dan staan er stimulerende maatregelen die nog 

geen subsidiëring zijn, ook dat vonden we wat vaag, maar goed laat de vergadering 

maar beslissen. 

Wie is voor 443 minus de laatste zin? Wie ás tegen. Aangenomen. Stemming over 

~r. 12, niet, par. 13 punt A, punt B, punt c, punt D, ik moet U daar ••••• magç 

ik even een mededeling doen. Wij hebben bericht gekregen van de Kamercentrale 

Groningen dat zij in een recente vergadering met algemene stemmen vinden dat de 

passage in de rechter kolom: volledige uitvoering van het plan Ter Apel minder 

gelukkig is nu inmiddels na het uitkomen van deze tekst een aantal nieuwe plannen 

zijn ontworpen. Men vindt het beter om deze passage voorlopig te schrappen, de 

werkgroep heeft zich daarover beraden en is inderdaad van mening dat de tekst 

zoals hij hier ligt misschien niet helemaal direct toepasselijk is en kan zich 

met die schrapping verenigen. Maar U kunt er anders over oordelen. U wilde het 

woord. Jazeker mijnheer de voorzitter. 
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Dit hele stuk D is in een zeer laat stadium ingevoegd in dit programma. Het is 

op de partijr~adsvergadering die over het programma gesproken heeft voor het eerst 

ter tafel gekomen en er is dus geen enkele mogelijkheid geweest voor de afdelingen 

om hierop enig amendement in te dienen. Daarom hoop ik dat U mij nu de gelegenheid 

zult geven om er iets over te zeggen en m.n. ook de laatste zin van het hele punt. 

Daar staat spoedige stichting van een HTS in Emmen. Nu begrijp ik best dat men 

in de regio noorden des lands het op prijs stelt om daar een HTS te hebben. Maar 

ik heb er toch eigenlijk wel bezwaar tegen dat een derg~ijk punt in dit onder

deel van het programma zo maar ineens opgevoerd wordt, zonder dat er met de 

belang4oo van het onderwijs ook maar enige rekening gehouden wotdt. En of de 

belangen van het onderwijs met de stichting van een ~;rr,- j'1 :.:.;m[!l.,;;n gediend zijn, dat 

staat vvooralsnog zeer te bezi~n. De toestand in ht Hoger Technisch Onderwijs is 

op het ogenblik niet van dien aard, dat we maar tot ongebreidelde uitbreiding 

van HTS-en moeten overgaan. De bestaande HTS-en kampen met een vrij groot aantal 

vacatures dien onvervulbaar zijn en van het stichten van nog een HTS valt alleen 

maar te verwachten dat deze toestand nog erger wordt. En daarom ben ik geneigd 

om U voor te stellen om deze laatste zin uit li:it programma te schrappen. U geeft 

aan Uw neiging toe en U doet het. 

Wel over het punt dat aan de orde is gestelde, het hele regionale ontwikkelings

beleid ••••.••••• wilt U nog even wachten, Mijnheer Vanhof nog over het punt 

van de HTS in Emmen het woord geef en dan krijgt U onmiddellijk daarna het woord. 

Mijnheer de voorzitter, in de eerste plaats, ik geloof dat en dat dat inzicht ook 

in Emmen gegroeid was, dat men met een enekle HTS het niet zou kunnen doen. Maar 

ik dacht dat wij on~ programma beter up to date konden maken door de formulering 

te kiezen en ik dacht dat ik dan ook de bezwaren van de Hr. T{[akreel tegemoet kom 

door te spreken van een HTS in combinatie met HIS en HEAO. D~T IS op het ogen

blik ook, dat feitelijk en actueel daar speelt, dat is bepaald geen l~cht -

fietserij. Men k<m het zo niet laten staan, maar aan de andere kant zou het, dat 

dacht ik voor de streek~~~ belangrijk zijn als men dit nationaal experiment 

want dat zou het betekenen wel daar mogelijk zou maken. 

Als ik hier nog even op mag inhaken mijnheer de voorzitter, dan wil ik zeggen 

dat ik met de Hr. Vanhof ten dele eens ben, maar als second best. 

Ik dank U zeer en zou hier dit over willen zeggen, dames en heren wij kunnen hier 

niet te gedetailleerd op ingaan. Dit punt is ampel en uitvoerig en zo tenslotte 

met algemene stemmen door de commissie noorden des lands zo voorgesteld, omdat 

dit een concreet punt is wat daar speelt en omdat ~en het juist vond dat de 

Partij over dit actuele punt een concrete uitspraak deed. Dat betekent dus niet 

dat wij voor het hele land gaan regelen wat er met de HEAO en HIAO en wat er 

nog meer voor ezelskreten zijn mmet gebeuren. Ik zou U dus willen voorstellen, 

hetzij deze zin te laten sta~n, hetzij af te stemmen en niet in verdere onder

wijs technische details af te dalen, ondanks de mopper partij van de ITr.Vonhoff. 

Ik stel nu aan de orde punt D en eerst afzonierlijk om te schrappen de passage 

volledige uitvoering van het devisieplan Ter A:pel. Mijnheer Joekes. 

' 
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Mijnheer de voorzitter, daar wilde ik d~arnet al over spreken. Het laten vallen 

vru1 dat punt.Hier onder regionaal ontwikkelingsbeleid daar kan ik mij verder 

mee verenigen, ma~r ik zou de bevestiging willen ontvangen van die werkgroep 

noorden des lands of van het bestuur dat het niet betekent dat de partij zich 

daarmee keert tegen dat devisieplan. 

Dat is ook niet de bedoeling. Ik wil U wel even voorlezen wat uit Groningen 

is doorgegeven en wat de commissie voorlopig voor zover die geraagdpleegd is 

onderschri~ft: nadat deze passage was geforn:uleerd werd opgenomen in het ontwerp 

progra~, hebben zich ontwikkelingen voor gedaan die handhaving in ~c~ ver

kiezingsprogram niet raadza~~ maken. ~.n. is het onduidelijk wat onder dat 

devisieplan moet worden verstaan. ~iverse pl~nnen zi~n momenteel in omloop. 

"":foorts .......... .. 

Mijnheer Joekca, Uijnheer de voorzitter, eet het geklingel van de noodklok nog 

in de oren, zou ik toe~ de verg~dering willen 3~nraden om niet de suggestie 

te wehken alsof nu deze pc.rtij tegen enige enigerlei ~ilita.i:;:-en vestie;ing 

ook in het Cader van de bovordering v<.:on de Nerkgelegenheid in het noorden 

zou zijn. Ik vind het verstandig met -Groningen en met anderen die wij hebben 

gespreken om nu niet die a~nbevelin6 te doen om nu niet een definitief 

positief standpunt in te nemen. Ik vind het onverstan<!ig cm de hele pasau.ge 

te schrappen. Ik geloof d~t de beste oploszing zou zijn als wij daar zetten, 

nadere stadie over een devisieplan Ter Apel. Dan laten wij open de mogelijkheid, 

i~ weet dat daar verzet tegen is, dan l~ten wij open de mogelijkheid dat wij 

op basis v~n nadere gegeven die nodih zijn, tot de conclusie komen dst ~et 

alles afwegende wel een goede zaak is en dan vermijden "Nij J.e indruk alsof 

wij nu tot het besluit souden zijn ~ekomen en ik heb in de Kamer ook gezegd, dat 

dat nog niet kan bij gebrek aan voldoende gegevens dat het er niet moet komen. 

Ik stel dus voor om daar te zetten, nadere studie over een devisie plan 

Mijnheer Schuitema.ker, voorzitter van de Kamercentrale Groningen. 

