
ALGEMENE VERGADERING 

Notulen van de Buitengewone Algemène Vcrgadering van d.e Volks
partij voor Vrijheid en Democratie, gehouden op vrijdag 6 en 

·.zaterdag ? januari 1967 in l).et Rijnhotel te Rotterdam. 

De Voorzitter, Ir.K.van der Pols, opent vrijdag 6 januari 1967 
om 8 uur-des ävönds deze Buitenge•.vone Algemene Vergadering die 
bijeen geroepen is voor de vaststelling van het Verkiezingspro
gram '1967. De Voorzitter is bijzonder verheugd dat een zo groot 
aantal partijleden van zijn belangstelling doet bltjken; in het 
bijzonder richt hij zich met een woord van welkom tot de ere
voorzitter der partij, Zijne Excellentie Prof.II'il'.P.J.Oud. 

Dit ÜJ, zo gaat spreker voort, een openbare vergadering en het 
Hoofdbestuur stelt het bijzonder op prijs, dat de pers di~ö" hier 
in grote getale aanwezig is zoveel interesse toont voor de poli
tieke zaken die hier zulle·n worden behandeld. 

Spreker brengt in herinnering dat de procedure voor de vast
stelling van het Verkiezingsprogram aanzienlijk versneld moe::Jt 
worden in verband mst het feit dat de Tweede-Kamerverkiezing is 
vervroegd en reeds op 15 februari a.s. zal worden gehouden. Aan 
een aantal reglementair vastgelegde termijnen kon daardoor niet 
de hand worden gehouden •. Voorts heeft de commissie, die het pro
gram zoals dit thans ter tafel ligt heeft samengesteld, bijzonder 
hard moeten werken. Deze commissie, voorgezeten door Mr.E.H. 
Toxopeus en waarvan voorts deel uitmaken Prof.Dr.H.J.Witteveen, 
Jhr.Mr.vr.H.D.Quarles van Ufford, Mevrouw Lir.E.Veàer:...smit, Mr.F. 
Korthals Altes, H.J.L.Vonhoff, ~rr.H.P.Talsma en Dr.A.J.Vis, heeft 
het Hoofdbestuur wel zeer aan zich verplicht. Dit zelfde geldt 
niet in de laatste plaats voor degene die als lid en secretaris 
der commissie is opgetreden: Mr.E.C.de Mooij. Door de zorg van 
al deze betrokkenen is het mogelijk geweest in het nummer van 
23 december j.l. van Vrijheid en Democratie het ontwerp-Verkie
zingsprogram, alsmede de door de commissie niet overggnomen 
amendementen te publiceren. Aan de hand van deze publicatie zal 
de vergadering vanavond en morgen moeten beraadslagen. 

De Voorzitter gaat vervolgens over tot de benoeming van een 
Not~len-commissie voo~ deze vergadering. Hij stelt voor in deze 
commissie te benoemen de heren E.J.Korthals Altes te Enschede, 
J.van Dijk te Dordrecht en JYJr.D.F.Went te Leeuwarden. Betrokkenen 
verklaren zich bereid deze taak op zich te nemen en de vergade
ring gaat met hun benoeming gaarne accoord zodat de Notulen-com
missie voor deze vergadering aldus is samengesteld. 

De Voorzitter stelt thans aan de orde het hoofdpunt van de 
agenda: Vaststelling van het Verkie zj_ngsprogram 1967. De heer 
Mr:.E·.H. Toxopeus heeft zich bereid verklaard dit agendapunt in 
te leiden met enige algemene politieke beschouwingen. De Voor
zitter geeft hiertoe gaarne aan de heer Toxopeus het woord; 
diens rede is als bijlage bij deze notulen gevoegd. 

De Voorzitter zegt de heer Toxopeus gaarne dank voor het feit 
dat hij op zo heldere wijze vele zeer moeilijke problemen voor 
de vergadering heeft willen belichten. De heer Toxopeus, aldus 
spreker, heeft ons allen een goede prognose gegeven voor de toe
.komst. van onze partij. 

Intussen wil de Voorzitter eerst nog een bijzonder punt aan 
de orde stellen. Enige dagen geleden is aan een zeer verdienste
lijk lid van de v.v.D. de heer Mr.D.A.Delpra.t, een bijzondere 
or~erscheiding te beurt gevallen ter gelegenh~id van zijn afscheid 
als voorzitter van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De heer 
Delprat is benoemd tot Groot-officier van Oranje-Nassau. De 
Voorzitter.stelt voor namer.s de vergadering een telegram aan de 
heer Delprat te zenden om h~m met deze onderscheiding geluk te 
wensen._De vergadering gaat gaarne met dit voorstel accoord. 

Vervolgens draagt de Voorz~ tter de leiding van de vergadering 
over aan de heer Toxopeus, die zich bereid heeft verklaard als 
voorzitter van de commissie die het Verkiezingsprogram heeft 
ontworpen de voorstellen dezer commissie te verdedigen. 
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De Heer Mr.E.H.Toxopeus wil allereerst een voorstel van orde 
doen. Hij zou hedenavond willen beginnen met de behandeling van 

·-de amendementen van niet-redactionele aard, ingedi~nd op het 
Verkiezingsprogram, en dan· zaterdagochtend een aanvang willen 
maken met de behandeling van het manifest en de urgentiepunten. 

Na vaststelling daarvan zou hij de bespreking der amendemen
ten op het program willen afronden. Voorts doet hij een beroep 
op afgevaardigden van afdelingen die op een zo laat tijdstip 
amendementen hebben ingediend dat deze niet meer konden worden 
opgenomen in het nummer van 23 december '1966 van Vrijheid en 
Democratie, deze amendementen ter vergadering niet ter discussie 
te stellen. 
De he·cr. G •. Ch. 0 .•. Boosman, Finsterwelde, maakt hiertegen bezwaar. 
Hij dringt aanop 0rote soepelheid. De afdelingen en centrales 
hebben op het definitieve ontwerp-program zoals dit op 23 decem
ber j .1. is gepubliceerd gee.n nieuwe amendementen meer kunnen 
indienen. Spreker kan zich voorstellen dat er afclelingèn zijn die 
zich met bepaalde punten uit dit definitieve ontwerp niet kunnen 
verenigen en die thans nieuwe amendementEm en nieuwe voorstellen 
willen indienen. Niet alleen de commissie ter voorbereiding van 
het program verkeerde in tijdnood; dit zelfde geldt even zeer 
voor de afdelingen. Het gaat erom dat onze partij thans een ver
kiezingsmanifest krijgt dat datgene weergeeft wat bij ons l·ibera
len leeft, aldus spreker. Wij zijn een open partij, wij zijn een 
liberale partij. ~n dan moet er ook een open discussie plaats 
yinden: en. clan m<?-g. het niet zo zijn dat terwille .yan de- ti.jd en 
t~ryd.lle van de orde bela,ngrijk_e amendementen,. die door tijdnood 
niet tijqig konden worden ingediend hier niet meer zouden kunnen 
tvord~n behandeld. Spreker vraagt zeer beslist namens de afdeling 
Groningen 'of de leiding der vergadering alsnog aan de afgevaar-

. digden gelegenheid zou. willen geven nieuwe amendementen staande 
·'de v'~rgadering in te dienen opdat deze alsnog in behandeling 
kunnen worden genomen. . 

·.De heer Toxopous meent aan dit,verzoek onmogelijk gevolg te 
kuri.ne'n geven. Wij moeten, aldus spreker, morgenmiddag met ons 
werk gereed komen. Ons wacht ook thans reeds een bijzonder zware 
taak. Zou de vergadering het voorstel van de heer Boosman volgen, 
dan acht spreker het uitgesloten dat het Verkiezingsprogram 1967 
in deze Buitengewone Algemene Vergadering wordt vastgesteld •. 

· De heer Drs.G.M.V.van Aardenne, Dordrecht, doet een verzoek 
:van andere aard. Hij is er zich volkomen van bewust dat de partjj
. cammissies niet bevoegd zijn tot het indienen van amendementen. 

Toch zou spreker er de aandacht voor willen vragen dat o.a. de 
Sociaal-Economische Commissie een zeer groot aantal "bouwstenen" 
heeft aangedragen waarvan weliswaar het merendeel door de Commis-

.sie is overgenomen, maar waarvan er toch een zestal ia blijven 
liggen. Spreker vraagt ~eze zes principiële punten in deze-vcr-
.gadering aan de orde te mogen stellen. ·· 
' : ;oe heer Toxopeus verklaart zich hiertoe niet bereid, en dat 
uitsluitend in het belang van de goede orde. Wij moeten, aldus 
spreker, vanavond en morgen met de vaststelling van dit program 
gereed komen. Beginnen wij nu op deze wijze te opereren, dan 

, geeft spreker de vergadering de verzekering dat het werk niet 
gereed komt. Hij verzoekt de heer Van Aardenne dringenP, zijn 

. voorstel in te· trekken. · 
De heer Van Aardenne is voor het arguine~t van de tijdnood 

wel gevoelig .. doch betreurt het' in· hoge mate·dat het geringe aan
·tal·principiele punten van de Sociaal-Economische Commissie· dan 
niet meer in behandeling zou kunnen komen. Sij vraagt of de 

·heer Toxopcus hem, mocht het met de tijdnood meevallen, alsnog 
morgen- de kans wil geven .op zijn vraag terug te komen. 

~a-heer ToxopeuQ verklaart zièh ook daartoe niet bereid en 
gaat vervolgens over tot de behandeling van de ingediende amende-
menten. ·. ... · 

,· 

....... 
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Hoofdstuk Binnenlandse Politiek. 

Paragraaf "Nie·t met de P.v.d.A." 

Amendement van de afdeling Alphen aan den Rijn: 
11 De V.V.D. acht het onaanváardbaar samen te werken met enige 

politieke partij, die door haar opvattingen duidelijk blijk geeft 
.fl·en politiek te willen voeren die in strijd is met het landsbelang~ 
of indruist tegen de liberale beginselen." 

. De heer Toxopeus licht nader toe om welk~ redenen d.e commis~ie 
dit amendement niet heeft overgenomen. Het 1s, aldus spreker, 1n 
de huidiee politieke constellatie noodzakelijk zo duidelijk moge
lijk te zijn. Zou dit amendement worden overgenomen, dan is het 
enige resultaat dat aan deze duidelijkheid afbreuk zou worden ge
daan, al was het alleen maar omdat men dan zou kunnen gaan discus
siëren over de vraag of de P.v.d.A. al dan niet onder de in het 
amendement aangeduide politieke partijen begrepen dient·te worden. 

Het amendement van de afdeling Alphen aan den Rijn blijkt uit 
de vergadering geen·enkele ondersteuning te vinden, waarop de heer 
Toxopeus constateert dat het is verworpen. 

Paragraaf "Partijvorming". 

Amendement afdeling Doetinchem: 
Toe te voegen: "Kamerontbinding bij iedere kabinetscrisis, uit 

te voeren door het demissionaire kabine~' 
De _heer Toxopeus acht de gedachte, in dit amendement neerge-

legd, een te rigoreus doortrekken van een regel die incidenteel 
wel toegepast kan worden en ook wordt. Onder omstandigheden zoude .• 
nodeloos veel kosten worden gemaakt en zou nodeloo~ veel tijd 
worden verspild. 

De heer Drs.B.U.Haagsma, Doetinchem, licht namens deze afdelin5 
het amendement toe. De afdeling Doetinchem is van mening dat dit 
amendement.als voordelen biedt dat tussen-kabinetten,zoals het 
kabinet-Zijlstra,niet meer mogelijk zijn - voor de politieke 
duideJ.ijkheid.een winst- en dat lichtvaardige kabinetscrisissen 
zullen worden vermeden. De regering, en ook de regeringspartijen, 
zullen onder die omstandigheden immers trachten een periode van 
vier jaar vol te maken. Mocht er om een belangrijke zaak toch een 
kabinetscrisis ontstaan, dan is het, aldus spreker, juist ook 
democratisch dat het volk dan inspraak ·kan hebben. 

De heer Toxopeus bJ.ijft bij zijn standpunt. Het voorstel lijkt 
hem staatsrechtelijk onjuist. Deze zaken zijn, en moeten blijven, 
ongeschreven staatsrecht,.· en behoren niet te worden opgenomen in 
een Verkiezingsprogram. 

De vergadering sluit zich bij het standpunt van de heer Toxo
'peus aan, zodat het amendement niet wordt aangenomen. 

Paragraaf "Democratische controle". 

