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VOORWOORD

Beste mensen,

In deze eerste HB-info weer de 
nodige informatie en wetens
waardigheden voor afdelings- 
en districtsfoestuursleden.
In het kort komen de volgende 
zaken aan de orde:

Het reorganisatie-voorstel voor 
het hoofdbestuur zoals dat door 
Leo Pieter Stoel is opgesteld 
en op 12 januari 1986 door het 
hoofdbestuur is goedgekeurd en 
vastgesteld. Nieuw bloed voor 
enkele landelijke commissies 
is dringend gewenst.
Een toelichtend artikel van 
Hayo Schultink, voorzitter van 
de milieucomroissie, op de 
milieuresolutie zoals dat is 
opgenoroen in het liberaal 
kaderblad LEF.
Verder de halfjaarplanning voor 
Vorming & Scholing.
Enkele JOVD uitspraken in de 
pers enz.
Geef de mededelingen over het 
congres ook door aan jullie 
leden.

Veel leesplezier en tot ziens!

Eric Balemans' 
Algemeen Secretaris
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MEDEDELINGEN

Leo Pieter Stoel en Eric Balemans 
zullen namens de JOVD zitting ne
men in de AV van M50«

Het novembercongres van 1986 te De
venter zal in het teken staan van 
de belastingstelsels.

Ron Brand zal in samenwerking met 
district West een themadag Eutha
nasie organiseren.

In het kader van de verkiezingen 
zal een speciaal themanummer, van 
Driemaster verschijnen.

In de notulen van de BAV van sep
tember 1985 is abusievelijk de 
aangenomen HB motie over SDI niet 
opgenomen. .
De tekst staat elders in deze 
HB-info

Als gevolg van de vacature van 
internationaal secretaris zullen 
Jan van Zemen, Annelies Meybaum 
en Harold Makaske worden inge
werkt in de internationale wereld 
om eventueel in juni in deze kan
didatuur te voor,zien.

PRIJSVRAAG

Een nieuw secretariaat heeft een 
nieuwe naam nodig. Het "Stikkerhuis" 
hebben we verlaten maar hoe noemen 
we het secretariaat nu?
Weet jij een orginele en passende 
na.flsm, stuur even voor 11 maart een 
briefje naar het Algemeen secreta
riaat met jouw suggestie. De win
naar wordt beloond met een heuse 
JOVD trimfiets (in het kader van 
de milieuvriendelijkheid).
De inzendignen zullen worden be
oordeeld door een jury bestaande 
uit: Taliën Willems (in deeltijd)

Eric Balemans (in deeltijd) 
Agne-t en Carolien, onze 
medewerksters.

CONGRESBON

In de laatste driemaster was abu
sievelijk niet vermeldt dat beta
lingen dienen te geschieden vóór 
4 maart door overmaking van het ge
wenste bedrag op gironummer 5467270 
t.n.v. activiteiten JOVD te, Amster
dam.

DECLARATIES

Om de uitbetaling van declaraties 
te bespoedigen is het zaak dat jul
lie de declaratieformulieren recht
streeks opsturen naar het hoofdbe
stuurslid onder wiens verantwoorde
lijkheid de activiteit heeft plaats
gevonden .
Dus: niet meer via het algemeeen 
secretariaat. Dit levert onnodige 
vertraging op!



MOTIE SDI (BAV)

De JOVD in vergadering bijeen op 
21 september 1985 te Utrecht 
CONSTATERENDE
- het Strategische Defensie Intia- 
tief dat de president,van de VS 
Reagan genomen heeft 
MEMORERENDE
- de uitspraken van de JOVD algeme
ne vergadering in de resolutie 
Vrede en Vrijheid dat produktie be
zit en gebruik vanuit nieuwe tech
nologische ontwikkelingen voortge
komen wapensystemen, die de verde- 
digingsgeloofwaardigheid van moge- 
lijkeopponenten fundamenteel aan
tasten bij verdrag effectief ver
bod jen dienen te worden en dat een 
wapenwedloop in de ruimte als be
dreiging van de "Mutual .Deference" 
voorkomen dient te worden. 
OVERWEGENDE
- dat die onderzoek zowel politiek 
strategische als technische aspec
ten zal omvatten
- dat het politiek strategische 
onderzoek minstens dient te omvat
ten:
- hoe het SDI zonder de koppeling 
tussen de verdediging van de 
Noord-Amerikaanse en de Euro
pese Navo staten in gevaar te 
brengen in een algehele Navo 
Strategie past, waarbij ook an
dere Emerging Technologies toe
trokken dienen te worden ente- 
vens een 100% doeltreffend zijn 
van een SDI en de gevolgen voor 
zowel de conventionele bewape
ning als de overkill van nucle 
aire wapens.

- of en hoe het SDI binnen be
staande verdragen als bijv. het 
ABM verdrag past

- in hoeverre een wapensysteem in 
de ruimte wenselijk is.