Ik dank U zeer dat ik ook nog even de gelegenheid krijg. Ik had gehmópt dat het 

niet nodig zou zijn nu de werkgroep ons voorstel van de Kamercentrale om deze 

tirade te schrappen, had ~vergenomen, maar U dwingt mij nu er toch nog een enkel 

woord van te zeggen hoewel ik beloof zeer kort te zullen zijn. Ik wil graag 

voorop stellen dat zal een elk duidelijk zijn, waar er hier in het ene plan 

4 dorpskernen moeten verdwijnen en in het andere 8, dat deze za~k bijzonder sterk 

leeft in het noorden. Graag vooropstellen. Het is ongeveerd 2 jaar geleden dat dez 

plannen min of meer serieus zijn aangekondigd. Daarna is een periode van grote 

onzekerheid over ons gekomen en het ligt dan ook v:>or de hand dat Groningen 

het officiäle regeringsrapport wat 25 november is aangeboden. aan de prov. 

bestuderen van Groningen, Rxi:.erliiJ[ii. Drente en de gemeentebestu ren van Stadskanaal 

en Flagtwedde, bijzonder goed heeft bestudeerd. Ik moet opmerken dat dat r~pport 

tussen op de 25 e november in de openbaarheid is gekomen en dat wij hier op 

11 november d.w.z. in Utrecht die tirade hadden gepasseerd. Op g::rnd van onze 

studie en die studie heeft zich speciaal gericht op de economische impuls, zijn 

wij tot de conclusie gekollien, dat dit zeer zeker geen economische impuls is en 

••••••••••••••• ~ 1 ~ 
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o~ de onzekerheid in da~ gebied ni~t ~~~ sterker te doen zijn, stllt onze 

Kamercentrale het op zeer hoge prijs, ~e hebben dat met algemene stemmen 

vorige M:;;:.a.ndagavond ;;.,ange"lomen, wij vinden het niet verantwoord op basis van 

de gegevens die nu bekend zijn, om deze tirade te laten staan. Ik zou U dus 

ernstig willen verzoeken hem te schr.:::.ppen. Dank U zeer. 

Dank U wel. Ik geloof dat op grond van deze mededeling en wat ik straks al 

zei voldoende xxvaststaat dat het hiermede niet alleen afgezegd wordt voor 

nadere studie wordt aangehouden, ik zou daarom ook niet verder andere redacties 

willen aannemen. Ik stel voor om uit punt D dus te schrappen de passage 

volledige uitvoering. Wie Uwer is daar tegen? Niemand, dan is dat met 

algemene stemmen gebeurd. Dan krijgen we nog een afzonderlijke stemming over 

de zinsnede verderop, spoedige stichting van een HTS in Emmen. Wire is daar tegen? 

Wie is tegen, wie is voor? Nogmaals, wie is tegen de HTS in Emmen. Ik kan deze 

stemmen zo moeilijk wegen en dat hoort eigenlijk wel te gebeuren. Wie was voor? 

Ik stel de vergadering voor de conclusie te trekken, dat de zinsnede wel 

gehandhaafd blijft. Accoor~?m Dru1 krijgen we punt E. Ieoand over par. 13? 

par. 14 punt A met een amendement toevoegend tenminste 2.000 woningen, daar 

is inmiddels Den Haag uit teruggetreden. Iemand nog toelichting, Mijnheer Jans. 

Mijnheer de voorzitter het LDC wil het in elk geval niet terugtrekkeno Wij 

menen n.l. dat dit een biüzonder belangrijk issue is. Als we de enquetes die 

gehouden zijn door o.a. de K.R.O. gaan bekijken, dan blijkt daar heel duidelijk 

uit, dat steeds woningbouw bovenaan kwam als belangrijkste poli tiel-;:e punt bij 

de kiezers. Op grond daarnaf menen wij dat het volledig onvoldoende is om hier 

te gaan spreken van geleidelijke invoering van de woningproductie. Daar kun je 

echt niet mee komen met een :tKb:fi:xi.e: verki ez ingsprog:r·amma. Als je d9 ~; .~;·::.i; 

•crgelijken en het gaat echt niet om op te bieden met andere politieke partijen 

maar als je dat gaat vergelijken wat de andere partijen daarover stellen, dan is 

dit bijzonder buitengewoon matig. Ik vind ••..•• ik zou nog dit als argumeny 

kunnen stellen. We mogen veronderstellen waar dit zo'n belangrijk politiek 

issue is, dat dit ook opgenomen zal worden in het urgentieprogramma. Wil dan 

de VVD wanneer men dit gaat opnemen het urgentieprogramma dan ook als urgentie 

programma gaan vermelden, geleidelijke opvoering, meent ze werkelijk dat ze dat 

kan aanbieden? Ik dacht dat je op zijn minst toch wel een getal zal moeten noemen. 

We hebben het geringste getul genomen dat je kunt geven n.l. wat ook genoemd wordt 

in het Centraal Plan Bureau en dat is 2000 woningen. A.l het andere is dacht ik 

politiek gewoon onbenullig. Wat de VVD wil gaat de Hr. Wiegel U nu vertellen. 

Ik ga U niet vertellen wat de VVD moet doen, de VVD gaat mij vertellen wat ik 

moet gaan doen. Ik ben tegen het amendeuent hier emotioneel door de Hr. Jans 

verdedigd. Hij heeft zijn eigen stelling ondergr~ven door er bij te zeggen dat 

hij op het minimum is gaan zitten. :Denkt hij dan werkelijk als ::"ij oet ee:rt 

minimum program komtx, dat hij dan d<J.armede de indruk naar buiten weet te wekken 

dat de VVD er zoveel aan weet te doen. 

• •••••••·••••••• 114 
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Ik wil wel zeggen dat ik geen e~kel ~at het wonin~bouwprogram door 

een gezamenlijke inspanning van ie bouwwereld, regering en parlement per Jaar 

~isschien met 2.000 wordt opgevoerd. ~isschien ook wel als dat kan met 3.000. 

Maar ik ben togen het getals •••...•••.• Ik geloof dat we het geheel meeten zien, 

kijkend naar de algemene economische situatie. Daar moet het inpassen. In de 

2e plaats moeten we niet vergeten het ook noodzakelijk is de kwdliteit van de 

nieuwbouw in de gaten te houden en ik ben bang als we het alleen gooien op de 

kwant i te i ten, dut we daarG.oor de kw<J.li te i ten uit de belangstelling drukk·~m en in 

de 3e plaats voorzitter, dat is mijn ervaring van 4 jaar discussiiren in de Kamer, 

ik geloof dat het belang van de volkchuisvesting met hlleen m~ar het geprek en 

dat hebben we de afgelopen 4 j:;..ar gezien, of er domme bepaald niet is 

gediend. 

Dank U wel. ~ijnheer ~eyer. 

Mijnheer de voorzitter, ik denk ook gelijk een paar jaar terug t.a.v. het vorige 

betoog. Het gaat dacht ik er niet zo zeer in dat dit getal ••••••• ik dacht dat 

een belangrijk punt is n.l. dat we pr;;;.ten 3.1 jatenla":.g over de woninfbouwproductie, 

di.l.t die omhoog moet. En we n:oeten steeds n~ ieder jaar concludere::1, dat het 

niet helemaal gelukt is. En daê.l.r hebben we m.n. ook onze pa~tij dacht ik en in 

dat verband moet ik de llr. Wiegel steunen, dat hij de Minister dan wel eens 

:.::teunt, hebben ·Ne daar vaak begrdlp voor dat niet alles lukt Wê.l. t we hebben bentcld .• 

Aan de andere kant dacht ik ook dat op dit momrn~ we allemaal die problemen 

van de woningbouwproductie dermate onderstrepen, d:::..t we in de komende 4 jaar 

duidelijk acl1terstaat, dat er nog harder dan voorheen voor geknokt moet worden, 

dat een redelijk aantal opvoering van die productie bereikt moet worden. En net 

zoals dat andcrv gcbe~rd, dan noem je een getal, geen vastgetal dat is een 

getal met het woord tenminote ervoor, ik dacht dat we in dat kader juizt met 

het woord tenminste ervoor, dat ~e een intentieverklaring geven n.l. wij willen 

dat er tenminste 2.000 woningen steeds bij komen en daar moeten we dan ma:J.r 

allemaal voor knokken en dat moet dan ook gebe~ren. Ik dacht zelfs dat dat past 

in het kader van llr. '.':iegel. 