Amendement van de afdelingen Alphen aan den Rijn, Den Helder, 
Rotterdam, Sassenheim en Utrecht: 

"Sterkere band en contact tussen.kiezer en gekozene, misschien 
ook door een gemengd districtenstelsel. 11 • 

De heer Toxopeus wijst .. er op dat een sterkere band tussen 
kiezer en gekozene door het dist~ictenstelsel bepaald niet gega
randeerd wordt. Het tegendeel kan zelfs het geval zijn. Hen be
hoeft slechts te denken aan de situatie in een-district waarin 
geen enkele liberaal is gekozen. De liberale kiezers in dit dis
trict zijn dan wel gedwongen, zo zij contact ~ensen met een libe
raal Kamerlid, zich tot een ander distric~ te wenden. De V.V.D. 
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staat open voo-t_het""élenken· over a:l_lde;re _ldesst~üs~ls, maarz~J 
mag niet, om de waan van de .. ·dag·,· ~n haar Vel'kJ.ezJ.ngsprogram een 
passage opnemen die zij. zeer waarschijnl-ijk niet waar zal kunnen 
maken. Zegt men: er moet een ciommissïe'· in de par_tij worden inge
steld die zich gaat .'be-zinnen op ons kiesstelsel, op de vraag of 
er andere wegen zijn· te vi~den·die· beter voldoen ~n,.de huidige 
tijd dan het stelsel van evenredige vertegenwoordJ.gJ.ng, zoals 
wij .dat nu hebben, dan is spreker hEit daar helemaal mee eens. 
lVIaar vraagt men: moeten wij deze paragraaf in ons Verkiezings
program opnemen, dan zegt sp.reker: dat moeten wij niet doen, want 
wij wekken daarmee onvervulbare vervrachtingen. vvij stellen ons op 
een standpunt dat wij misschien gnan bestrijden. Dan doen wij 
iets dat bepaald niet duidelijk is. Laten wij dan liever besluiten 
tot een studie op dit terrein . 
. De heer Drs.P.A.Delvaux, Zeist, deelt mede.dat de 
afdeling Utrecht oorspronkelijk had voorgesteld in de tweede ali
nea van de betreffende paragraaf in het Verkiezingspr9gram achter 
de woorden "van het districtenstelsel" toe te voegen "zonder 
evenredige vertegenwoordiging". Dit hield dus in dat de partij 
'het ongemengde districtenstelsel zou afwijzen en een discussie 
over het gemengde districtenstelsel zou openhouden, nl. door zich 
daarover niet uit te spreken. 

De heer Toxopeus vraagt de vergadering ··cif- zij de commissie wil 
machtigen na te gaan of er redactic'wijz_iging in deze zin mogel-ijk 
is. Overigens wijst hij er op dat dit een bijzonder ingewikkelde 
zaak is. Veelal wordt als voorbe.eld aangehaald het kiesstelsel in 
West-Duitsland. Dat is echter niet zo eenvoudig en ook niet zonder 
meer toe te pass~n op de Nederlandse politieke verhoudingen. 
Spreker zegt toe dat deze kwestie in ieder geval in stud1e zal 
worden genomen. 

De hEOcr C.A..li'ranken, Nieuwkoop, wil van harte de plannen onder
steunen tot instelling van ~çn corw1issie van de partij ter bestu
dering van deze problemen. \Vat Je betreffende passage in het Ver
kiezingsprogram betreft, meent hij dat deze bepaald herschreven 
zou moeten worden. Iedere buitenstaander die dit program leest, 
kan slecht"s tot de conclusie komen dat de V. V.D. wel tevreden is 
met de bestaande toestand. Wij zetten ons in deze passage wel af 
tegen voorstellen die van andere zijde zijn gekomen, maar wij 
stellen daar niets positiefs tegenover, wij stellen daar zelfs 
niet tegenover dat er iets aan het huidige systeem zou kunnen ont
breken. Er is ~en liberale organisatie waar nen zich reeds Jaren 
lang zeer nadrukkelijk met dit onderwerp heeft beziggehouden. Dat 
is de J.O.V.D. Daar is men in 1962 begonnen met de commissie 
Demostaat, daar zijn vele vergaderingen 8.;1n dit .probleem gewijd, 
zowel van afdelingen als van kadergroepen. Daar liggen zeer door
wrochte werkstukken waarin de J.O.V.D. concreet heeft aangegeven 
wat er gebeuren moet. Spreker zou zeker niet zo ver willen gaan 
om deze concrete eisen hier voor de vergadering te leggen. 
Het onderwerp is inderdaad in de V.V.D. nog niet lang genoeg·be
studeerd, Hij gelooft echter wel dat in deze passage in het Verkie
zingsmanifest r1eer gezegd kan worden en vooral ook meer positiefs 
dan thans is geschied. · · · · · · .. · 

De hee.r. Toxopeus is hot met de heer Franken eens dat _de V. V.D. 
open moet sto.an voor iedere vernieuwing die een verbetering kan 
zijn. Men moet echter wel in het oog houden dat indien bepaalde 
mensen of bepaalde groepen wijzigingen in het kiesstelsel voor
-stellen, deze mensen of groepen daa:rmëe ook wel eens andere 
bedoelingen zouJen kunnen hebben dan do bedoelin6 de· kiezer danr 
boter va~ te l~ten worden, en dat hun streven er· bepaald niet 
dwangmatJ.g·toe behoeft te leiden dnt ook de V.V.~~ net wijzigings
voorstellen komt. Concluderend mbent spreker nnn de ~ergadering 
te kunn~n vrngen zich ermddt: te verenigen dnt dit onc1 ~·rde"ll 
van deze pa.rae~raaf in het V.erkiezinsprogram ongewijzigd blijft, 
doch dat een_commissie vnn de partij zich op korte'termijn over 
deze gehele materie diepgaand gaat bezinnen. Sprekbr is er zich 
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van bewust· met deze laatste toezegging in feite buiten zijn boekje 
.te gaan, want hij zet zich daarnede op de stoel van de partij
voorzitter. Namens deze partij-voorzitter 1:1ag hij echter toezeggen 
dat op zeer korte terrlijn het Hoofdbestuur tot instelling van een 
dergelijke commissie zal overgaan. · · - ·· · · · · 

. De h~e~ j.W.Verbeèk, Rotte~dan, vraagt of misschien de volgende 
zinsnede aan de betteffende paragraaf in het Verkiezingsprogram zou 
kunnen worden toegevoeJd: "Wel verdient een onderzoek naar een mo
gelijkheid tot een sterk~re band tussen lciezer en gekozene aanbe
velint:;. 11 Spreker meent clat door deze aanvullinE?, een ieder kan wor
den tevreden gesteld en een stenraing in deze vergadering zou kun
nen worden voorkomen. 

De heer Toxopeus is de heer Verbeek erkentelijk voor zijn 
suggestie, 11aar hij wijst deze suggestie toch af. In een Verkie
zingsprograr.l, dat vooral ook niet te lang mng zijn, mogen 
geen vage kreten kom~n te staan, doch slechts concrete zaken. Ten
einde de discussie af te ronden vraagt spreJcer thans of ier.1and van 
oordüel is dat dit onderdeel van de paragraaf 11 der'wcratische con
t!'ole", zoals voorgesteld door de commissie, wijziging of aanvul
ling behoeft. 

Dit blijkt niet het geval te zijn 7 zodat dit onderdeel onver
anderd blijft. 

De heer Toxopeus harhaalt tenslotte dat tot instelling van een 
oormissie kiE:zer-gekozene zo spoedig wogelijk zal worden overgae.n. 

Paragraaf "Democratische controle". 

Amendement van de-afdeling Nieuwkoop-Noorden: 
Bij Ombudsman toevoegen: "Aanstelling van de Onbudsman door het 

parler.!Bnt net tweederde nt:erdorheid. 11 

De heer Toxopous vrangt zich af wat de zin van dit an~ndement 
moet zijn. Ten eerste zou spreker zich ten aanzien vande Ombuds
man in het Verkiezingsprogram niet in detaillering willen begeven, 
en ten tweede is spreker, en de gehcllo comnissie net hem, eerlijk 
gezegd zo zeer voor vernieuwing geportuerd, dat hij, blijkbaar in 
tegenstelling tot de afdeling Nieuwkoop-Noorden, zelfs al met ge
wone meerderheid graag een OmbudsQan zou zien verschijnen. 

De heer C.A.Franken, Nieuwkoop, licht toe dat de enige bedoeling 
van Ait amendeoent is het voorstel tot aanstelling van een Ombuds
man, waarover door alle partijen nu al jaren lang is gepraat, vah 
onze zijde wat meer te concretiseren. De afdeling Nieuwkoop Jaeent 
dat het op deze manier een voorstel wordt waarover te spreken valt, 
dui~elijker en geonkkelijker te hanteren in de partij. 

De heer Toxopeus voert als bezwaar tegen het ruaendement aan, dat 
het als het ware oproept de gedachte dat de V.V.D. eigenlijk geen 
Ombudsman wil, gezien het feit dat zij er een tweederde neerderheid 
v:oor vraagt. Die tweederele neerderheid if; . slechts voör heel enke
le zaken die bijzonder zwaar vallen, vereist. Voor aanstelling van 
een Onbud.suan zou de he·er Toxopeus die eis van een tweederde meer
derheid bepsalà niet willen invoeren. 

De heer c.~.Franken meent dat dezo eis zo veel mogelijk zal 
kunnen waarborgen dat de 0Dbudsaan eon figuur zal worden die boven 
de partijen staat. 

Het amendeuent van de afdeling Ni~uwkÜop-Noorden vindt geen' 
ondersteuning in de vergadering en wordt dorhalve ni~t overgenomen. 

Paragrc.af 11 Denocratische controle 11 ._ 

Amendew:mt van de afdeling Nieuwkoop-Noorden: 
Voor de laatste alinea invoegen: 
11Begroting. 
De kamers dienen gebruik te maken van.de bestaande mogelijkheid 

om tot 2-jarige begrotingen te konen, waardoor.een beter beleid 
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geyoer~ _zal kunnen worden. In een niet-begrotingsjaar zal de rege-· 
ring verantwoording afleggen voor de besteding_van de gelden, als 
onder d.e yorige, begroting gefourn~erd. 11 

·-De heer-·c;A.Franke:n, Nieuwkoop, licht t"oe dat ook -deze gedachte 
is ontleend aan het werkstuk 11 Demostaat" van de J.O.V.D~ Het be
hoort bij het. couplex van.naatregelen dat in.de toekomst het ver
kiezingsstelsel, . de werking van het parle1ièYit··-·ën: "de ··duidelijkheid 
in de politiek zal ~o~ten ,bevorderen. . 

De heer Toxopeus I:ldent dat dit bepaald geen zaak is van duide
lijkheid, doch weer een zaak van efficiency, van werkbaarheid. 
De heer Witteveen zal daar straks nader op in5aan, doch spreker 
wil reeds vaststellen dat dit naar zijn nening geen zaak is voor 
de coEL'llissie kiezer-gekozene. 

De heer Prof.Dr.H;J.Iüttevoen ziet a::!.n de ene kant de voordelen 
van een stelsel vm1 2-jari5e begrotin0en niet scherp voor zich, 
aan de andere kant ziet hij grote bezwaren. Hij ziet de voordelen 
niet geheel duidelijk, ,,,ant hij gelooft dat de beg:rotingsdiscussie, 
~ie inderdaad heel veel tijd neemt, toch tegelijkertijd ook in 
belangrijke mate dient om het beleid van de minister jaarlijks te 
bespreken. Al datgene dat volgens de indiener van dit amendement 
te weinig aaneracht krijgt bij de jaarlijkse begrotingsbehandeling, 
krijgt deze aandacht daarbij juist wel. Veel meer-tijd wordt bij 
de begrotingsbehandeling besteed aan het bespreken van het beleid 
van de oinister dan aan het bespreken van de begrotingscijfers. 
Het bezwaar van de V.V.D. is zelfs wel eens, dat J.aen naar die 
begrotingscijfers te weinig kijkt. Veel voordeel ziet spreker dus 
niet. Wel een ~eel groot nadeel. Telkens weer wordt ervaren dat 
de situatie in onze economie snel verandert, en dat dat heel 
sterk kan doorwerken in de b0groting. Prijsstijgingen kunnen uit
gaven sterker doen stijgen. Ontwikkelingen bij het onderwijs kun
nen sans zo snel gaan, dat belnn6rijke afwijkingen van een jaar-

-lijkse begroting al ontstaan. Bij een 2-jaarlijkse begroting wordt 
··· dat bezwaar nog veel groter. Het zou alleen maar betekenen dat 

in feite de parlementaire controle kleiner wordt. Tenslotte nog 
een heel b_elangrijk bezwaar: het aP_rpassen van de begroting bij 
de conjunctuur die van jaar tot jaar verandert. 

Dt'! heer Toxopeus sluit zich bij de door de heer Witteveen aan
gevoerde bèzwaren aan. Hij wijst er ten overvloede op dat de heer 
Witteveen niet alleen als minister van Financiän~·maar ook als 
controleur van begrotingen van andere uinisters v8.n Financiën nog 
al wat ervo.ring op dit gebied heeft. Spreker vraagt de instemming 
van de vergaderin~ deze paragraaf in het Verkiezingsmanifest on
veranderd te laten, doch in de naaste toekomst de gehele begro-
ti:p.gs -techniek nog eens in studie te nemen. · 

Paragra~::.f "Nieuwe Grondwet". 

·.li.mendement afdeling Rotterdam: 

D:eze gehele parn[;raaf laten vervallen. · 

De afdeling Rotterds.n trekt dit amendement in. 

Paragraaf "Honarchie". 

Amendement. van de af_~eling .i.msterdam: 
Schrappen •. 