Dank U. Mijnheer Jans nog een slotwoord, d&.n ga:1n we ;:;temm.en. 

Eerste plaats hartelijk dank YOOr de woorden van de vorige spreker. 2 punten. 

Eerste plaats verweet de Hr. Wiegel mij, tenminste ik heb het als een verwijt 

opgevat in emotioneel betoog, mag ik zou ik haast zeggen, ik dacht dus dat het 

kvoor velen e~n emotionele zaak is en dan mogen we er ook wel eens een emotio-

neel betoog aan verbinden als dat mag. In de 2e plaats zei hij, we moeten ook 

kijken naar kwaliteitsver~ecrdering. Welnu, iat pleit hier helemaal niet tegen 

ons amendement, daar zijn we ook evengoed voor. Maar nogmaals ik blijf er bij 

, daar waar dit een dermate politiek issue is, dat je gewoon niet de kiezer 

kan aanbieden hier deze mooie zin geleidelijke invoering, nou ja wacht dar. 

maar af hoeveel dat er 3aan worden. Denkt de Hr. Wiegel werkelijk, dat men in 

deze tijd nog met een dergelijke nietszeggende zin kan komen? 

Goed wij gaan nu sternmen op niet emomionele wijze? 

Wie Uer is voor het amendement van Delft Utrecht etc. Wie is daar tegen? 

Dat is de meerderheid, dus is het verworpen. A. is aangenomen, B met een 
amendement 444 Groningen Zwoll ~~ 

' e o~adskanaal' nog toelichting? 
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Hr. Scherpenhuizen. Zwolle trekt het in, Groningen niet. Niet helemaal maar 
·~ wil wel constateren d T DE toevoeging die Groningen gegeven heeft, dat dus ook 

de woning contingenten gebruikt moeten worden om economisch zwakke gebieden te 

gaan helpen, dat dat enigszins achterhaald is door het vorige punt. Wat dat 

aangaat zou G-" :.ningen dus niet enorm veel belang meer hebben bij de toevoeging 

zoals wij die gebracht hebben, hoewel het niet helemaal elkaar dekt omdat in 

deze toevoeging ook gepraat wordt over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. 

Maar daar willen we dan ook niet al te zwaar aan tillen. Een andere zaak 

mijnheer de voorzitter, dat hele punt B, verschuiving regionale woningtoewijzing 

dan ga je toch denken. Ik vind het zo'n niets zeggende uitspraak in feite. 

U trekt het in, gegrijp ik? Pardon, ik wou n.l. voorstellen maar de motivering 

krijgt U nog om B helemaal te verwerpen. Wat is n.l. de achtergronci daarbij. 

Als U deze uitspraak gaat bekijken en U heeft het over gebieden wat tekort, 

welk tekort bedoelt U, kwantitatief, kwalitatief, wat bedoelt U absoluut te kort 

relatief tekort, waar gaat dan de woning voorraad in versterkte mate heen. We 

hebben maar bepaalde voorraad er is maar een contingent in z'n totaliteit te 

verdedigen of te verdelen. Waar gaat dat heen. Dan zegt U in dat verhaaltje 

er onder, wat mij wat huilerig in de oren klinkt, want er is zoveel on terechte 

verdeling van de woningnood, mijnheer de voorzitter, er is ook zoveel onterechte 

verdeling van de welvaart in de diverse regio's. Maar als U dan terug komt 

op een van de vorige partij raden, dan ziet U dat op 18 april dit min of meer 

aangenomen is en ik dacht dat dan de motivering wat naar voren kwam, want dan 

ziet U dacht ik de duidelijke aanbeveling die bij deze resolutie speelt n.l. 

in sommige gebieden en m.n. in een aantal stedelijke agglomeratie in ons land 

het kwanititatief tekort enz. nog veel te kort is. Dat dacht ik mijnheer de 

voorzitter, ik dacht dat dat dus de app zat in de mouw dat dus met het totale 

landelijke contingent een xek&x te grote nadruk gelegd zou worden op de woning

tekorten in het westen van het land, vandaar ook dat ik voorstel heel punt B 

er uit te gooien. 

Mijnheer Wieghel. Kort graag. Voorzitter, eerst dank voor de steun van de Hr. 

Scherpenhuizen, hij heeft terecht gezegd dat aan gcbi0den waar 4conomische 

moeilijkheden zijn, denk aan oost Groningen extra contingenten moeten worden 

toegekend, daar zijn wij niet tegen. Ik stel wel zeer veel prijs op handhaving 

van punt B omdat kijkend naar het verleden, kijkend naar de reële situatffie 

dat we heel vaak daar gebouwd hebben waar het bepaald veel minder noodzakelijk 

was dan heel andere gebieden, maar zelfs woningen leeg staan, ik het uit het 

oogpunt van redelijke verdeling, want je moet dus altijd als je een bepert 

de zaak te verdelen hebt, moet je op de verdeling le~ten, dat het juist daarom 

belangrijk is dat we ons richten in de eerste plaats op de gebieden met het 

grootste tekort. Dat is de beleidslijn zoals we die de afgelopen jaren hebben 

bepleit, in welke richting de Minister ook heel duidelijk aan het gaan is. 

En ik geloof dat het een verkeerde indnuk zou maken naar buiten toe als we dit 

punt zouden schrappen. 

Goed dan gaan we nu tot stemming over • Over beide dingen, eerst over amendement 

444. Wie is daar voor? Niemand? Verworpen. 116 
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Dan krijgen we punt B zelf. Wie is daar voor? Wie is daar tegen. dat is een 

minderheid. Dus het is aangenomen. C. punt d, e, f met een amendement Deventer. 

Dat wil de ITr. Lopstein toelichten. 

Ja mijnheer de ~oorzitter, ik neem aan dat verschillende afgevaardigden wat 

niet in geliberaliseerd gebied wonen, het is zo dat Deventer wel geliberaliseerd 

is en ik heb dus ook in de praktijk nu diverGe moeilijkheden die uit die 

liberalisatie voortvloeien, meegemaakt. we moeten natuurlijk nagaan dat die 

liberalisatie, waar we toch allemaal ook voor zijn geweest, toch voortkomt in 

principe dat men wil dat de huiseigenaar die na de oorlog hoe langer hoe meer 

in het verdomhoekje is gekomen, dat die uiteindelijk toch weer enige machtç 

over zijn eigendommen heeft. En het blijkt ook dat de ont~uimingsbescherming 

zoals die dus geldt voor de woningen, n.l. een maximale termijn van 3 jaar, 

1 jaar telkens dan nog weer 2 keer met een jaar van mogelijke verlenging, dat 

die in de praktijk voldoet. Maar dit is niet zo met de bedrijven. Het is ook 

zo dat een gebied geliberaliseerd wordt wanneer men aanr.eemt dat er een 

voldoende hoeveilllheid woningen aanwezig is dat hier geen extra grote woningnood 

meer aanwezig is. Maar ~en houdt geen rekening met de mogelijkheid om bedrijven 

aan wie een huur wordt opgezegd, hoe die zich opnieuw ergens kunnen vestigen. 