De heer Ir.H.Mc.kkreel, àerdenhout,_ .s.~elt voorop dat ook het 
amendement van de afdeling Amste'rèfrim wordt ingetrokken. Hij heeft 
er echter behoefte aan om zowel het· indienen als het intrekken van 
het e.nendement even ·toe ·te "lièliteri~ ·Die behoefte stoelt op het 
geruc~t dat dit amende1nent van de afdeling Amsterdam toegeschreven 
zou worden aan een republikeinse gezindheid. Spreker wil daarom 
~uitq.rukkelijk stellen dat hij, en voor zov~r hem bekend.met hem 
het ov~rgrote deel van de afdeling Jl.msterdam, bepaald op het 
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standpunt staat dat de monarchie, zoals Nederland die op dit 
moment kent, gehandhaafd moet blijven. Juist vanuit deze monar
chistische gezindheid heeft de afdelïng-·Amsterdq.m dit amendement 
voorgesteld, en wel omdat zij het belangrijk vindt dat de monar
chie niet wordt betrokken in de verkiezingsstrijd. Het gaat de 
afdeling Amsterdam bepaald te ver om te zeggen dat de monarchie 
niet terdiscussie mag worden gesteld. Een zakelijke discussie 
over ieder willekeurig onderwerp behoort in een democratische 
maatschappij altijd geoorloofd te zijn, en bovendien is spreker, 
wederom vanuit zijn overtuiging van monarchist, van mening dat de 
monarchie een dergelijke discussie bepaald ni~t hoeft te vrezen, 
zodat integendeel afwijzing van een discussie de monarchie kan 
schaden. Naar de mening van de afdeling Amsterdam zal deze discus
sie door de tekst, die de commissie heeft voorgesteld, juist 
geopend worden. Dat heeft de afdeling Amsterdam willen vermijden. 
Aangezien het niet haar bedoe·ling is om in deze vergadering een 
uitgebreide discussie over dit onderwerp te gaan uitlokken, trekt 
zij echter hierbij haar amendement in. 
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Do heer G·. Ch. 0 .Boosman, Finsterwold e, sprekende namens de 
afdeling Groninc;en, deelt mede dat door de afdeling Groningen 
op de parae.,raa.f lVianarchie eveneens een amendement was ingediend, 
dat echter niet in Vrijheid en Democratie is opgenomen. De · 
afdeling Gronipgen staat volledig achter de constittitionele 
monarchie, doch meent dat· de tweede alinea van de betré'ffende 
paragraaf volledig in strijd is met de eerste alinea, on der
halve beter geschrapt kan worden. 

De heer l'fr.J<'.f:orthals Altes zet uiteen hoe deze paragraaf tot 
stand is gekomen. AanviinlcelrJk' kwam in het concept-Verkiezings
p;r-oe;ram geen passage voor over de monarchie. Va.nui t de in sep
·tèmber gehouden partijraadsvergadering werd echter de suggestie 
gedaan een pa:::: sago over de monarchie in het program op te nemen, 
niet om de monarchie door de v.v .D. bij de komende verkiezingen 
ter discussie te doen stellen, doch eenvoudig omdat dit punt door 
'bepaalde groeperingen uit andere politieke partijen nq eenmaal in 
discusr.;ie was gebracht. Men meende dat de duidelijkheid eiste 
dat, nu zulks eenmaal het geval was, ook de v.v.D. haar stancl-
'punt ten aanzien van do monarchie liet blijken. 

De heer lVJr.E.H.'l'oxoueuc meent dat de vergadering thans in een 
onvruchtbare dL> CU~> de belandt. Spreker meent te kunnen consta
teren dat men het over deze kwestie wel eens is; het amendement 
van de afdeling AmDterdam is ingetrokken en de discussie kan 
worden gesloten. 

De vergadering gaat hiermede accoord. 

I>aragaaf_ "Bestr~j_ding_Qur_g.§ucroti~~ 
Amendement va:n de Kamercentrale Zwolle: Na de eerste zin een 

nieuwe alinea in te voegen:"Om voorts te bereiken dat in àe 
middelbare en hogere functies een zo sterk en zo effici~nt moge
lijke bezetting ontstad.t, dient er naar gestreefd te worden een 
bevorderint; bij keuze boven een bevordering naar anci~nniteit 
te doen plaats vinden". 

De Kamercentrale Zwolle trekt dit amendement in. 

Hoofdstuk· Sociaal-Economi2cb beleid. 

Paragraaf "Financi~n". 
Amendemenfv3.n_ .. ~afdelingen Naaruen en Rotterdam: De derde 

en vierde zinsnede van de eerste alinea vervangen door: "Een 
automatisme, zó dat bij stijging van het nationale inkomen, 
zonder tussenkomst van de wetgever, het progressie-effect geneu
traliseerd wordt, is noodzakelijk." 

Prof .Dr .H. J. '.'!i tteveen, WasE:enaar, motiveert de bezwaren tegen 
overneming van dit amendement. Deze bezwaren liggen zowel op 
het technische als op het poli tickE:· vlak. Wat de technische kant 
betreft: in de stijging van het hele nationale inkomen zitten 
twee ver8chillende elementen, het element van welvaartsstijging 

·en het element van prijsstijging, en wel in verschillende mate: 
het ene jaar zal het een wat meer overwegen, het andere jaar het 
ander. Naar gelang beide elementen zich anders verhouden zal 
OQ}c d~ .. correctie anders moeten uitvallen. Daarom is de verwezen
lijking van de gedachte van de afdelingen Naarden en Rotterdam 
technisch al een vrijwel ondoenlijke zaak. Bovendien vreest 
spreker dat indien men de gedachte van beide afdelingen volgt, 
in de praktijk alleen een correctie op de prijsstijging wordt 
verkregen, waar~oor de kans om de verzwaring van de belasting
druk door de reele inkomen:Jstijging te verminderen wellicht 
kleiner wordt. Dat acht spreker een politiek bezwaar. Tenslotte 
wijst spreker er nog op dat deze correctie, zeker indien men 
ook de reële stijging wil wegnemen, heel belangrijke bedragen 
betreft. Het kan dan toch.wel veel waard zijn om die correctie 
dan enigszins te kunnen inpassen in de conjunctuur. 
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Om al deze redenen is spreker van mening dat de passage in 
het program, inhoudende het dwingen van de regering i~der jaar 
aan te.geven hoe de inflatiefactor in de belasting~n doorwerkt 
en wat ~ij daaraan wil doen, veel beter en veel reeler is. 

Jhr.Mr.G.O.J.van Tets, Rotterdam, dGelt mede dat de bewoor
dingen van het amendement van de afdeling Rotterdam 'niet de 
zelfde waren als die van de afdeling Naarden, doch dat beide 
amendementen door de commissie zijn samengevoegd on als één 
amendement gepubliceerd. Bedoeld werd van de zijde van de afde
ling Rotterdam inderdaad de inflatiecorrectie, oen ''stiekeme dief
stal", De afdeling Rotterdam me: ende dat het psychologisch bij
zonder goed zou zijn wanneer, als er door het doen van. veel uit
gavcn of door de noodzaak eun overspannen conjunctuur te remmen 
iets moet gebeuren op het fiscale gebied, de F.v .cl.A., de P.s.P. 
en dG c.P.N. openlijk moeten bekennen dat zij zijn voor een ver
hoging van dE:· loon- en inkomstenbelasting om die uitgaven te 
dekken. Ook van K. V ,p .-zijde, zo vervolgt spreker, is een voor
stol gedaan in de richting als hi~r wordt bepleit. Hetzelfde 

·geldt voor de Sociaal-Economische Cor.Jffiissie, waarbij spreker 
ove:rigens vollcdighe:idshalvc wel moet vcrrr,cldqn d-::t de horen 
Portheïne en Joc:;kcs, daarbij als Kamerleden aanwezig, ht::bben 
doen a<:tntekGnen zich met dit stand punt niet te vc~rcnigen. 
Spreker besluit met te zegt;cn dat nanr zijn mc,ning het automa
tisme bijzondor heilzaam zou zijn en aanbc:veling vcrdient hier 
in het program te worden opgenomen. 

De heer Mr.E.H.Toxo-pcus sluit zich aan bij het betoog van de. 
heer Witte\c:en en ontraadt,vooral uit Gen oogpunt van politieke 
parlementaire taktiek, overneming van het amendement. 

Prof.Dr.H.J.Wittevcen wijst er nogmaals op dat hij vreest dat 
indien tot automatische correctie van de inflatie zou worden 
over[!,egaan juitJt dat hE.EOl belangrijke elem<mt van de reële cor
rectie achterwege zou blijven. 

Jhr.lVlr.G.O.J.van TetB, Rotterdam, ü; niet overtuigd. Do 
huidic,c situatie is, aldus s:orckcr, een automatisme dat leidt 
tot belasi(üJgdruk-verhoging in de sfE:er van de loon- en inkomsten
belasting. V/at de afdeling Rotterdam wil is dat de Kamer hier 
steeds een bewuste keuze moe~ maken. 

De heer Toxopeus gaat over tot stemming over dit amendement. 
De uitslag van deze stemming is als volgt: v66r overneming van 
het amendemr=nt 124 stemmen, tegen 1i33 stemmen, blanco 22 stemmen, 
zodat het amendement niet is aangc·nome:n. 

Parnr.raaf "Pr!j_s- un mcdcdine;ingsbc Lád". 
Amcndc:ment van de Kamcrcentrale: Zwolle: In de derde alinea 

na· 11 noodzakclijk" te vcrvolgen met: "Bovendien zal Pr op moeten 
worden toGge:zien, dat geen importen plaats hebben van goederen tegen 

prijzen beneden de kostprijs, als gevolg van subsidie door de 
overheid van het cxporturende land (aanwijsbare ·dumping)". 

Prof .Dr .H .J. ·;Vi ttevEen stc lt voorop dat inderdaad in gevallen 
van heel duidelijke dumping mogelijkheden bestaan om de invoer 
te beperken. Dat gebeurt dan ook wel. Men moet dit echter niet 
te algemeen stellen e:n er niet te vlug toe:: over gaan, want men 
moet zich realiseren dat hiC::r ook het probleem van de ontwikke
lingslanden bij speelt. Het is onze liberale stelling dat wij 
de ontwikkelingslanden het besta hel:pcn door hen in staat te 
stellen zich zelf te helpen, d.w.z. zelf hun productie en tevens 
ook hun uitvoer te ontwikkelen. Dat betekent dat als dia poli
tiek slaagt de ontwikk<.,lingslandcn op bepaalde punten onze con
currenten gaan worden. Willen wij dus consuquent zijn dan moeten 
wij nüt te gauw klaar staan om de·uitvoer van die ontwikkelings
landen weer te willen weren. Dan maken wij met de ene hand on
mogelijk wat wij met de andere hand willen doen. De alg~:mene 
stelling zoals neergelegd in het amendement Véln de Kamercentrale 
Zwolle op te nemen in ons Yérkiezingsprogram gaat spreker te 
ver •. 
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De Kamercentrale Zwolle heeft begrip voor de bezwaren van 
Prof. Witteveen en wijzigt zijn amendement als volgt: "Om dit te 
bereiken is een gezond mededingingsbeleid, dat behalve kartel
en monopolievorming ook dumping tegengaat, noodzakelijk." 

Prof. Witteveen acht het amendement van de Kamercentrale 
Zwolle, op deze wijze geformuleerd en beperkt,. wel. aanvaardbaar, 
mJ. ts het '.'VOOrd "ongewenste 11 gehandhaafd \.Vordt. .. , 

De Kamercentrale Zwolle gaat daarmee accoord, en het aldus 
gewi-j~ügde amendement wordt door de vergadering overgenomen. 

Para_gr_aaf "De ondernemi nr;". 
Amendement van de afdeling Naarden: Aan het eind van de 

vierde alinea vervoleen met: "De bestaande mogelijkheid van het 
toezicht door de Ne9.erlandsche Bank zou beter benut moeten worden; 
de Bank [;chrome niet,. zo nodig tijdig in te grijpen." 

De heer S:.'oxoDeus gelooft niet dat deze passage in een ver
kiezingsprogrammo8t worden opgenomen. Iedereen begrijpt, aldus 
spreker, dat de afdeling Naarden tot cle.indiening van dit amen
dement ü· geko:iien door de affaire Teixeira de Mattos. In een 
v'erkiezingsprogram als het ware een aanwijzing aan de onafhan
kelijke directie van de Nederlandscha Bank te gaa.n geven, lijkt 
spreker echter op zichzelf onjuist. 

Prof.Vitteveen is het geheel met de heer Toxopeus eens. In 
een verkfëzingsprogram past niet een veroordelin~Z van het beleid 
dat in een bepa;:J.ld ceval door de Nederlandscha Banl{: is gevoerd. 
Spreker is er voor zich ook niet van overtuigd dat· de Nederland sche 
Bank hier tekort is geschoten. Spreker vraagt zich af of niet 
eerst zou moeten worden nagegaan of in Nederland het sinds 1934 
in de Verenigde Staten van An,erika bestaande en daar voortref
felijk werkende systeem van depositoverzekering.zou kunnen worden 
ingevoerd. Hij hoopt dat onderwerp binnenlwrt in de Tweede Kamer 
te. kunnen aansnijden. Opneming van een passage zoals à oor de 

··afdelj.ng Naarden voorgesteld in ons verkiezingsprogram ontraadt 
hij echter . 

. Op een vraag van de heer Toxopeus blijkt de ·vërgad ering het 
amendement .. van de afdeling Naarden niet te ondersteunen zodat 
dit amc;:ndement niet is aangenomen. 

Spreker constateert dat het inmiddels bijna half 12 is ge
worden; hij meent dat voor h~denavond voldoende werk is verricht 
·en schorst de vergadering tot zaterdagochtend 10.30 uur. 

zaterdagochtend 7 januari 1967, 
Om 10.30 uur heropent de Voorzitter der partij, de heer 

Ir.K.van der Pols, de vergadering. Hij geeft vervolgens wederom 
de leiding der vergadering over aan de heer Toxopeus, ter voort
zetting van de bespreking van het Verkiezingsprogram. 