Dit geeft in de praktijk zeer grote moeilijkheden. Daar komt bovendien nog 

bij dä.t (liverso van die bedrijven zeer grote investeringen, laat ik illaar 

winkels nemen, mooie nieuwe puien gemaakt hebben. Hier krijgen we, wanneer de 

ontruimingGbescherruing op deze manier zoals nu luidt, gehandhaafd blijft dat hier 

een volkomen ten onrechte bevoordeling van de eigenaar uit voortvloeit. 

Ik acht het dan ook wenselijk dat dit amendement wordt aangenomen en hier de 

woorden voor bedrijven wordt tussengevoegd, o •••••••••••• mijnheer lopstein mag 

ik U even onderbreken. Ik vrees dat er een klein misverstand is, er is n.l. 

zojuist door de EERste Kamer aangenomen al enige tijd geleden door de Tweede 

Kamer een wetsontwerp over de huur van bedrijfsruimten, dat deze hele materie 

uitputtend reget~ en wat ook al de instemming destijds had van de middenstands

commissie van onze eigen partij. Als U dat nog niet in Uw beschouwing had 

betrokken, dan is het dus inmiddels verwezenlijkt en als U nog verder wilt gaan 

dan dat wetsontwerp bevat, dan zou U dat nog iets nader moeten aangeven. Ik 

had dus ook inderdaad die termijn van 5 ijaar, die zoals ik aanneem ±kx in het 

wetsontwerp toen was opgenomen als die verwezenlijkt is wat mij niet bekend is 

dan kan ik mijn hele betoog intrekken en het amendemient intrekken. Ik hoor van 

de Hr. Geurtsen dat die termijn er ook instaat. Juist dan trekt U alles in. 

Dan gaan we verder met punt G. Nee mijnheer de voorzitter, mijnheer v.d. Schaar, 

de afd. Den Haag is van mening dat in de geliberaliseerde gebieden ook de 

m~rx ontruimingsbescherming voldoende is en dat dan aan een dergelijk additioneel 

ontruimingabescherming boven de bestaande regeling geen behoefte bestaat. Wij 

stellen dus voor dat F helemaal vervalt. 

Ik dacht dat U zelf een werkzaam aandeel had, gezien de tekst. Goed we 

brengen het in stemming. Ja, mijnheer Wieghel. 

Er ligt op dit momlent nog bij de volksvertegenwoordiging een voorstel van de 

regering om de huurders van woningen in geliberaliseerde gebieden beter te 
beschermeno 

117 
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Nu het idee van de Hr. v.d. Schaar wordt gevolg!, wordt er mee gezegd dat dat 

voorstel, dat gericht is op die betere bescherming van de huurder in de gelibera

liseerde gebieden dat wij daar niet voor zouden zijn. Tot dat standpunt ben ik 

op dit moment bepaald niet gekomen. Het is op dit ogenblik zo dat in de 

geliberä[seerde gebijden de huurders van woningen maar beschermd zijn voor een 

bepaalde tijd, voor 3 jaar, daarnaK is de huurder vogelvrij in de geliberaiseerde 

gebieden en de Regering heeft een voorstel ingediend om het Burgelijk Wetboek 

op dat punt aan te passen. 

Goed, wij gaan nu over tot stemming. Wie is tegen punt F, wie is daar voor? 

Dat is een duidelijke meerderheid, het is aangenomen. 

punt G, daar is een amendement 446 van Spijkenisse. Wil iemand en in bijzonder 

spijkenisse dat toelichten? NiBmand. Wie steunt Spijkenisse, niemand? Dan is 

G oorspronkelijk aangenomen. Krijgen punt punt H, Roosendaal is ingetrokken. I 

~~~ Niemand, 448 J Den Haag. Wordt dat door de aanwezige helft van Den Haag gesteURd? 

Mijnheer v.d. Schaar, voorzitter we hebben in deze vergadering als een geleboel 

moeite gehad met de kwantivisering van de woningbouw. Jij in den Haag zijn 

van mening dat er op dit ogenblik een groot probleem bestaat m.b.t. die woning

bouw, maar dat er op bepaald gebied m.n. wat betreft de sanering een aantal 

ontwikkelingen zijn die zeker als men de oplossing van de woningnood hoog in 

zijn vaandel heeft geschreTen, geen doorgang moeten vinden. Wij denken dan m.n. 

aan het feit dat er woningen worden gesaneerd, waarvan het helemaal niet vast

staat dat ze gesaneerd moeten worden. We denken er m.n. aan dat het wel eens zo 

zou kunnen zijn dat een oplossing of bijdrage tot oplossing van woningnood 

gevonden zou kunnen worden in het overheidsbeleid, dat er op gericht is in 

meerdere mate dan thans bestaande woningen te renoveren. Ik mag U daarbij 2 

getallen voor de neus schotelen. Het eerste een nieuwbouwwoning kost tenminste 

! 40.000,--, het renoveren van oudere bestaande woningen, dan denk ik aan woningen 

van voor de oorlog, zal mogelijk zijn op goede basis voor het bedrag van ongeveer 

! 10.000,--. Wij stellen U voor deze problematiek nader te onderzoeken, vandaar 

dit amendement. 

Mijnheer de voorzitter, ik wil het betoog van de Hr. v.d. Schaar bijzonder graag 

ondersteunen. Komend uit een universiteitsstad, komend uit een stat waarvan je 

weet dat er een groot aantal oude woningen zijn, weet je 

tegelijkertijd wat je nog kunt doen met deze oude woningen, weet je tegelijkertijd 

dat je ze nog tijdelijk en soms vrij lang voor de plannen uitgevoerd worden 

kunt gebruiken om de nood van specifieke bevolkingsgroepen, ik denk aan gezinnen 

zonder kinderen, studenten, aan andere alleenstaanden, Mijnheer de voorzitter, 

je kunt hier wat mee doen. Er wordt soms veel te vlug afgebroken, vandaar dat ik 

met klem de Hr. v.d. Schaar in zijn betoog wil ondersteuaen. Goed dan gaan we 

nu stemmen als de Hr. Meyer het goed vindt. Wie Uer is voor het voorstel 448 

Den Haag? 

dat lijkt een meerderheid, wie is tegen. Dat is een duidelijke meerderheid, dat 

is aangenomen. 

•••••••••• bij de gastarbeiders die wij hebben vernoemd in buitenlandse 

werknemers, dat heb ik U voorgelegd, maar daar hadden wij ook in 118 
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moeten betrekken van blz. 9 van het programma par. 13 van hoofdstuk I: het punt 

124 Laren, Blaricum. Als de machine weer in orde is, dat is het geval dan zou ik 

U willen voorstellen, dat punt wat we daarnet ten onrechte hebben verzuimd, nog 

even te behandelen bij onze par. 9 onder K. Is daar vanmorgen al iets over 

behandeld wat hier herhaald moet worden of is de behandeling nog niet begonnen 

dan doen we dat nu. I s er iemand die hierover het woord wil, Laren Blaricum? 

Niet? Wie Uwer wenst •••••• het gaat dus over amendement 124. Ik zal het even 

voorlezen ••••••• bevordering van een goede samenwerking en samenlevinga basis 

met de hier te lande werkzaam zijnde gastarbeiders, dat wordt dus nu buitenlandse 

werknemenrs alsmede een maatschappelijk verantwoord toelatingsbeleid. Wie 

Uwer is voor dit •••••• 

Voorzitter mag ik nog een opmerking maken. 

De afd. Den Haag zal gaarne het punt zelf ondersteunen maar zou willen bevorteren 

dat de toelichting daarbij vervalt. 

Dit lijkt wel te kunnen gebeuren. Mijnheer Rietkerk. Wij hebben onder de werk

gelegenheid onder par. 9 uitgesproken dat de positie van de buitenlandse werk

nemer grote aandacht verdiend en vormingamogelijkheden e.d. moeten worden 

gecreëerd. In dat kader vraag ik mij af of we nog behoefte hebben aan dit 

amendement afgezien van de niet helemaal passende toelichting, dacht ik dat 

b.v. ook een maatschappelijk verantwoord toelatingsbeleid vandaag al realiteit 

is naar mijn oordeel. Wat men dan met goede samenwerkings- en samenlevetngs 

basis beoogt is mij niet helemaal duidelijk. Het is toch niet de bedoeling dat 

we hier een opvangmogelijkheid creëren in die zin dat deze werknemers als 

blijvend zouden moeten worden in de maatscgappij ontvangen. Want dat is n.l. 

noch van betrokkenen noch bij het toelatingsbeleid de bedoeling. Voor zover 

met dit amendement dat zou worden beoogt, zou ik er wel bezwaar tegen hebben. 

Voor het overige •••••• daarom dacht ik dat we eigenlijk wel met datgenen wat 

we onder werkgelegenheid hebben opgemerkt kunnen volstaan. Goed ik ben geneigd 

het met U eens te zijn, maar Laren Blaricum is er niet dus de bedoeling kan ik 

U niet precies vertellen. Wie Uwer is er voor om het amendement 124 bij par. 

9 alsnog op te nemen zonder de toelichting. Wie is daar op tegen? Dat is een 

meerderheid dat zal dus niet gebeuren. We gaan dus verder met par. 15, de 

zelfstandigen, a, b, •••••• Mijnheer Rietkerk, Voorbeen wat meer technische 

opmerking. Onder de soc. verzekering hebben wij al aanvaard de uitspraak dat 

er een uitbreiding van de arbeidsongeschiktheidverzekering tot zelfstandigen 

moet komen. Ik zou willen voorstellen diezelfde formulering hier te gebruiken. 

Het is niet alleen technisch, het heeft ook nog andere aspecten als in andere 

formulering gebruikt, die ik U verder zal bespraren. 

De werkgroep was van má~g mijnheer Rietkerk, dat het toch iets anders was 

dan dat dit dus gaat over de fiscale aftrekbaarheid van eigen voorzieningen. 

Dat kanoo••• het is b, wij hebben onder ••••• op blz. 22 onderaan onder D 

hebben we bij de speciale •••••• niet verstaan ••••• het gaat hier om zelfstandigen 

waarom zouden we niet diezelfde formulering gebruiken afgezien van het feit 

dat dan vol•sverzekering ook nog andere problemen zitten die met de zelf

standigen niet van doen hebben. 119 
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Dat willen wij graag volgen mijnheer Rietkerk. Dan gaan we over naar p8nt 16 

midden- en kleinbedrijf. A B C D E F G H en I, de middenstandscommissie heeft 

kennelijk al Uw gevoelens vertolkt. Niemand stemming meer, dan is dit aangenomen. 

Dan krijgen wij par. 17 punt A B, daar moet ik nog een redactionele puzzel recht

zetten. ten zevende is niet geheel geed opgenomen, daar is een zinsnede uit

gevallen, die U inmiddels geloof ik uitgareikt hebtgekregen, en die hier dus 

ingelast moet worden. Die stond ook bijna zo in de vorige tekst. 

Iedereen accoord? Punt C, punt D hoofdstuk 17, geen stemming. Krijgen we par.18 

toerisme en recreatie, punt A, B, C en D amendement Delft 449 is ingetrokken. 

Iemand stemming over par. 18? Dan krijgen we par. 19 punt A 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 

6e, dan krijgen we punt B, punt C met een to.voeiing van Leiden 450. 

Hr. Offerhaus, ik wilde graag vragen waarom die toevoeging ontraden is. 

Dat zou ik de partijraad moeten vragen. Is het niet beter als U zegt waarom U 

het wilt aanbevelen? 

Alleen als ik wist waarom U tegen was, want het leek ons een bijzonder practisch 

belangrijk punt, daarom kom ik er nog even op terug. We hebben verder geweldig 

veel ingetrokken, , maar hier dachten we, vooral omdat ons gebleken is dat op 

allerlei niveau zowel gemeentelijk als provinciaal daar trouble over heerst, 

dat men daar regelmatig tegen aan stoot dat het niet moet zijn zoals hier staat 

en tenslotte kunstmatige kostenverdeling waar de zaak op vertraagd wordt. Als 