De heer Toxopeus stelt thans allereerst aan de orde het Ver
kiezi.r:igs:manifest, dat san het eigenlijke Verkiezingsprogram 
vooraf zal gaan. Op dit manifest konden geen amendementen worden 
inBediend,aangezien het, in verband met tijdnood door de ver
vroegde verkiezingen, daarvoor in een te laat stadium moest wor-
den opgesteld. . 

Spreker vraagt de afgevaardigden zich in hun opmerkingen te 
beperken tbt concrete wijzigingsvoorstellen, aangezien het be-
handelen van voorstellen tot redactionele wijzigingen 
te veel tijd van de vergadering in beslag zou nemen. 

De heer 1<'. G .J. Steemaei,jer, Utrecht, sprekende nan:1ens deze 
afdeling, wijst er op d8.t het manifest uiteen valt in twee gedeel
ten: een vrij concrete aanval op het Kabinet Cala/Vondeling en 
een aantal vage doelstellingen van de liberale politiek, aan
vangende met het zinnetje: "Of wilt·U een liberale politiek? 11 .In 
de volgende alinea echter die aanvangt met de woorden: "Ongelijk..: 
heid voor de wet ••• u wordt de suggestie gewekt als zou het Kabinet 
Cals/Vondeling een systeem hebben voorgestaan dat ongelijkh~id 
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schept naar verschil in ras, geloofsovertuiging. enz. Welk be~ 
zwaar wij nu ook tegen dat 15:abinet hebben gehad, dit is toch 
niet juist, aldus spreker. 

De afdeling Utrecht geeft de voorkeur aan de teks-t van het 
90rspronkelijk opgestelde manifest zoals dit werd gepubliceerd 
in het nummer van 4 november 1'966 van "Vrijheid en Democratie". 

De heer Toxopeus zet uiteen dat de Commissie ter voorbereiding 
van het Verkiezingsprogram van .. rnening was dat dit oorspronkelijke 
manifest te zeer op het materiele was toegespitst. In dit oor
spronkelijke manifest kwaw de pa:-Jsage over de ongelijkheid voor 
de wet niet voor. Spreker vindt dit toch wel een heel belangrijke 
passage. Spreker is het echter eens met de afdeling Utrecht, dat 
het niet juist zou zijn indien wij cle indruk zouden wekken dat 
wij van mening zijn dat het Kabinet Cals er op dit stuk een ver
keerde opvatting op na zou hebben gehouden. Spreker stelt daarom 
voor de alinea "Ongelijkhoj_d voor de wet" wat meer naar het eind 
van het manifest te verplaat~en, waardoor een duidelijke~ afschei
ding met het eerste gedeelte ontstaat. 

De afdeling Utrecht gaat hiermee accoord en ook de vergade
ring sluit zich hierbij aan. Aan de Commissie zal worden over
gelaten de definitieve plaats van deze dlinea te bepalen. 

Voor het overige kan de vergadering zich met het manifest 
verenigen, zodat de heer 1'o~orle~ knn conetateren dat het mani
fest aldus is vastgesteld. 

De heer Toxopeus stelt thans aan de orde de behandeling der 
Urgentiepunten. Ook hierop konden geen amendementen worden inge
diend, zodat ook hierover de cliscus:üe vrij is. De Commissie 
heeft een vijftal Urgentiepunten voorgestelel. Zij zou daaraan 
inmiddels echter nog een punt willen toevoec;en, eon punt dat 
zelfs als eerste Urgentiepunt zou kunnen worde;;. opgenomen en 
dat zou dienen te betreffen Viet-Nam. Spreker heeft een tekst 
voor dit punt voor zich liggen, een wat lang geforc:mleerde tekst 
luidende als volgt: "Krachtig moet worden gentreefd naar het 
treffen van voor alle partijen aanvaardharP maatregelen om te 
komen tot een wapenstilstand in Viet-Nam, waarna onderhandelingen 
zullen moeten worden gevoerd tot herstel van vrede en rust in 
Zuid-Oost Azië, en tot het treffen van een regeling die· de rech
ten en vrijheden van het Vietnamese volk waarborgt. 11 • 

Spreker wil in de eerste plaats aan de vergadering vragen 
of zij van oordeel is dat opneming van een uitspraak over Viet
Nam onder de Urgentiepunten wenselijk is. 

De vergadering beantwoordt deze vraag met applaus. 
Vervolgens wordt besloten dat dit punt als zesde Urgentiepunt 

zal worden opgenomen. 
Op een vraag uit de vergadering deelt de heer Toxopeus mede, 

dat de vijf overige Urgentiepunten tot stand zijn gekomen door
dat de Commissie uit een aantal van 450 door de afdelingen inge
zonden Urgentiepunten de grootste gemene deler heeft ·@3haald. 
Men kan deze eerste· vijf Urgentiepunten dus beschouwen als de 
neerslag van datgene wat in de V. V.D. het 11eeste leeft. 

Spreker opent thans de discussie over de eerste vijf Urgen
tiepunten. 

:Ur&:_nt:1_epunt '1 ~ 
Op voorstel van à e afdeling 's-Gravenhage Vl.'ord t besloten achter 
het woord geldontwaarding in te lar:>sen "(prijsstijging)"~ 
Voorts wordt op voorstel van de afdeling Groningen besloten v66r 
het woord werkgelegenheid het woord "toekomstige 11 te schrappen. 

De vergadering besluit vervolgens dat Urgentiepunt 1 zal 
luiden: 

Krachtige bestrijding van de ··geldontwaarding (prijsstijging), 
die 
- de werkgelegenheid in gevaar brengt; 

onrechtvaardige ui tholJ..ing van pensioenen en andere vaste · 
inkomens veroorzaakt. 
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Urgentienunt 2. 
Naar aanleiding van een amendement van de afdeling 's-Gravenhage 
worden achter het woord belastingdruk ingevoegd de woorden 
"voor allen". . 
Urgentiepunt 2.wordt vervolgens als volgt vastgesteld: 
· ·voorkoming van verdere verzwaring van de belastingdruk voor 

. allen, door matiging van de overheidsuitgaven; yerbetering 
van het belastingklimaat voor de zelfstandigen. 

Urgentiepunt 3. 
Ten aamlien van dit punt worden de volgende voorstellen tot wij
ziging c.q. aanvulling gedaan. 
Afclell:!UfJ2S!.E._Tiaag_:.. Deze afdeling stelt voor dit punt als volgt 
te lezen: "Vergroting van de woningvoorraad door betere kansen 
voor de particuliere bouw." 
Afdeling Rotterdam: Deze afdeling stelt voor urgentiepunt 3 met 
een ziM.:nede aan te vullen zod8t dit m·gentiepunt als volgt 
zou lcomen te luiden: "Opheffing van de oneerlijke concurrentie 
tussen woningwetbouw en particuliere bouw, die mede tot gevolg 
heeft een nodeloze vertraging in de oplossing van het woning
probie er:'l. " 
Afdeling Amsterdam. :Ucze afdeling stelt voor in urgentiepunt 3 

.. op te nemen een tekst van de volgende strekking: "Bevordering van 
de bouw van meer en vooral betere woningen die voldoen aan de 
eisen van de nabije toekor;:Jst." 

Op voorstel van de heer Toxopeus wordt besloten dat de com
missie zich zal zetten aan het opEtellen van een nieuwe redactie 
voor urgentiepunt 3 aan de hand van de voorgestelde wijzigingen 
en aanvull.ingen, terwijl intussen zal worden aangevangen met 
behandeling van urgentiepunt 4. 

Urgentiepunt ~ 
Dit urgentiepunt is intussen door de cow~issie reeds aangevuld 
met het woord "vrijheid" zodat het ter tafel lig::;ende voorstel 
thans luidt: Verhoging van de rechtsbescheraing van de burger en 
waarborging van zijn persoonlijke vri,iheid en veiligheid (Ombuds-
man, gezagshandhaving, verbod van afl:üsterapparaten). . . 

De afdeling Gronj.ngen stelt voor in het tussen haakjes geplaat
ste gedeelte-v66r het woord ombudsman in te lassen het woord 
demonstratievrijheid. 
De heer Toxopeus raadt dit af. Dit is, aldus spreker, in het 
geheel geen eenvoud i ge materie. Wordt alleen het woord demon
stratievrijheid vermeld, dan gaat men onmiddellijk de vraag 
stellen wat wij daarmee precies bedoelen. · 

De afdeling Nïeuwk2..2.J2 stelt voor ter verduidelijking in te 
lassen de woorden: demonstratievrijheid met meldingsplicht. 

Ook dit wordt door de heer Toxopeus afgeraden. 
De afdeling Gron~Egen trekt het amendement in doch behpudt 

zich het recht voor hierop terug te komen bij de behandeling van 
···het hoofdstuk Ordehandhaving in het Verkiezingsprogram. 

De heer Toxopeus stelt vervolgens aan de orde · 

Urgentiepunt 5. 
De afdeling_HicuVlkoop stelt dat men een dergelijk punt, het 
beleid ten aanzien van de ruir.ltelijke ordening betreffende, bij 

'àlle vijf grote partijen met bijzonder kleine variaties ksn 
terugvinden. Deze afdeling zou dan ook liever in plaats van dit 
punt een ander urgentiepunt opgenomen zien, luidende: 11De rechts
positie van de werknemer, o.a. bij liquidatie, dient versterkt 
te worden 11

• 

Na enige discussie v:ordt besloten urgentiepunt 5 conform 
het voorstel van de commissie vast te stellen, zodat ~it komt 
te luiden als volgt: . 

Een vooruitziend en evenwichtig beleid ten aanzien van 
de ruimtelijke ordening (industrialisatie, water- en 
luchtverontreiniging, geluidshinder, verkeer, recreatie
gebieden). 
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verder wordt besloten het voorstel van de afdeling Nieuwkoop 
in zodanige vorm over te neiaep dat aan urgentiepunt 4 de volgende 
zinsnede wordt toegevoegd: "Versterking van de rechtspositie 
van de werknemer, o.a. ïngeval van liquidatie van dè onderneming". 

De heer Toxoneus stelt d~ vergadering thans in kennis van de 
resultaten van ~ärbeid van de co::nmissie ter zake van urgentie
punt 3. De commis de stelt voor dit urgentiepunt te doen luiden: 
Meer en vooral betere woningen die voldoen aan de eisen van de 
toekollist door betere kansen voor de particuliere bouw en ophef
fing van de oneerlijke benadeling daarvan. 

Uit de vergadering ko;aen tegen deze formulering bezwaren, 
zodat de commissie zal trachten het punt nog wat te verduidelij
ken. 

De heer 1'oxopeus gaat nu over tot bespreldnr; van de vraag 
welk zesde punf·-·äan de ur::;entiepunten zal worden toegevoegd. 
Hij herinnert er aan dat hij als zesde urgentiepunt heeft voor
gesteld een punt inzake Vietnam. 

De afdelin~ Den Haag stelt in plaats daarvan voor als zesde 
punt op te neiL.en "ingrijpende vereenvoudiging van wetgeving en 
administrati.e, weg met de ron;pslon:.p!" 

De heer 'l'oxooeus verklaart zich geen voorstand er van opneming 
van een dergelijk punt. Hij acht een dergelijke zinsnede eigen- · 
lijk meer iets voor een advertentie dan voor eer" urgentieprogram 
en vindt bovendien de mOJ'0lP. 7taarde van dit punt allerminst op 
een lijn staan met een punt over Vietnam. 

Besloten wordt het voorstel van Den Haag op te nemen in het 
Verkiezingsprogram onder het hoofdstuk 11Bestrijding bureaucratie" 
en vcrvolgens wordt na een proefst-:.'LTaint:; bjj handopsteken besloten 
dat het zesde urgentiepunt betrekking zal hebben op Vietnam. 

Het is intussen lunchtijd geworden, zodat de heer Toxopeus de 
vergadering schorst tot 2 uur n.m. 

De voorzitter der partij, de heer Ir.K.van der Pols, heropent 
om 2 uur de ver~adering en geeft in verband met het feit dat de 
heer Toxopeus op dit ogenblik nog afwezig is wegens een · 
televisie-intervievv de leiding tot zijn terugkeer in handen van 
de Algemeen Secretaris, de heer Mr .F.Korthals Al tes. 

De heer Korthals Altes deelt Kede, dat gedurende de lunch
pauze beraad is gevoerd over de redactie van het \'ietnam-punt en 
dat de heer H.~1iegel thans voorlezing zal doen van het resultaat 
van dat beraad. 

De heer Wiegel leest de volger:de formulering voor: "Krachtige 
ondersteuning van het Amerikaanse streven om in Vietnam door 
onderhandelingen te komen tot een vreedzame regeling,die de 
rechten en vrijheden van het gehele Vietnamese volk ten volle 
waarborgt". 

Spreker is bijzonder verl1eugd dat deze vergadering tot de 
uit spraak is gekomen da.t inderdaad een urgentiep-u.nt over Vietnam 
dient te worden opgenonen, en hij gelooft dat de zojuist door 
hem voorgelezen formulGring concreet en constructief is. 