men zegt het is op financiële gronden te vertragen, dan zeg ik dan moet je 

gewoon je prioriteiten stellen. Dan vind ik het prachtig. Maar je moet niet 

door gehaspel met financieringsproblemen met verdelinga problemen de zaak rekken. 

Dank U. 

Ik weet nu weer waarom wij het niet zo gelukkig vonden mijnheer Offerhaus, omdat 

dit waarschijnlijk was geïnspireerd door een moeilijk kunstwerk in de buurt van 

Leiden en dit zou betekenen dat als de verdeling van de financiering niet rond 

is, de financiering van het project zelf ook niet rond is, want dan is het op 

geen van de 3 begrotingen rond, dus dan zou het betekenen dat men eigenlijk 

voordat, niet alleen de financiering maar het hele project goedgekeurd zou zijn, 

alvast met de uitvoering zou zijn begonnen en dan de moeilijkheden met provincie 

rijke gemeenten eerst recht zouden beginnen. Dit is dus de reden geweest mijnheer 

Offerhaus. Mag ik dan antwoorden dat er geen enkel bij mij bekend en het voorstel 

komt van mij,x±tkLeids of in de omgeving liggend project daarbij voorgestaan 

heeft, maar dat het dus zuiver een regulerende opmerking geweest is. 

Mijnheer de voorzitter, v.d. Dussen Haarlem, juist om de redenen die U aangaf 

ben ik een vervent tegenstander van dit amendement van Leiden, Die financierings

problemen dat is niet om elkaar lastig te vallen, maar dat is omdat de zaak 

budgettair niet rond is. En nu is een aanbeveling van, jongens begin maar en dan 

zullen we later wel eens zin hoe de budgettaire dekking tot stand komt, dat 

is een heilloze weg. Ik dank U. 

Mijnheer de Beer. Ik had het zelfde punt Els de Hr. v.d.Dussen, maar bovendien 

is het nog zo, het gaat hier om gemeentelijke wegen mijnheer de voorzitter, 

••••••••••• 120 
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dus het betekent dat het een besluit van de Gemeenteraad is of men begint of niet 

en het hoort gewoon niet thuis in een programma over landelijke politiek. Het is 

gewoon een kwestie van gemeentepolitiek. 

Nou er is hier ook sprake van rijk en provincie, maar goed. 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de Beer begrijpt wat ik bedoel, Ik geloof dat 

daarmede bereikt is wat ik bezoek, dus ik trek het voorstel in, 

Dank U zeer, dan gaan wij verder met punt D.punt E ten eerste, 2e, 3e, 4e, 5e,6e 

en dan kom ik aan een voorstel Den Helder 451 7e. 

Gaat Uw gang. Mijnheer de voorzitter, Den Helder is gekomen tot dit punt omdat 

openbaar vervoer zoals ons blijkt uit de kranten, want we hebben zelf niet uo'n 

erg probleem mee in Den Helder, aangezien we nog niet zo groot zijn. 

De grote tekorten zijn bij het openbaar vervoer in de steden. Dit zijn millioenen 

bedragen, we hoeven slechts naar Amsterdam te kijken of Den Haag. Tevens zitten 

wij met verstopte binnen steden. Het idee nu van goedkoop vervoer in de binnen

steden is gestoeld op het idee van het vervoer wat er o.a. plaats vindt op 

werven in de buurt van het Nieuwe Waterweg gebied. Er rijdt n.l. een buss7iteem 

rond met een zeer hoge frequentie. 7 min, 6 min, waardoor er geen economisch 

tijdverlies optreedt. Toevallig kost het daar niets en men zou kunnen 

denken dat het in een binnenstad gaat voor een "duppie" of 15 cent. Alleen maar 

een symbolisch bedrag, het maakt niet veel uit op de totale tekorten. Misschien 

is het wel dat dit goedkoper zou zijn. Bovendien hebben we het voordeel dat het 

economisch verlies van het transport van een stuk van het ene bedrijf naar het 

andere bedrijf niet meer hoeft op te treden, aangezien men voor 3 straten verder 

rustig de opstapbus pakt en daar 5 min. later aanwezig is. Terwijl men thans 

als men met de eigen auto gaat er een half uur aan kwijt is. Lopen is dan net 

zo lang als met de eigen auto. Dit houdt tevens in dat de eigen auto minder 

gebruikt zal worden in de binnensteden. Men zal misschien zelfs vrij snel de 

verbinding pakken tussen , laat ik zeggen voor de Haagse regio, de tram van 

Voorburg naar het Hollandach Spoor en daar pakt men even de ringleiding voor 

een dubbeltje en rijdend met een frequentie van 5 min. 

Ik wou het ongeveer hierbij laten. Het gaat in feite nog veel veel verder. Den 

Helder beschouwt dit een goede aanvulling voor een beter vervoer maar tevens 

voor een opheffen van de verstoppingen in de binnensteden. 

Dank U wel, nog meer sprekers, Mijnheer de Beer. 

Mijnheer de voorzitter, ik zou mij er een beetje makkelijk af kunnen maken als 

ik zei, ook dit is een kwestie van gemeentelijke politiek want het gaat inderdaad 

over vervoer in de binnensteden. Maar ik wil in dit geval het niet hierbij 

laten. Het zijn 2 bezwaren tegen het amendement. Het eerste is n.l. dat het 

amendement zelf en de toelichting niet consistent zijn. De toelichting zegt n.l. 

je moet zorgen voor goede aansluiting. Goede service verlening, dat is op 

zichcelf juist,daar is ook geen beawaar tegen maar dat betekentdus helemaal 

niet dat het daarom ook goedkoop moet zijn. Integendeel, gebleken is dat hebben 

onderzoekingen van het N.E.I. aangetoond ••••••••••• 121 

------- -------
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Even doorbreken, mijnheer de Beer. Die toelichting is ten onrechte weer cursief 

gedrukt, die slaat op het hele punt en dus niet op leb Helder. Accoored goed 

maar dan zou inderdaad die toelichting dan ook moeten verdwijnen want op 

zichzelf is dit inconsewuent. Het tweede punt en dat is misschien principiële 

bezwaren, dat wij niet moeten streven naar goedkoppe maar inderdaad zullen we 

trachten om optimale tarieven te hetfen. Die tarieven n.l. die zo gelegen zijn 

dat het niet afschrikwekkend is en toch wel een redelijke contra prestatie 

van de vervoerderéjziger wordt gevraagd. U bereikt niet meer elienten wanneer 

U alleen gewoon de prijs laag houdt. Dat is een fictie. 

Dank U wel. Wie nog? •••• Dan gaan we hierover stemmen. Wie is voor het amendement 

451 Den Helder? Wie is tegen. Dat is verworpen. Krijgen we punt F, de toelichting 

blijft dus staan die hoort bij de eerste 6 punten. Punt G. 

Punt F? Gaat Uw gang. Haagsma, Doetinchem. Ik wou voorstellen dit te schrappen 

als te miniem voor een verkiezingsprogramma. Prijs mechanisme is een duidelijke 

uitspraak, dus dat men betaalt voor de parkeerplaats. Maar ik wil het graag in 

stemming brengen. Wie Uwer is tegen punt F? Wie is voor? Meerderheid - aangenomen. 

Punt G. Punt H. Mijnheer Meyer. 

Mijnheer de voorzitter, toen de afd. Utrecht een amendement indiende wat U nu 

niet meer terugvindt, want we hebben ons dank zij Uw kundig voorbereidend werk 

geschaard met anderen aan een gemeenschappelijke tekst, toen was in dat 

amendement zeer duidelijk besloten de problematiek dat wij ook een zeer ernstige 

dreigende geluidshinder bij Schiphol voorzagen bij verdere uitbreiding. Wij 

hebben toen open gestaan voor discussies die toen zijn ontstaan, dat wellicht 

andere oplossingen mogelijk zijn. Misschien bij Schiphol, misschien door een 

ander beleid, door de hele luchtvaartproblematiek nog eens te bekijken en te 

komen tot een nationaal luchthavenbeleid. Wij willen ons best scharen achter 

de rechtop gedrukte tekst H, vermits de toelichting die thans met schuine letters 

bij Aalsmeer vermeld staat ook bij H als rechtop worèt gehandhaafd. Dat was 

de essentie van onze samengang met anderen. Dat is dezelfde drukfout of hoe 

je het noemen wilt, deze toelichting •••••••• 

Amendement 452 Aalsmeer van I. Ja, gaat Uw gang. 

Mijnheer de voorzitter, v.d. Wijde, Aalsmeer, Onlangs kwam uit het rapport 

van de interdepartementale commissie planologie luchtvaartterreinen Valkenhage. 

Inzake uitbreiding Schiphol met een 5e baan. De conclusies van deze commissies 

zijn naar de mening van onze afdeling te voorzichtig. Reeds nu wordt gesproken 

uit bedrijfs economisch oogpunt over een 6e baan i.v.m. met de ongelijke 

capaciteit van de Oost West t.o.v. de Noord Zuid banen. Uitgaande van de 

prognose van de commissie Valkenhage zal Schiphol in zijn huidige vorm op 

zijn vroegst in 1983 vol zijn. Een realiseringstijd van 12 jaar eist dat reeds 

in 1971 en zelfs bij voorkeur tijdens de op handen zijnde kabinetsformatie, een 

beslissing zal worden genomen t.a.v. de situering van de 2e luchthaven. 

Als wij niet reeds nu beslissen dat wij als VVD een uitbreiding van Schiphol 



SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK 
AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

mi 

Blad No. 122 

Band No. 10 

afwijzen is het niet uitgesloten dat tijdens de kabinetsformatie ons dit door 

evt. coalitie partners zal worden opgedrongen. De invloed van de luchthaven

directie mag niet worden onderschat. Daarom mag ik het amendement van de afd. 

Aalsmeer overeenkomstig het standpunt van de gemeenteraadsfractie, waarin wij 

een uitbreiding van Schiphol nadrukkelijk afwijzen, warm aanbevelen. nadrukke

lijk moet ik er op wijzen dat elkeen die de geluidshinder aan den lijve onder

vindt, ondanks de economische aspecten welke echt wel worden ingezien, afwijst. 

Voorstellen welke uitbreiding met waarborg voorstaan, moeten wij ook nadruk

kelijk afwijzen omdat deze waarborgen onder de druk van de omstandigheden 

als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen. Het onderzoeken van de mogelijkheden 

de geluidshinder in de huidige situatie te beperken staat hier volledig buiten. 

De bewering van de luchthavendirectie dat gelijk geluidavermindering zal plaats 

hebben, zal wellicht voor enkele gebieden gelden, echter zeer zeker niet voor 

het hele gebied, eerder het tegendeel. Zie pag. 59 punt d van voornoemd rapport 

Valkenhage. Ik dank U wel. 

Ik dank U zeer. Mijnheer de Beer. Ja mijnheer de voorzitter, ik woon zelf in 

Vlaardingen en ik weet wat stank is, maar ik moet U eerlijk zeggen ik zit 

liever in de stank dan in het lawaai. Het probleem van Schiphol is beslist 

een probleem dat de aandacht van de fractie heeft. Dat wil ik eerst even voorop 

stellen. Ik moet ook zeggen dat op zichzelf het amendement Aalsmeer mij 

sympathiek aandoet, maar ik zal het bestrijden met de volgende reden. 

Het is juist daar is over het algemeen wel overeenstemming over dat we zo snel 

mogelijk moeten streven naar een 2e nationale luchthaven. Maar aan de andere 

kant moet U zich goed voorstellen, U hebt terecht gezegd, die zal pas ongeveer 

in 1973 klaar zijn, •••• 1983 op zijn vroegst. Dat is ook het moment waarop 

Schiphol onderhand aan zijn max. capaciteit is. Maar U moet zich goed realiseren 

dat als wij niets zouden doen aan het huidige banenstelsel van Schiphol wij dus 

in 1983 zitten met een verdubbeling minstens van het vliegverkeer. 

Wat dat natuurlijk betekent voor de bewoners van Zwanenburg, Hoofddorp en 

Aalsmeer, dat kunt U raden. Het punt waar het nu om gaat is dit. Op het ogenblik 

is in discussie of het aanleggen van een 5e en/of 6e baan verdraaiing van de 

4e baan of dat àllemaal adeuqate maatregelen zijn om in die periode van nu 

en pak weg 1983 de geuidshinder voor de betrokken gebieden wat dragelijker te 

maken. Maar zolang ••••••• sommige zeggen dat hebben we bij de hearing-, 

die bij de 2e Kamer commissie van Verkeer en Waterstaat te Helmond is gehoord 

sommige zeggen~ d-T AANLEGGEN VAN DIE (E BAAN ZEGT HELEMAAL NIETS? ANDERE 

zeggen, het verplaatst het probleem alleen maar, weer andere zeggen dat 

het weermlpt. Zolant die zaak nog niet is uitgeiocht, zou ik er toch voor 

willen pleiten om niealde zaken zo af te grendelen als in het amendement van 

Aalsmeer is gesteld, dat we tegen iedere uitbreiding van Schiphol zouden moeten 

verzetten, want het zou inderdaad wel eens kunnen zijn dat toch voor die 

periode soulaas gelegen is in de aanleg van andere banen. Ik geef toe dat het 

een hele nare oplossing is, als het een oplossing is. Maar mijnltec;1' C.e 

voorzitter het zou kunnen zijn dat we er iets aan moeten doen, en dan zou dit 

een onoverkomelijk bezwaar vormen. • •.••••• 123 
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Ik wil hier toch wel even graag van repliek dienen. Het is niet zo dat wij 

met het afwijzen van de 5e baan uitsluiten dat geen enkel andere mogelijkheid 

zou zijn om de geluidavermeerdering die inderdaad hier de komende 12 jaar zal 

optreden, te ondervangen. Er zijn plannen Stoethof de aanvliegroute zodanig 

te wijzigen dat b.v. Zwanenburg voor een gedeelte ontlast wordt. Ik wens ook 

helemaal niet te beslissen hier, dat bij een afwijzing van de 5e baan, daardoor 

de discussie over de huidige mogelijkheden om de geluidshinder te verminderen 

moet worden afgesloten, dat is natuurlijk onzin. Wij kunnen evengoed zondermeer 

stellen dat die 5e baan voor ik mag wel zeggen voor een groot gedeelte van de 

omgeving van Schiphol onaanvaardbaar blijft, wat ook andere oplossingen zouden 

kunnen worden. 

Goed nog verdere sprekers? Dan gaan wij over tot stemming. Dat betreft dus 

amendement 452 Aalsmeer. Wie Uwer is voor dit amendement? Duidelijk handen 

omhoog. Wie is tegen? Nog een keer de voorstemmers graag. Ik durf het niet 

helemaal ••••••• Nog een keer de tegenstemmers? Dit wordt schriftelijk gestemd, 

het gaat dus over 452 Aalsmeer. Wie is voor het amendement is in de mand voor, 

wie tegen is in de mand tegen. Blanco staat daar tussen. stembiljet 7. 
Heeft ieder van U gestemd? Wij gaan ondertussen vast door met de volgende 

punten. Ik krijg dan punt J, niemand over punt J, danK, L, M, daar is een 

amendement op 453 waar inmiddels Vlaardingen en Delft zich hebben teruggetrokken. 

De oommissie verkeer en vervoer heeft dit half gehandhaafd, wil het ook in

trekken als in de tekst van M het woord nationale zou worden vervangen door 

internationale, dat vindt de werkgroep toch niet helemaal redactioneel. 

Voorzitter, ik heb de opdracht namens d4 afd. Den Haag om in de geest van de 

commissie Verkeer en vervoer dat amendement dan toch nog te steunen, juist op 

grond van die term internationale die U er in wilt lassen blijkbaar. Daar 

voelt Den Haag veel voer. 

Mijnheer de voorzitter, misschien kan ik iets •••• mijnheer de Beer ••••• want 

ik heb ook in die vergadering verkeer en vervoer gezeten, bedoeld is n.l. hier 

bij dat nationale vervoer de Nederlandse vervoersbedrijven, maar die werken op 

internationale basis, ik bedoel die gaan de grens over en nou de suggestie van 

de oommissie verkeer en vervoer, omdat dat duidelijker ••••••• nou ja om daar 

internationaal van te maken. Het is duidelijk dat het over Ned. bedrijven gaat 

maar om duidelijk te maken het gaat om Ned. bedrijven die over de grens heen 

vervoeren. Ik zou willen voorstellen om, het is echt een redactionele wijziging, 

het was goed bedoe~d in de oorspronkelijke tekst ••••••••••• als we het woord 

nationale er eens gewoon uitgooien ••••••• het gaat hier n.l. juist om de positie 

van de internationale vervoersbedrijven t.o.v. de buitenlandse concurrenten. 

Ik kan op dit moment niet verder gaan dan natuurlijk toelichten de suggestie van 

de commissie verkeer en vervoer. 

Goed, nog verdere sprekers? Het is natuurlijk zonder meer mogelijk het woord 

•••••• 124 
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nationale te laten vervallen. Ik heb er op zichzelf geen bezwaar tegen, gezien 