De afdeling De Bilt/Bil tho\ en stelt voor om de woorden 
"het Amerikaanse streven'' te vervangen door "ieder streven". 
Deze afdeling is n.l. van mening dat ook indien bij voorbeeld de 
minister van buitenlandse zaken van het Verenigd Koninkrijk 
stappen onderneemt in de in het urgentiepunt vermelde richting 
deze stappen door de Nederlandse regering gesteünd kunnen '"'orden, 
en dat zelfs als andere of neutralistische landen met goede voor
stellen komen in deze ric.hting ook die voorstellen door de Neder
landse regering op constructieve '.'rij ze moeten worden benaderd. 
Op die grond ziet de afdeling De Bilt/Bilthoven het woord 
"Amerikaans" liever gewijzigd in "ieder".-
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De heer Mr.H.van Riel stelt voorop dat ook diegenen die de 
zojuist door de heer \>iegel voorgelezen formulering hebben opge
steld alles voelen voor· een vrede in Vi~tn.am, maar het gaat van
daag niet om algemene uitspraken doch om een-urgentieprogram 
.dat moet aansluiten bij het manifest dat goedgekeurd is door de 
vergadering. In dat manifest heeft de vergadering onderstreept 
dat de v.v.D. achter de Verenigde Staten staat. Het zon. niet 
alleen aan de duidelijkheid maar ook aan de eerlijkheid van het 
standpunt van de partij afbreuk doen wanneer de vergadering door 
het vveglaten van het ·woord "Ar:..erikaans 11 in dit urgentiepunt aan 
de passage in het manifest nu een andere teneur zou gaan geven 
dan waartoe eerst werd besloten. :Bovendien, aldus spreker, hebben 
de Ka.r:Jerfracties zic!1 te allen tijde op het standpunt gesteld dat 
wat de Amerikanen doen zeker niet zonder or.gelukken gebeurt -
geen enkele oorlûgshandeling in de wereld gebeurt zonder ongeluk
k-en - rnaa.r dat dat hélne:elen 01) zich zelf geschiedt om expansie 
van het co.r..munisme in welke vorm ook verder in Azië te voorkomen. 
Onder deze mm;tandig.'rJ.eclen vinclt spreker dat wij, die geen offers 
in Vietnam bren[:-;en, onr; openlijk achter d c Verenigde Staten 
moeten stellen, wat volstrekt niet betekent dat, wanneer van de 
kant van welk ü1nd in c1 e wereld ook constructieve voorstellen 
worden gedaan, de Nederlandse regering daar niet van ganser harte 
aan mee zal werken. Maar men moet geen forrr.uleringen kiezen die 
dè mensen in het onzekere laten over wat wij eigenlijk wel en 
niet willen,in een wat groter vertand gezien . 

. Door de afdel;inr; De Bilt/Biltho·ven wordt daartegenover ge-. 
steld dat het geenszir1s haar bedoeling is het Arr.erikaanse op
treden in Vietnam af te vallen doch dat zij alleen maar heel 
duidelijk wil stellen dat wij van mening zijn dat de optimale 
kans tot het totstandkomen van vredesonderhandelingen moet 
worden aangegrepen; ieder streven daartoe dient te worden aan
gegrepen. Uitsluitend en alleen o~ die redeniG deze afdeling 
tegen opneming van het woord "Amerikaans". 

De heer Korthals Altes wijst er op dat de heer Toxopeus, die 
juist in de vergaüering-rërubkeert, zeer lanc heeft stil gestaan 
bij de formulering van dit punt. Hij geeft de leiding V§tn de 
vergadering thans wederom in handen van de heer Toxopeus en 
vraagt hem aan de vergadering nog eens uiteen te zetten hoe de 
commissie tot deze formulering is gekomen. 

De heer Toxopeus refereert aan zijn rede van gisterenavond. 
Wij weten, aldus spreker, dat de Verenigde Staten in Vietnam zijn 
om de communistische expansie tegen te gaan. iVij weten dat dat 
gebeurt om ons allen, ook om ons hier in Nederland. Wij moeten 
steunen en hebben dat ook al tijd gedaan het Amerikaanse streven 
om het comrrrunisme in te dammen en tegen te houden. Daarvoor 
sneuvelen op het ogenblik Amerikaanse soldaten, geen Nederlandse 
soldaten. Wij gaan er van uit dat de Amerikaanse regering werke
lijk oprecht pogingen in het werk stelt om tot een vreedzame OP
lossing, die de hele wereld verlangt, te geraken. Daarop is de 
redactie van de betreffende passage in het Verkiezingsprogram 
gebaseerd. Zetten wij nu voor dit urgentiepunt een daarvan af-
wijkende rednctie, dan wekt dat verwarring, en verwarring wek
ken is wel het laatste vvat een politieke partij momenteel mag 
doen. Wij hebben ons er tegen g~k2nt dat zoveel partijen, vooral 
de confessionele partijen, altijd de kool en de geit willen 
sparen, dat zij niet zeggen waar zij staan. Spreker geloort dat 
het een communis opinio in onze partij is dat de v.v.D. wel dient 
te zeggen waar zij staat. Daarom bepleit spreker voor dit urgen
tiepunt de zojuist door de heer 'Niegel voorgelezen redactie. 

De heer Ir.H.r.;akkreel, Amsterdam, is het er volkomen mee 
eens dat niet de indruk mag word en ge·:~ekt als zouden wij .vrede 

'in Vietnam nastreven tot iedere prijs, zelfs tot de prijs van 
een toegeven aan China. Die. indruk zou echter naar sprekers 
mening door aanneming van het amendement De Bilt/Bilthoven ook 
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niet ontstaan. Dit amendement houdt niet in "elk streven om tot 
vrede te komen", doch "elk streven om tot een vreedzan:e regeling 
te komen die de rechten en vrijheden vzm het gehele Vietnamese 
volk ten volle. waa:t;"borgt" • Spreker meent dat de. heer Toxopeus 
zojuist aan deze laatste zin te weinig aandacht heeft geschonken. 

De heer Toxoneus ontkent zulks. Men kan.onder deze laatste 
zin van alles vcrstaan en ieder kan deze zin naar eigen goed
dunken interpreteren. Dat is de moeilijkheid. Men mag over dit 
punt geen enkele onduidelijkheid laten bestaan. In· dat geval 
kan men beter helemaal geen. punt Vietnam onder de urgentiepunten 
opnemen. Wij moeten niet bang zijn voor wat anderen hier mis
schien voor commentaar op hebben, zo gaat spreker voort. Als wij 
nu zelf weten hoe wij staan,als wij 2;elf weten dat wij vrede 
wensen in de wereld, noeten wij dan voor dit punt een redactie 
gaan kiezen die de verden:dng op ons laädt dat wij wellicht ook 
aan heel andere oplossingen die vrij geenszins wensen zouden wil
len medewerken? Spreker vraagt de vergadering dit in haar over
weging te willen betrekken. Roddelen kan altijd, naar sprekers 
eigen opvatting is dat men zich daar niets van áan moet trekken 
als men in zijn bedoelineen zuiver staat. Spreker gelooft dat de 
~.V.D. in dit opzicht zui~er staat in haar bedoelingen en dan 
moet dat genoee zijn. Wij willen geen oorlog, maar nog minder 
willen wij wereld co:m::::uni s:r:.e. 

De heer H.D.Schouten, De 3ilt/3ilthoven, deelt mede dat de 
indieners van het amendement het '!lensen te ~wndh2ven en stemming 
verzoeken. 

De heer Toxopeus gaat ermee accoord thEJ.ns rle mening van de 
vergadering te peilen; hij wil dat aldus doen dat hij allereerst 
de mening van de vergadering vraagt over het urgentiepu.nt zoals 
dit door de heer Wiegel is voorgelezen en vervolgens daartegen
over è.e amendering van dit punt. Uit deze peilin[, door hand
opsteken, blijkt duidelijk dat de overwrote meerderheid van de 
vergadering zich met de oor::;pronkelijke tek::t van dit urgentie
punt kan verenigen en dat slechts enkelen voorstander zijn van 
de vervanging van het ivoord "Arnerikaano" door het woord "ieder". 

De heer C.A.Fran}:en, ~Jieuwkoop, kor:1t op dit moment nog met 
een aanvullend amendement. Hij zou terwille van de duidelijkheid 
achter het woord "onderhandelinge~" willen toevoegen "waarbij de 
Vietkong als ond erhandelingspartner dient te word en erkend". 

De heer Toxoneus zou er bepaald niet· toe willen overgaan nu 
. nog in dit urgentiepunt tot verdere. details te ko:Den en te gaan 
zog[Sen met wie er wel en oet wie er niet moet worden onderhan
deld. Uit het urgentiepunt,zoals het ter tafel ligt,blijkt 
duidelijk dat het gehele Vietnamese volk is bedoeld. Daaronder 
valt ook de Vietkong. Spreker vlil thans overgaan tot peiling van 
de vergadering. Hij handhaaft de tekst die doorde heer Wiegel 
is voorgelezen en vraagt aan de vergadering of degenen die van 
mening zijn dat daaraan nog een aanvulling moet v·orden toege-·· 
voegd in de zin zoals zo even door de heer Franken voorgesteld 
de hand willen opsteken. De vergadering blijkt in overgrote 
meerderheid tegen aanneming van de door de heer·Franken.voorge
stelde aanvulling te zijn. De heer Toxopeus kan dus vaststellen 
dat Urgentiepunt 6 de fini ticf is vastgesteld als volgt: 

Krachtige ondersteuning van het Amerikaanse streven om 
in Vietnam door onderhandelingen te komen tot een vreed
zame regeling, die de rechten en vrijheden van het gehele 
Vietnamese volk ten volle waarborgt . 

. • . . . .. 

De heer ToXQE~ keert thans terug tot Urgentiepunt 3, waar-
voor de commissie tnans de volgende redactie voorstelt: 

Meer en vooral betere woningen die voldoen aan de 
eisen van de toekoDst door betere kansen voor ·d·e- par~ 
ticuliere bouw, mede door opheffing van de oneerlijke 
bevoordeling van de woningwetbouw ten koste van de 
particuliere bouw. 

De vergadering kan zich hiermede verenigen. Hiermede is de behan
deling van de urgentiepunten afgesloten. 
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De heer Toxopeus keert thans terug tot de behan~eling van de 
amendementen en constateert dat de vergadering vrijdagavond was 
gevorderd tot 

Hoofdstuk S<:>ciaal ... Economisch beleid. 

Paragraaf 11 De Onderneming". 

Amendement van de afdeling Doetinchem: 
Na de vierde alinea opnemen: "In de wet op de naamloze vennoot

schap op te nemen een artikel, dat het aantal commissariaten en 
directoraten per persoon beperkt tot een nader te bepalen maximum." 

De afdeling Doetinchem, dit amendement nader toelichtend, stelt 
dat juist een liberale partij voorstandster behoort te zijn ook van 
een sociale en economische democratie. Het lijkt de afdeling een 

.bevordering van de sociale democratie dat in deze belangrijke pos-
ten een zo groot mogelijke spreiding ontstaat. · 

Prof. Witteveen meent dat hier toch voorop moet worden gesteld 
de vrijheid. Het is bovendien onmogelijk een algemene regel te maken 
voor de hoeveelheid commissariaten of functies die door één persoon 
kan worden vervuld. Dat ligt van beval tot geval verschillend. De 
werkelijkheid in het bedrijfsleven is zo veelvormig, dat het naar 
sprekers mening onjuist en zeker ook onliberaal zou zijn om daar 
door een voorschrift allerlei beperking~n te gaan stell~n. 

De vergadering blijkt zich niet achter het amendement van de 
afdeliïtgîloetinchem te stellen, zodat dit niet wordt aangenomen. 

Parar;raaf"PBO~ 

Amendement van de afdeling Doetinchem: 
Opnemen: "Afs.chaffing van de wet op de bedrijfsorganisatie." 

De heer !.2ESJEel.~ merkt, al vorens het woord aan de afdeling 
Doetinchem te geven, ter nadere toelichting van dit amendement op, 
dat deze paragraaf door de Commissie is opgesteld overeenkomstig 
een ontwerp van de Landelijke Niddenstandscomiriissie en de Sociaal
Economische Commissie van de partij. 

De afdeling Doetinchem licht toe dat het haar gaat om.de publiek
rechterlijke bedrijf::oorg:HllSa tie zr·rder de Soe:j':'.al-Economische Raad. 
Bij de opzet van de PBO was er aanvankelijk wel een groot enthou
siasme. In de praktijk is echter gebleken, dat de PBO niet die 
ideale samenwerkingsvormen heeft gebracht die men zich voorstelde. 
De nad~len zijn duidelijk: dirigistische en bureaucratische wrij
vingen en een bijzonder kostbare werkwijze; bovendien een verkapte 
organisatiedwang. De afdeling Doetinchem gelooft dat afschaffing 
van de PBO ook geheel past in onze algemene opvatting over effi
ciënter werken van het overheidsapparaat en vermindering van over-
bodig overheidsingrijpen. · ' . 

.. De heer Toxopeus wijst er op dat het amendement in deze vorm 
bepaald wel afschaffing van de S.E.R. inhoudt. . 

Aangezien het niet mogelijk blijkt een redactie te vinden die 
de bedoeling van de afdeling Doetinchem precies weergeeft, stelt 
dez~ afdeling zich uiteindelijk tevreden met de paragraaf over de 
PBO, zoals door de Commissie voorgesteld is. , 

Paragraaf "Zelfstandigen", onderdeel c. Land- en Tuinbouw. 
De amendementen van de afdelingen Naarden en Nieuwkoop-Noorden 

zijn ingetrokken. 

Paragraaf "Woningbouw". 
Het amendement van de afdeling Breda is ingetrokken. 

Paragraaf "Vervoer en Verkeer". 
Het amendement van de afdeling Amsterdam is ingetrokken. 
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•"vufdstuk cultuur, onderwijs, sport en ontspanning. 

Paragraaf "Onderwijs". 

Amendementen van de afdeling Amsterdam: 
Vijfde alinea: tweede zin schfappen. 
Twaalfde alinea: eerste zin ·schrappen. 
Zestiende alinea: tweede zin schrappen. 
De afdeling Amsterdam deelt mede dat de eerste twee amendementen 

zijn ingetrokken en dat de afdeling alleen h~ndhaaft haar voorstel 
tot schrapping van de tweede zin van de zestiende alinea. 

Die zesti0nde alinea luidt in het voorstel van de Commissie: 
uverkorting van de studieduur mo6t worden nagestreefd. RaTder 

werken door de studenten raoet daarbij niet als onmogelijk of on
juist worden terzijde gelaten." 

De afdeling Amsterdam is van mening dat deze zin te paternalis
tisch is geredigeerd en daarom beter uit het program kan yerdwijnen. 

De heer Toxopeus en de heer Witteveen zijn het hiermede niet 
eens. 

De heer Witteveen wijst op de situatie in de Verenigde Staten 
van Amerikawaar de studenten bijzondor hard werken moeten. Her
haaldolijk komt het voor dat Nederlandse studenten, die daar 
een jaar studeren,dat harde werken juist bijzonder waarderen en 
ter~gkeren met het gevoel dat zij hun tijd beter hebben benut dan. 
aan de universiteit in Nederland. Daarnaast acht spreker deze 
aansporing ook billijk ten opzichte van de gemeenschap, die zeer 
belangrijke kosten voor het wetenschappelijk onder~ijs moet 
maken. 

Het amendement van de afdelirig Amsterdam wordt door de vergade
ring niet gesteund, zodat het niet wordt overgenomen. 

Paragraaf "Onderwijs". 

Amendement van de afdeling Utrecht: 
De elfde en twaalfde alinea laten vervallen. 
Aan de zestiende alinea toevoegen: "Verkorting van de studie

duur moet worden nagestreefd en een indeling in. een algemene onder
bouw gevolgd door specialisatie dient. te worden overwogen." 

De heer Toxopeus zou de elfde en twaalfde alinea, die zich 
richten tegen het studieloon, bepaald niet willen schrappen. Een 
uitspraak over het studieloon is zijns inziens gewenst. Wij zijn, 
aldus spreker, zeer bepaald van mening, dat studieloon onjuist is, 
en als het in deze paragraaf helemaal niet zou worden genoemd, 
weet men niet hoe hierover in de V.V.D. gedacht wordt. 

Wat betreft de door de afdeling Utrecht voorgestelde toevoeging 
aan de zestiende alinea, meent de heer Toxopeus dat hier te zeer 
een detailregeling wordt gegeven. Wij moeten het nastreven van ver
korting van de studieduur niet zo gedetailleerd in ons Verkiezings-
program vastleggen. ·· · 

De afdeling Utrecht deelt mede dat zij nog een andere toevoe-
ging in het program had willen zien opgenomen, nl. in de der-
tiende alinea de zin "De bestaande afhankelijk1leid van moorderjarige 
studenten dient daarbij echter kritisch te worden bezien." 

Wat het studieloon betreft, noemt spreker de door de heer Toxo
peus aangevoerde bezwaren tegen de schrapping van die passage een 
slag in de lucht. Zelf is hij ook een tegenstander van het studie
loon. Hij acht het ook nodig om in dit prog~am iets op te nemen. 
De afdeling Utrecht heeft zich echter gestoten aan de term. Over 
studieloon spreekt niemand "meer,ook niet de oorspronkelijke-voor
standers. Wat men op het ogenb:ik van die zijde verdedigt, is een 
systeem waarbij iedereen een zogenaamde integrale studiekosten
vergoeding krijgt. De juiste formulering laat de afdeling Utrecht 
gaarne aan de Commissie over. ~ohrapping van de twaalfde alinea 
handhaaft de afdeling Utrecht. 
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De hee;r · Toxopeus vraagt of de afdeling Ut re cl.lt zich. erme~e . kal} 
verenigen indien in plaats van de woorden "stud1eloon 1s onJU1st' 
de elfde alinea komt te luiden: "Een algemeen geldend systeem 
van integrale studiekostenvergoeding is onjuist." 

Na nog enige discussie kunnen de afdeling Utrecht en de vergade
ring zich ermede verenigen dat de· elfde alinea aldus komt te luiden; 
dat van de twaalfde alinea de eerste zin confer~ het voorstel van 
de Commissie wordt overganonen doch de tweede zin komt te vervalle~ 
dat de zestiende alinea conform het voorstel van de Commissie wordt 
overgenomen en dat op voorstel van Prof.Viitteveen aan deze paragraaf 
een laatste alinea wordt toegevoegd, luidende 

"Differentiatie in een korte, op de maatschappij afgestemde 
studie en een voortgezette studie, gericht op de wetenschap, moet 
- waar mogelijk - worden nages.treefd." 

Hoofdstuk B'.Ütenlandse Politiek. 

Paragraaf: Defensie. 
De amendementen van de ·afdelingen Breda en ·Doe·Ünchem zijn in

getrokken. 

Paragraaf Ontwikkelingshll~ 
De afdeling Sleen w:i.l deze paragraaf vervangen à oor een geheel 

nieuwe en zeer uitgebreide tekst. Deze tekst werd door de commis
sie niet onju..i st geoordeeld, maar· wel zeer gedetailleerd en zeer 
lang. 

De heer 1_oxo~us draagt op dit moment tijdelijk de leiding van 
de vergadering over aan do heer Kortl~als Al tes, die het woord 
geeft aan de heer A.J. Evenhuis, ::neen, ter toelichtint~ van het 
V'Oor•stel dezer afdëi:ing. De heer Eve:nhuis wijst er in de eerste· .. 
plaats op dat het argument van de co~issie dat het voorstel van 
de afdeUng Sleen te lang zou zijn niet opgaat. Hij is de regels · 
gaan tellen en kwam tot de conclusie dat het voorstel van de com
missie ongeveer 'JG re8els bevat en het -voorstel van de afdeling 
Sleen on.;eveer 62 regels. Hij voegt er aan toe dat hij her~id is 
enkele zinnen in zijn voorstel te schrap:en in de passage die. be
trekking heeft op het scheppen van faciliteiten voor leden van het 
Jongeren Vrijwilligers Corps. Hij komt dan tot de conclusie dat 
het voorstel van Sleen bepaald korter is dan dat van de commissie. 
Hij voegt er aan toe dat het voorstel Sleen bovendien naar zijn 
mentng bepaald duidelijker is. De commissie heeft, aldus spreker, 
incidenteel een aantal op zich zelf aardige maar voor hem onaan
vaardbare punten opgesteld; de afdeling Sleen heeft hier een naar 
haar mening beter stuk te;;emver willen stellen. Allereerst noemt 
spreker het punt betreffende het scheppen van gelijke kansen voor 
alle mensen. Dat houdt niet op bij de Nederland se grens maar dat 
is internationaal. Dan heeft de afdeling Sleen er aan toegevoegd 
.dat de ontwikkelingshulp wel degelijk een bijdrage kan zijn tot 
een betere verhouding der volkeren onderling. Ook het geven van 
ruimere ~inanciële steun acht de afdeling Sleen een verantwoorde 
toevoeging. Er is een alinea in het voorstel van Q.e .. corr!lllissie diP.. 
de afdeling Sleen wel zou willen overnemen, ri.l. de derde alinea 
aanvangende met de woorden: "Het is daarom van belang een gezonde 
en evenwichtige ontwikkeling ••.•... ".Die alinea zou de afdeling 
Sleen echter willen plaatsen achter de door haar voorgestelde 
zinsnede: "Het streven dient erop gericht te zijn om de problema
tiek van de ontwil{kelingslanden tot in de kern aan te tasten. 

· De heer Korthals · Altes mi::.t in het voorstel van de afdeling 
Sleen een aantal essentl&le punten. Hij noemt daarvan de eigen. 
inspanning, het niet vastste}len van een percentage of beà~ag, 
maar juist naar de omstandigheden in ruimere mate geven van hulp, 
het aanbod tot hulp bij de geboorteregeling, de grondstoffen
overeenkomst ·en ten slotte de passage over de noodzaak van de 
concentratie der bilaterale hulp .op een klein aantal landen en 
een beperkt aantal projecten. 
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Prof. Witteveen gaat op deze laatste passage, de 'passage over 
de hulp die relatief bescheiden is, nog wat nader in. Daar is niet 
bedoeld, aldus spreker, een uit~praak te doen over de-omvang van 
de hulp die wij kunnen geven.Hoeveel wij ook geven, in verhouding 
tot de omvang van dit enorme probleem is onze bijdrage al tijd een 
,beocheidene. DaarOm - en dat is, gelooft spreker, een nieuw idee 
dat hier door ons naar voren wordt gebracht - zou het goed zijn als 
wij onze bilater-ale hulp concentreren op een }:lein aantal landen 
en een beperkt aantal projecten, dan kan dat effectiever zijn, dan 
kan men daar ook iets bereiken, dan 1\:unnen vvij daar ook naar voren 
komen met onze bijdrage. Dat is bedoeld hier te zeggen. Dat is een 
nieuwe gedachte. Dat vindt B})reker een voordeel van de passage van 
de corr;r!Üssie. Hij vindt wat dat betreft de passage die de afdeling 
Sleen voorstelt eigenlijk een ~erarrning, daar zit dit idee niet in. 
Er zitten andere punten ook niet in. Daar v,;ordt uitvoerig in ge
zegd een aantEJl dingen die eigenlijk al in confesso zijn •. Daarom 
gelooft spreker dat de passage die is voorgesteld, de passage van 
de commissie, bepaald de voorkeur verdient. 

De heer Drs.F.BrÜhl, Laren/31Elricurn, ondersteunt het amendement 
van de afo elin~ Sleen, dat l1e::-t in alle op:üchten sympathieker is. 
Hij proeft d"larin ouidelijl~ een grotere bewo,senbeid met het enor!l",e 
probleei!l van de ontwikkelingshulp. Spreker stelt voor het amende
ment Sleen centraal te stellen onder erkenning dat er een aantal 
tekortkomingen aan kleeft, die zojuist door de heer Korthals Alte~ 
al zijn gesignaleerd, zodat dit aiJendement nog wel zou moeten wor
den atmc;evuld. 

De heer Korthals AlteG ontkent dat hr:t hier om aanvullingen 
gaat. Hi;j ziet tus::o:endebeic1 e \roorstellen duidelijk verschillende 
alternatievei1. Natuurlijk kan er altijd '.':orden bijgevijld maar 
eerst dient principieel de beGlissing te worden genomen welke tekst 
men wenst te volgen, die van cle commis~:ie of die van de afdeling 
Sleen. 

De heer j. J. Mulder, Rot terèi8,m, km~t met een compromis-voorstel. 
Aannerr~ende dat het voorstel vs.n de commissie ze.l worden aanvaarö, 
stelt hij voor daarin in de tweede alinea in te lassen de zinsnede 
"DaElrnaast is deze taak ter verzekering van de vrede en de wel
vaart in de wereld onontbeerlijk." 

De commissie gaat hiermede accoord zodat de heer Korthals Altes 
thans door stemming bij handopsteken de mening van de ve·rgadering 
vraagt over het voorstel van de commissie met aanneming van het 
amendement Rotterdam. 

De vergadering blijkt zich hier achter te stellen. 
De heer J .H.F·aber, Soest/Soesterberg, heeft een nagekomen amen

dement ingedienël,"' waarin schrapping v:ordt gevraagd van de zinsnede 
"Daarnaast zal Indonesië" speciale aandacht moeten krijgen". De· 
heer Faber wijst er op dat in het VerkiezingsJ')rogram· rèeds een 
aparte paragraaf aan Indonesië wordt gewijd en meent dat wij ons 
wel moeten reali::::eren dat het voor het zeer grote aantal Nederlan
ders die slachtoffer zijn van alle ellende die zij in Indonesië 
hebben ondervonden, die beroofd en berooid hier zijn aangekomen en 
die door de Regering min of meer in de steek worden gelaten, toch 
wel bijzonder hard moet zijn om nu te lezen dat onze partij bij
zondere aandacht gaat schenken aan de bevolking van Indonesië in 
het kader van de ontwikkelingshulp •. 

Zowel de heer Korthals Altes als de heer Toxopeus, die de voor
zittershamer weer overneemt, achten het niet gelw{kig tot schrap
ping van deze zinsnede over te gaan. Zij wijzen ero:p ,dat er toch 
wel een heel groot ver,schil bestaat tussen de toestand waarin eon 
miljoenenvolk als het Indonesische verkeert, met een constante 
dreiging van hongersnood, en de inderdaad ook vaak afschuwelijke 
omstandigheden, waarin diesenen verkeren die uit Indonesië zijn 
,teruggekeerd en veel verloren hebben. Het zijn onvergelijkbar(:! 
grootheden, vooral gezien in het verband van de ontwikkelingshulp. 

Het voorstel van de afdeling Soest wordt door de vergadering 
niet ondersteund zodat het niet wordt overgenomen. 
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De heer A.J.Evenhuis, Sleen, vraagt nog aandacht voor twee van 
de door deze afdeling voorgestelde punten, n.l. het scheppen van 
faciliteiten in Nederland met· name bij het onderwijs en het be
drijfsleven en het scheppen van aantrekkelijke financiële facili
teiten voor die leden van het ·Jongeren Vrijwilligers K-orps die bij 
hun terugkeer in Nederland niet direct een werkkring kunnen vinden. 