de toelichting om het woord grensoverschrijdend hiervoor in de plaats te stellen 

als de vergadering zich daar in duidelijke meerderheid achter stelt lijkt mij 

dat wel mogelijk. Is dat accoord?. Dan is dus het voorstel van de Hr. Joekes 

om nationale door grensoverschrijdende goederenvervoer aangenomen. Inmiddels 

kan ik U mededelen dat het amendement Aalsmeer is verworpen met 153 stemmen 

voor 188 tegen en 2 ongeldig. 

Wij gaan dan nu verder met punt N. Punt 0. Punt P en Q. Dan hebben wij R 454 

dat is vanochtend ook al behandeld bij hoofdstuk 1 en daar verworpen, ik stel 

U voor om dat hier dus conform te behandelen. Iemand stemming over hoofdstuk 19? 

Mevrouw. Onverstaanbatr•••••••••••••• Ja, ••• M3vrouw dat is wel een mogelijkheid 

maar we hebben juist op gezag van een woordvoerder van de commissie verkeer en 

vervoerkaangenomen en ik dacht op zichzelf niet ten onrechte, dat hier uitdruk

kelijk dit internationale vervoer is bedoeld. Ja, maar de vergadering zal zich 

moeten uitspreken. Bedoeld U nou het internationale vervoer of al het vervoer? 

Onverstaanbaar. Kunt U even bij de microfoon komen? 

Wanneer U het alleen tot het grensoverschrijdend verkeer beperkt, dan zit U in 

een moeilijk dilemma, want er zijn vreselijk veel wegvervoersbedrijven die 

zowel op de een als op de andere markt opereren. Ik stel U voor om of uit te 

laten nationaal, internationaal dus alleen maar over goederenvervoer te apreten 

of beide te noemen. 

Ja, het voorstel om het weg te laten is door de Hr. v. Ardenne gedaan en had 

toen aanvankelijk niet ondersteuning. Ik wil het graag opnieuw, nu het blijbaar 

een misverstand is opnieuw aan de orde stellen. We hebben dus 2 mogelijkheden 

om het woord nationale of helemaal weg te laten , dan staat er dus van het 

goederenverveer of daarvoor in de plaats te stellen het grensoverschrijdende 

goederenvervoer. Wie is er voorstander om het geheel weg te laten? Dus het woord 

nationale weg te laten dan staat er krachtige bedrijven in de sector van het 

goederenvervoer •••••• en wie is er voor om daar te lezen grensoverschrijdende ••• 

dat is een minderheid dan wordt het alsnog het goederenvervoer. Dan gaan 

wij nu nog naar par. 20 van de consumenten. A, B,C,D mijnheer Kessler over 

welk punt. over punt G, mijnheer de voorzitter. 

Nou Den Haag heeft nog ee nkleine suggestie, een redactionele verfraaiing als 

het mag. De tekst zoals het nu staat met die onnodige smaak- en kleurstoffen 

dat staat zo bedillerig. Mag daarvan gemaakt worden bestrijding van het 

gebru&k van schadelijke smaak- en kleurstoffen. 

Ik zou dat nu toch niet meer willen opnemen. Dat is toch iets anders. Er zijn 

nog meer sprekers mijnheer Korthals Altes. Een ogenblik. Nog iemand over punt G. 

Ik stel U voor het zo aan te nemen als het hier ligt. Dan is nog het woord 

gevraagd door mijnheer Jans. 

Mijnheer Korthals Al tes eerst~:. Ik heb n.l. in hoofdstuk 3 een steek laten vallen. 

Ik mag U verzoeken terug te gaan naar blz. 6 eerste kolom dat is hoofdstuk 1 

daar ziet U boven dikke kop par. 7 onderjijs ziet U een amendement Lisse en 

omstreken, daar stna 1:. a_cc;oori maar verplaatsen naar hoofdstuk 3 par. 13 
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en dat was een amendement nieuw punt. duidelijk vermelden dat er geen belemmeringen 

mogen bestaan voor cultuur uitingen op Zondagl. Dat wilden we dus verplaatsen 

naar hoofdstuk 3 par. 13. Inmiddels is dat 12 genummerd. dat is de beroemde 

justitie par. En ik wilde voorstellen om dat voorstel van Lisse over te nemen 

en daar te plaatsen. Is daar iemand tegen? Zo niet dan is hoofdstuk 3 nu 

eindelijk af. dank U wel. 

Nu nog mijnheer 'Jans. 

Ik heb 2 punten mijnheer de voorzitter. Eerst een verzoek van het •••• 

om zo snel mogelijk te komen met publicering van de urgentiepunten opdat er 

dus nog uitvoerig over gediscussieerd kan worden. Het 2e punt is van mijzelf 

en slaat op die kwantifiswring. Het is dus toegezegd en daar zijn wij zeer 

dankbaar voor dat •e dus zullen komen tot kwantifisering van het urgentie-
L 

programma. Maar ik zou toch nog wel willen verzoeken dat mem wat verder en 

ruimer gaat opvatten en gaat proberen te komen, zij dan tOt een zeer globale 

kwantifisering van het gehele programma. Ik zeg er dus bij zeer globale 

gezien de tijd. En ik dacht dat over 4 jaar, dat wou ik er nog even bijvoegen, 

dat dan we niet meer kunnen komen tot een 3e discussie als we dat vandaag 

hebben gehad, maar dat dan eigenlijk voor de belangrijkste punten al meteen 

daarbij gegeven moeten worden, wat het gaat kosten, want dan krijgen we een 

veel reelere discussie dan nu geweest is. 

Goed mijnheer Joekes nog even hierover. 

Mijnheer de voorzitter, de alg. secretaris van de partij probeert zijn gezicht 

te redden ~oor mij nu mee te geven de opmerking maandag klaar. Nogmaals U moet 

U van deze operatie, dat is al eerder gezegd vanachter de tafel door de Hr. v. 

Ardenne, nie~t te gro•e voorstellingen maken. Wij zullen ons uiterste best doen 

om een zo goed mogelijke kwantifisering te geven. U moet er niet op rekenen 

dat die op het hele program kan slaan. U moet er niet op rekenen dat die zou 

kunnen inhouden concreet aangegeven beperkingen van overheids uitgaven. Wij zullen 

ons best doen om de partij een zo goeè mogelijk inzicht te geven, zo goed als 

dat in deze korte termijn nog mogelijk is van enerzijds de beschikbare ruimte 

bij bepaalde veronderstellingen en anderzijds globaal aangegeven de kosten van 

het aantal b langrijke aanbevelingen. Dat is wat ik voor mij graag als poging 

zo snel mogelijk kan toezeggen. 

Dan geef ik nu graag de leiding van de vergadering weer over aan de partij 

voorzitster. 

Dames en Heren, dan aan mij het genoegen deze zeer lange marathon zitting te 

mogen besluiten. Niet alleen in Brussel houden ze marathon zittingen ook in 

Den Haag. Allereerst onze dank aan de werkgroepen die het allemaal zo keurig 

hebben voorbereid, want de procedure die we dit keer hebben gevolgd was bepaald 

geen eenvoudige, maar het was wel een procedure met zoveel mogelijk inspraak 

met zoveel mogelijk discussie. Maar de 2 stukken die U heeft ontvangen als 

catern van V en D zullen U wel het bewijs gegeven hebben dat hier buitengewoon 

veel werk is verzet. Maar ook even dank aan de Hr. Lachapelle, die zo bescheiden 

op de achtergrond zit. 
• 0 0 •• 126 
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Want zonder hem was het bepaald niet gelukt om in de geweldig drukke dagen 

rondom Kerst en Nieuwjaar deze 2e editie klaar te krijgen, die was qua samen

stelling nog veel moeilijker dan de eerste. De eerste hoefde alleen maar 

geschreven te worden, maar hier moest met cursief en recht en wel of geen 

zet of drukfouten, ook wel eens fouten die aan de opmaak, aan de zetterij te 

wijten zijn, maar bepaald niet aan de Hr. Lacha~pelle. Mijnheer Laohapelle 

heel veel dank namens de partij, het is geweldig wat U hieraan gedaan heeft. 

En tenslotte dank aan alle aanwezigen. U heeft op een bijzonder plezierige 

en sportieve'1 wijze aan de discussies deel genomen. De sfeer is de hele dag 

goed gebleven, zelfs toen we een beetje honger kregen. Ik geloof dat op het 

juiste moment d4 bitterballen zijn binnengekomen, tenminste zo was het bij 

mij, moet ik U eerlijk bekennen. Maar ik geloof als Vonhof weer een boek gaat 

schrijven, dan kan hij het noemen de taaie blauwe rakkers, want U bent allemaal 

bijzonder taai geweest. Hartelijk dank en tot ziens in Amsterdam • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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