De ·heer Toxopeus zou in ons Verkiezingsprogram toch niet zozeer 
in de·tails willen treden.· · 

De heer '.Vit teV()Cn sl1ü t zich hierbij aan. In het program staat 
nu dat het uitzenden van jonge specialisten bevorderd moet worden. 
Dat lijlet spreker voldoc::nde. 

De heer !J.èViûf;el, Arn.sterdam, zou toch willen vragen of de 
Redacticcor:JJüs:;.Te die het progarr. heeft or~tworpcn niet bereid is 
de twee rmntcn van de hoer Evcnhuif.' nader in studie te nemen. 
De heer ~\'iegel acht hot zeer belangrijk dat wij als liberale par
tij tonc'n dat wij het vraagstut van do ontwikl:elingshulp het kcrn
vraag<;tuk van deze tijd vincJen.En dan zijn het met n<:J.me de jonge 
vrij'.villigGrs die daar een belangrj.,jlce taak kunnon vervullen. 
Van die jonge vrijvriJ.ligers wordt gevr~Jagcl dat zij ~ich aanpassen 
aan het gcdragp.patroon van de mensen in do ontwikkelingslanden. 
Dan ~:al men hen echter tevens de garantie moeton goven dat zij 
hier terut,;gckeerd eon gelijke kans h~·bbc·n als de flederJ.anders die 
hier zijn gGblevcn om hier hun carrière op te bouwen. Daarom vraagt 
spreker socpelhc;·id van de conmlisr;ie ten aam~icn van de eventuele 
verwerkint; van de twee punten van de heer Evenhuis. 
Spreker wil nog een tweede opmerking maken. Deze betreft de eerste 
zin van de voorlaatste alinea van do paragrg,af OntwiJ{kelingshulp, 
zoals deze: door de conunisLie is voort~estold. Deze zin luidt: 
"Gezien de omvane van de proble:oen zal dc:::o hulp f;tcC:Cls relatief 
bescheiden blijven". :;preker zou die zin geschrapt '.villen zien. 
Dat neemt de essentie niet weg, doch toont wol aan dat de V.V.D. 
bereiel is voor dat zeer grote en bclangrj_jke prohleerr, van de ont
wikkelingshulp offers te brengen. Spreker vindt _dat pertinent nood
zakelijk .. 

Do heer 1'oxopeus hGcft tegen schrarping van deze zin geen be
zviaar. Ook de commissie- gaat met schrapping accoord en de verga.de
ring sluit _zich hierbij aan, zodat deze zin niet in hot Verkie
zingsprogram zal worden opgenomen • 

. Wat betreft de heide door de afdeling Sleen aangevoerde punten 
kan de vergadering zich er op v oorctol van de heer ToxoE~ mt•de 
vcrenigen dat de RedactiecoTinrlssie nog nader beziet of deze alsnog 
in het program kunnon worden verwerkt. 

Thans komen aan de orde de nagekomen amendementen. In de eerste 
plaats oen amendement van do afdeling Utr(Jcht 0:9 de paragraaf 
Woningbouw (hoofdstuk Sociaal-economisch b1'leid). ' 

De heci: L.M.dc Beer, Utrecht, zet uiteen dat de afdeling Utrecht 
twee belangrijke bezwaren hoeft tet,en·de ter tafel ligt;endo tekst 
van deze paragraaf·, on 'Nel ten eerste dat geen rekening wordt ge
houden met do huidige ka pitaalsschaarste en mot de hoge rente stand, 
en in de tweede plaats dat er eon hardnel~kig misverstand schijnt 
te bestaan over do kwaliteit van de woningwetwoningen. Het peil van 
de woningv<.'Gtwoningon en van de premiewoningen is de laatste tijd 
zodanig o})getrokkcn dat het voortaan voor de vrije sector ui termate 
moeilijk zal zijn daar boven uit te komen. Gezien deze twee be
zwaren heeft de afdeling Utrecht ·oen amendemunt ingediend dat in 
het kort h:ierop.ncerkomt, dat de afdeling Utrecht de twee passages 
uit het voorstel van de commissie die zich zrer optimiGtisch uit
laten over de "doorstroming" wil'zim geschrapt. Daarnaast wil do 
afdeling Utrecht een korte passago invoegen, waarin wordt gezegd 
dat het eigen woningbezit op krachtige v:ij ;~q moet worden gestimu
leerd, met. redenen omkleed on aangevend op welke wijze dat zou 
moeton gebeuren, zulks met de· gedachte dat op die wijze de door
stroming wel kan worden bevorderfi. 

- 21 -



21 --

·Prof. Wi ttevcen is het met de godachtengang en ook met het voor
stel van de afdeling Utrecht niet eens. ~i'eliswaar ondervindt in- · 
derdaad op het ogenblik de,pàrticuliere bouw moeilijkheden door 
de schaarste op de l<api taalmarkt ,maar men moet er toch van uit gaan 
dat dit in deze omvang een ti"jdelijk verschijnsel is. Het beleid 
van het kabinet-Zij lstra is gericht op ontspanning van de ka pi taal
markt. Spreker gelooft dat een zeker keerpunt al bereikt is en 
hoopt dat in de komende vier j:J.ren de si tuatic moer naar het nor
male zal terugkeren. In de tw,~ode plaats is de particuliere bouw 
ondanks de grote schaarste op de kapi taalnn1rkt en ondanks alle 
moeilijkheden tot nu toe toch op peil gebh·ven. De ongesubsidieer
de bouw js :0elfs boven het programma ui tgc.komen. Spreker zou deze 
passago zoals door de commis~üe voorgesteld dan ook willen hand
haven. 

Wat cle woningwetwoningen botrcft heeft de heer De Beer gezegd 
dat de kwaliteit hiervan onder do nieuwe voorschriften veelal de 
kwalit<oit van de woningen in de vrije sector reeds overt:r:eft. 
Spreker vraagt :üch af of dat nu wel oen. llormale en blijvende 
sj_tu~ttie kan zijn. In onze visie irx:n.ers zijn deze wo1iingwetwoningen 
bedoeld voor degenen met de lagera inkomens. Zij zullen dan toch · 
in het bm.lv'lprograncma in het algen,cen ook in de tockomr3t niet de 
duu.rsto en de beste woningen kunnen zijn. Zij moeten betaalbaar 
blijven cm dat houdt in dat rr,en niet al tijd tot een li:c.ximumgrcns 
van de kwaliteitsvoor;;chriften zal kurmen c;aan. Spreker ziet het 
zo: de woningvretwonine;en voor deecnen met è.e lagere iYJkomcns; de · 
particuliere bouw kansen geven. De concrete punten door de heer 
De Beer genoemd om àe particuliere bouw te stimuleren zijn spreker 
ook niet duidelijk. Wil hij aan de particulir,re sector een rente 
subsidie geven? Dat zou spreker vcrwerpcli;jk vinden. Garantie
mogelijkheden on fiscale tce;emoetkomingcn zi,jn er ook al. 

De heer L.!j.de Beer zet in een uitvoerig betoog uitE:en dat naar 
zijn menincs- do heer ;'iittevoen de zaken V':el wat optimiEtisch voor
st~lt. Hjj handhaaft do voorstellen van de afdeling Utrecht die 
echter naar uit stonuning bij handopsteken blijkt, door de vergade
ring niet worden gesteund. 

Uit de vcrgadering wordt nog bezwaar gemaakt te sen do volgende 
zinsnede in deze paragraaf: "Het opleggen van eon heffing aan 
bewoners van wonirJ.gwetwoningen die meer huur zoudon kunnen betalen 
zou men kunnen nocmen het afwentelen ·van de fout van het beleid 
op de slachtoffers van dat beleid". Men is niet gelukkig met het 
woord "slachtoffers". Op voorstel van de heer TOXOQ2.!:!:.ê. wordt 
het slot van deze zjn als volgt gewijzigd: 11 

••••• het afwentelen 
van de fouten van hot beleid op degenen die geen andere keus 
hadden. 11

• 

De heer Toxopeus keert thans even terug tot punt Li van de· Urgen
tiepunten,waar-rn-Eet tussen haakjes geplaatste gedeelte het woord 
"gezagshandhaving" voorkomt. De corrilll.issie stelt thans voor in plaats 
hiervan te stellen "duidelijk beleid inzake gezagsnitoefening en 
handhaving van de openbare orde." De vergadering gaat hiermee 
accoord. · · 

De thans nog resterende amendementen zullen in de volgorde van 
de hoofd stukken· van het proc;ram worè.en behandeld. 

Hoofdstuk Binnenlandse politiek. 

Paragraaf: Dcrnoci~atische controle . 

.Q!:~~E~~~~_:__.Q~~~Q~!E~r!-=-
De afdeling Rotterdam stelt bij monde van de heer J.J.Mulder 

voor in de tweede ztn van dit onderdeel te :schrappen de woorden 
11 en ook nü;t individuele Kamerleden en Kamercomm.issi"es". De afde
ling Hot·tcrdam is n.l. van ·mening dat de :Nederlandse burger over 
elke ·kwestie een Kamerlid of een Kamercommissie benaderen kan. 
Men zou uit hetgeen thans in het program wordt gesteld kunnen 
afleiden dat iedere· zaak waarvoçr men zich tot een Kamerlid of 
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een Kamercommissie kan wenden niet bij de Ombudsman gebracht kan 
worden. Dit zou betekenen .dat de Ombudsman in zekere zin machte
loos zou worden. Bov0ndion: ee·n Kamerlid, hoe ocherpzinnig ook, · 
is een politicus en wordt gekozen om zijn politieke kwaliteiten, 
terwijl een Ombudsman ongeveer de status en het niveau van cle 
President van de Hoge Raad krijgt en gehc>el als een deskundige kan 
worden gezien. 

De heer Toxopcus kan zich met de bez7varen van de afdeling Rot
terdam wel VGrOTii0Gll. 

De vergadering sluit zich daarbij aan zorlat de betreffende 
woorden worden gosc.hrapt. 

Par~r;ruElf Ordehandhaving 

Eon voorstel ·van de afdeling Groningen, j_ngediond door de heer 
G.Ch.O.Boosrnan om acl1t0r de ccr::;te zin v-an de derde alinea van 
deze par~<L:iäaf de volgende zin toe te voq;en: "Dit betekont naar 
de mening van de partij dat demonstratL:s na aanm8lc'Ung zoveel 
mogelijk in volledige vrijheid toet~esta.::-:n dienen te worden." wordt 
door de vergadering na stemming bij handopst€ken verworpen. 

ParagraE:if_De~ocratü,che controle. 

De afdeling Nieuwkoop d icnt bij mond c: van de heer C.Franken 
twee amcndernr:nten in. Het eerste amendoment heeft betrekking op de 
tweede alinc:a van het onderdeel QB_cnhei<_l van deze paragr::taf. Deze· 
alinea luidt: "Er zal meer gebruik moeten worden gemaakt van de 
door het nieuwe Reglc.mont van Orde van de 'J:weedc Kamer geboden 
mogelijkhE:·id in het openbaar porr3onen te h01'en 11

• De afdeling Nieuw
koop zou hier liever lezen dat deze moe;clijkhoid ~wvcel mogelijk 
wordt benut en vooral ook zoveel mo(!;elijk in .het openbaar wordt 
gebnükt. 
. Het twN~de amencleruc·nt hE·eft botrekking op het onderdeel Onvorc
nigba.<:Jrheid v;;n1 functir-; s van clc: zo paragraaf. De afdeling Nieuwkoop 
vraagt hier een a;:,.nvulling in die zin dat richtsnoer bij do studie 
omtrent on·v-erenigba:lrvcrklaring van andere fnncties met het lid
maat sclwp v;a,n de Staten-Generaal zal dienen te zijn de scheiding 
van officj_ole advisorende functies met wetgevende functies. 

Het eerste amendement van do afdeling i'riouwlcoop wordt door de 
vergadering niet overgr~nomon; het tweede amendement wordt wel over
genomen, in die zin dat besloten wordt cJan het onderdeel Onverenig
baarheid van functies de volgende zinsnode toe te voegen: "Richt
snoer dien~. daarbij te zijn de wenselijkheid van onverenigbaarheid 
van officiele raadgevende en wetgevende functies.". 

Paraf$raaf Bestrijding bureaucratie. 

De afdeling Arnhe!1); zou in deze paragraaf ingavoogel willen zien 
een zinr:mcde wao.rin wordt aangedrongen op con vereenvoudiging van 
de administratio, veroorzaakt door de heffende Overheden • 

. De afdeling Dog_gaa.g sluit zich bij het voorstel van de afdeling 
Arnhem au.n. Haar afgevaardigde herinnert er aan dat zij dit punt 
bij voorkeur onder de Urgr>ntiepunten ha.d willen zien. 

Besloten wordt achter de tweede zin van deze paragraaf de vol
gende zinsnede in te lassen: 11 Een ingrijpende vereenvoudiging van 
wetgeving en administratie is noodzakelijk 11

• 

Hoofdstuk Sociaal-ccononisch beleid. 

Paragraaf Financiën. 

De afdeling Rottordam zou de achtste alinea van deze paragraaf 
als Völ·gt willenleiëü-.- . 
"Integendeel. Bij de prioriteitenkeuze moet zoveel mogelijk voor
rang worden go geven aan de uitgaven voor de infrastructuur, die 
onmisbaar zijn voor de welvaart in de toekomst. Het kabinet-Cals
Vondeling presenteerde zich-als een kabinet dat de voorzieningen 
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-voor de toekomst veilig stelde maar h-et deed daarvoor in feite te 
we2n2g. Indien do benodigde extra middelen niet op korte termijn 
kunnen worden gevonden door besnoeiing van zichtbare en onzicht
bare subsidies en andere bezuinigingen, is voor de investeringen 
ten behoeve van do infrastructuur zelfs enige tijd do· verhoging 
van de belastingdruk, mits uit_ indirecte middelen, aanvaardbaar." 

De heer Witteveen raadt dit amendoment af. Het gaat, aldus 
spreker, diametraal in tegen de godachtengang van het gehele VGr
kiozingsprogram. Hot amendement vo.n de afdeling Rotterdam bepleit 
voorr::mg voor alle: infrastructuur on dat gac:t spreker veel te ver. 
Dat gooft belastingvcrhoging, geen tijdelijke m:tar stellig een 
blijvende. Spreker hcrha:::J.l t dat dat tegen de gehele gedachte van 
hd program in gaat, ge zün het feit dat onze stelling juist is dat 
wij do groei vnn de uitgaven moeten beperken. 

Het amendement va.n de afdeling Rotterdarr_ wordt door de vergade
ring niet gestuund zodat hot niet wordt overgenomen. 

Par~ra:'.f Zelfstandi1-;on. 

Qg~~~~~~~-2~-~~E~=-~~-!~~~~~~~~ 
De afdeling Den Hilag dient bij monde v3n Drs.T.vnn do Graaf eon 

voorstel j_n om aCJ.n hot f;lot van dit onderdool nog het volgende 
punt toe te voegen: "Grotere crcdietmogclijkheden ter vergemakke
lijkin/3 van do bodrijfsopvolging in de landbouw." 

De hoor I~;Q.S.'.r~U.!lmcm, lid van de Tweede Kamerfractie en land
bouwspecialist, acht de gcd3.chtcngang van de afdcl:i.ng Den Haag 
acceptnbel en heeft [!;Gen bezwaar tegen dit amendement. 

De verg::tder1ng kan zich met dit amendement verenigen zodat het 
wordt ovurgcnomcn. 

· Paragrr:1af :B'in~mci ën. 

Do afdeling Hotterdam deelt bij monde van de heer A.van der Zij}, 
mede dnt zij in deze paragraaf mist een passago over do moderni
sering v2n het belastingstelsel. Zij zou voor de op drie na laatste 
alinea van d.e ze paro.grao.f een alinea ingevoc g;d 'Nillen zien luidende 
als volgt: 
"Eon systomati~ch onderzoek van de belastingwetgeving en de tarie
ven is gewenst om tot do zowel voor de belastingplichtigen als voor 
de belastingdienst hoogst noodzakolijke vereenvoudiging te komen. 
Daarbij dient oolc onderzocht te worden welke belastingen, die 
weinig opbrengcri en veel ongerief veroorzaken, dienon te verdwij
nen. Een zodanig onderzoek zal met name ten uanzien van zegelrecht, 
personele belasting en grondbelasting op zeer korte termijn dienen 
te geschieden. 11 

Voorts zou de afdeling Rotterdam in do volgende alinea in plaats 
van do woorden 11vrijstclling van successierecht in de rechte lijn" 
willen lezen: "in geldbedragen uitgedrukte vrij stellingen in de. 
belastingwetten". 

· Do heer Witteveen acht het niet gemakkelijk dit uitvoerige en 
vrij gedetailleerde -amendement op het eerste gezicht te beoordelen. 
Hij vraagt zi.ch af of het nodig is om eon dergelijke vrij moeilijke 
fiscale kwestie 9.part in het Vcrkiezin~jsprogr'J.m te noemen, al heeft 
hij tegen de passage op zich zelf geen bezwaar. 

De heer TOXQEC:U~ wij st er op dat onder llet hoofd Land- en tuin
bouw reeds de afschaffing van de grond belasting wordt bcplei t. 
Voorts constateert hij dat ten aanzien van een aantal punten die 
dóor Hotterdam genoemd zijn reeds maatregelen zijn genomen of bin
nenkort genomen worden. Gezien het foi t dçtt het wel haast onmoge
lijk moet worden geacht het uitvoerige en gedetailleerde amendement 
van de afdeling Rotterdam staande deze vergadering goed te beoor
delen vraa&t hij zich af of het zinvol is op dit punt de discussie 
voort te zetten. 

De heer A.vcm der Zijl, Rotterdam; viijst er ·op dat het de afde
ling Rotterdam er slechts om gaat dat wij duidelijk ·laten uitkomen 
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dat w~J voor een ·modernisering en vereenvoudiging van ons belas
tingst8lsel zijn. 

··Ou voorstel van de heer Toxop~ wordt tens1otte besloten de 
zinsnede die dae.rstraks op voorstel van de afdelingen Arnhem eri 
D.en Haag is ingelast in de paraer8::d Bestrijding bureaucratie van 
het hoofelstuk Bi'nnen1~mc1oc Zaken aan te vullen met de volgende 
tussenzin: ""met name ook op het gebied van de belastingen". Deze 
zl.nsnede komt thans dus te luiden: "Een ingrijpende vereenvoudiging 
van wetgeving en Relministro tie, met name ook op het gebied van de 
·telasting.cn, is noodzak(•lijk." 

De 2-fdeling Rotterd ::ril ga:::tt hiermee accoord en de vergadering kan 
zich er mede verenigen. 

De rtfdeling Rottsrdrtm komt vervolgens terug op haar tweede amen
dement n.l. de vcrV[cric;ing v:m de v:OOl'den:: "vrijstelling van SUCCes

" sierechten in de rechte lijn" door de woorden "in geldbedragen uit
gcdru.ktc vrijstellingen in de belastingwetten." 

Zowel de he1.0r Wi ttsve·_o;n als de heer Toxopeus achten het aan
brongen van deze wijziging bezwaarlijk. 

De afdeling Den Haag stelt zich bij monde van de heer A.E. J. . 
Modderm"m :t.chter de voorstellen van de afdel:i.ng Rotterdam, ofschoon 
zij wei-Inziet dat inp~1ssing in ons Verkiezingsprogram gP.en een
voudige za::.k is. Nu heeft de heer I-Iodderman zojuiot de heer Toxopeus 
er oy; horen wij zen dat in de passage betreffende land- en tuinbouv.: 
gepleit wordt voor afschaffing van de grondbelasting. Spreker 

-heeft steeds begrF:pc·n dat dit gezien moest worde·n ·al·s een facili
teit voor do landbouwerG. Nu blijkt echter, aldus spreker, dat het 
de bed oclj.nc; ü' de grondbelastinG helemaal af te schE.ffen. Dan 
moet deze zinsnede-bepanld worden opgenomen in de paragraaf Finan
ciën. Zij zou dan heel goed gccorr.bincc::·rd kunnen "lOrden met een 
amendement v:1.n de afdeling Den H<".tag over ."'J.f~>chaffing van de perso
nele belr>..sting. De afdelinc; Den Haag stelt derhalve voor de zin
snede "Afsc.haffing vJ.n de verouderde en ondoelmatige personele 
belàstiii.g en grondbcl:1sting." 

· De heer Wi ttcveen zou de partij hierop in het Verkiezingsprogram 
bepaald niet willenv•Jstleggen. Er kleven zeker bezwaren aan de 
personele bëlo.sting en de:ze bezw~.:ren zullen zeker ook eens bekeken 
.moeten worclen,maar aan dG andere ku.nt is de personele belasting 
nu juist nog een stukje belastinggebied van do gemeente e~ dat 
gaat ons zeer ter harte. Wij moèten hier, aldus spreker, op dit 
ogenblik bepaald nog geen definitieve uitspraak over doen en wat 
de grondbelasting betreft, deze hoort natuurlijk bij de belastingen 
in het algemeen mo.ar is toch speciaal voor de landbouw van groot 
belang. 

De heer Modderm8.n blijft or bij dat het duidelijker is afschaf
fing van de grond belasting onder de paragr::mf Financiën te plaat
sen. 

·De heer H.D.Schouton, De Bilt/Bilthoven, sluit zich bij de heer 
Modderman ~~:-1n en ga~:t nader in op de heffingstcchniek. 

· De heer Wi ttevcen boplei t mot nadruk de afschaffing van de 
grondbelasting bij de landbouw te laten staan, en de· financiële· 
paragraaf niet vcrder uit te breiden. · 

De ho.er Modderman deelt mede door do afdeling Rotterdam gema·ch:.. 
tigd te "zijn alle amenelementen va.n cleze afdeling in te trekken op 
.voorwaarde dat hij. zijn eigen amendement hc:ndhaaft. Wat zijn eigen 
amen.dement betreft is hij nog wel bereid om van de personele be
lasting af te stappen maar hij zou graag de plaats in het Verkie
zingsprogram van de afschaffing van de grondbelasting door do ver
gadering zien uitgemaakt. 

De heer Toxopeus vraagt of dit punt aan de Redactiecommissie 
mag worden overgelaten, waarmede de vergadering instemt. 

Hoofdstuk Sociaal-e.conomisch beledd .• 

De heer Schoutelli_ De Bilt/Bilthoven, bepleit opneming van twee 
punten onder dit hoofdstuk, n.l. de wettelijke regeling van het 
stakingsrecht en het enquêterecht voor werknemers. 
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~eent de. heer Toxopeus dat WlJ 
jurisprudentie op dit punt 

te dringen op een wettelijke 

Voor wat het eerste punt betreft 
er momenteel verstandig aan doen de 
zijn gang te laten Gaan en niet aan 
regeling. 

De heer Korthals Altcs voegt daar aan toe dat de Sociaal-eco
nomische Commis[.Jie van onze paTtij een uitvoerie; rapport over het 
stakingsrecht heeft opgesteld, dat dit rapport is bekeken door 
Hoofdbeotuur en Kamerfracties en dat men tenslotte gezamenlijk tot 
de conclusie is gekomen dat dit rapport sociaal-economisch mis
schien wel verentwoord was, m8ar juridisch niet. Daarom acht spre
ker, met de heer To:xopeus, het niçt juist op dit ogenblik in ons 
Verkiezingsprogram aan te dringen op een wettelijke regeling van 
het stakingsrecht. 

De heer Ir.K.van der fols gaat in op hetgeen door de heer 
Schouten is gcvri:,.agd ten aanzien V<-1.n het enquête-recht voor werk
nerrwrc. liet is, aldus s~Jreker, een del i ca te materie cl ie van ver
schillende zijden zo verschillenè beoordeeld wordt dat de ontwik
keling van de discussies hierover vooralsnog moet worden"afgewacht. 

De heer Schouten legt zich hierbij neer. 

Het laatste amendement dat wordt int;ecliend heeft betrekking 
op hoofdstuk Sociaal-economisch heleid, paragraaf Vervoer en Ver
keer. 

De heer J .B. Th. Hug_~nhol tz, Bentveld ,dient namens de afdeling 
Zandvoort een uitvoerige nieuwe tekst voor deze paragraaf in. Hij 
motiveert dit amendement in een zeer lang betoog waarin hij stelt 
dat vervoer en verkeer in feite de belc1ngrijkste punten zijn voor 
de komende verkiez.ingen, juist voor de V.V .D. 

De heer Drs.L.van LeeuvvcQ, ll.otterdan~, stelt hiertegenover dat 
hij het voorstel van de commissie voortreffelijk vindt. Hij weer
legt het betoog van de heer Hugnnholtz op een ;"antal punten en 
stelt de vergadering voor het voor::,tel V'3.n de commissie te aan
vaarden, hetgeen na ster,1ming bij hand opf;teken ~jenchiedt. 

De heer Toxopeus conr.t::,.teert dat hiermode de behandeling van 
het Verkiezinguprogram tot een einde is gekomen. Hij vraagt mach
tiging aan cl.e vergadering voor do Hedactiecomrnistüe om het gehele 
pro(7am redactioneel ·.vaa.r nodig nog wat bij te schaven. 

De vergnderin~ vcrleent deze machtie;ing gaarne. 
De heer To).~us spreekt vervolgens een kort slotwoord tot de 

weinigen die nog in de vergaderzaal aanwezig zijn. Het was een 
vermoeiende en lange vergadering, waarin met grote eenstemmigheid 
en eensgezindheid is gediscussieerd. Wij zijn vandaag bij elkaar 
geweest, aldus spreker, op basis van onze liberale beginselen en 
wij zijn het ondanks verschillen van rr:cning daarin volleelig eens. 
Nu moeten wij deze zaken naar bni ten dragen. Het succes van de 
verkiezingen hangt bepaald niet alleen af van degenen die uit 
spreken gaan, het hangt ook niet af van affiches en propaganda
materiaal, het hangt er in de hoogste mate van af of ieder partij
lid in zijn eigen omgeving propaganda maakt en niet te gemakkelijk 
mee redeneert met hen die het niet geheel met ons eens zijn. 
Spreker rekent er op dat de hele partij dit standpunt zal innemen 
en hij durft dan ook zeer voorspoedige verkiezingen te voorspellen. 
Met deze woorden draagt hij het voorzitterschap weer over aan de 
voorzitter van de partij. 

De heer Van der Pols sluit vervolgens deze buitengewone Alge
mene Vergadering met een woord van dank aan al die genen die het 
Verkiezingsprogram hebben voorbereid, in het bij zonder aan de heer 
Toxopeus, aan de leden van de commissie en aan haar secretaris, 
1\'Ir.E.C.de Mooij, maar ook aan deze vergadering die bijzonder gron
dig heeft gewerkt. 
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