- dat ook het kostenaspect hier
bij in beschouwing dient ate 
worden genomen aangezien het 
binnen de huidige defensie be
groting dient te passen en dit 
niet mag leiden tot extra ver
hoging van de defensie uitgaven.
en welke verwachte effectenönt- 
wikkeling van het SDI en wat het 
bezit van hetSDI van slechts een

der supermachten voor een gevol
gen voor de stabiliteit voor de 
wereldvrede en de wapenwedloop 
zal hebben.

VOORTS OVERWEGENDE .- dat onderzoek bij verdrag niet
verboden kan worden daar dit niet 
verifieerbaar is

- dat ruimtewapens in de vorm van 
satellieten (bijv. communicatie 
observatie) en anti satelliet- 
wapens reeds een essentieel on
derdeel vormen van de verdedi
gingssystemen beider grootmach
ten .

OVERWEGENDE
- dat, vervolgens de technische 
haalbaarheid onderzocht dient
te worden en dat hierbij ook het 
kosten aspect duidelijk gemaakt 
dient te worden,

- dat afgesproken dient te worden 
tussen de aan het SDI deelnemen
de bondgenojten gelijkwaardige 
medezeggenschap omtrent het tech
nologische onderzoek dienen te 
zijn.

- dat afgesproken dient te worden 
door de deelnemende bondgenoten, 
hoe, wat betreft de technologische 
gegevens, die het technologische 
onderzoek opleveren, aan alle 
deelnemende bondgenoten beschik
baar zullen zijn.

SPREEKT HAAR MENING UIT
- dat Nederland in ieder geval dient 
deel te nemen aan het politiek 
strategische onderzoek binnen de 
NAVO.

- dat voorddat tot participatie 
van de Nederlandse overheid in 
dit laatste genoemde technolo
gische onderzoek besloten zal 
worden dat eerst door de Neder
landse overheid beoordeeld dient 
te worden.

- dat bij deze beoordeling de wen
selijkheid van de toepassing van 
uit.het jonderzoek voortkomende 
bewapenings-technologiën van
doorslaggevende betekenis dient te 
zijn.
- dat in ieder geval deelname tot 

in Nederland gevestigde indus- 
trien.principieel niet verboden 
dient te worden.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE
. DAG
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REORGANISATIE HB

1. Uitgangspunten 2 Het Hoofdbestuur

Het HB bestaande uit 15 mensen, 
dient minimaal 3 keer per jaar 
te vergaderen. Het HB zou in ie
der geval in haar geheel moeten 
vergaderen over: dé begroting, de 
werkplannen, het beleidsplan, het 
jaarverslag (inclusief de jaar
rekening), en de HB kandidaten. 
Daarnaast zou 1 jhet HB meer be
voegdheden moeten krijgen.
Een tweede vertrekpunt is de eis 
dat de statuten niet gewijzigd 
dienen te worden. Deze eis komt 
voort uit kosten overweging en 
politieke overwegingen (advies
raad, 3/4 meerderheid,)
Een derde uitgangspunt is dat de 
structuur niet bij voorbaat HB- 
leden mag demotiveren. Een ieder 
dient voldoende betrokken te zijn 
bij .het gebeuren, om zich als 
HB-lid in te willen zetten.
Een vierde jpunt is dat verant
woordelijkheid onlosmakelijk ver
bonden is met bevoegdheid. Hier
mee wil ik aangeven dat een ie
der die een verantwoordelijkheid 
draagt, ook de mogelijkheid moet 
hebben de beslissing te benvloe
den.
Een vijfde ^uitgangspunt is dat 
destructuur voldoende flexibel 
dient te zijn om in de toekomst 
aangepast te kunnen'worden aan 
veranderde omstandigheden'. 
Tenslotte ben ik er van uit ge
gaan dat de structuur geen inge
bakken conflicten met zich mag 
dragen. Dit impliceert onder 
andere dat geen groepering binnen 
het HB bij voorbaat een meerder
heid mag vormen

Het hoofdbestuur bestaat uit: de 
Voorzitter, de Algemeen Secretaris, 
de Penningmeester, de Vice Voor
zitter Organisatie, de Vice Voor
zitter Politiek, de Internationaal 
Secretaris, de Secretaris Vorming 
en Scholing, de Secretaris Public 
Relations, de Secretaris Organi
satie,, de Secretaris Promotie en 
Ledenwerving, de Secretaris Inter
nationale Zaken, de Secretaris Be
stuurlijke en Juridische Zaken, 
de Secretaris Ecologishe Zaken, 
de Secretaris Welzijn en de Secre
taris Economische Zaken. Dit aan
tal van 15 kan maximaal uitgebreid 
worden tot 17.
Deze mensen dienen in ieder geval 
bijeen te komen voor de Adviesraad
vergaderingen om de agenda van de 
Adviesraad en de voorlopige agenda 
van de Algemene Leden Vergadering 
op te stellen. Daarnaast dient het 
voltallige bestuur de gelgenheid 
te hebben zich uit te spreken over 
de standpunten van het HB tijdens 
de A.L.V. Dit betekent dat naast 
de hiervoor genoemde vergadering
en een drietal vergaderingen ge
pland dienen te worden het weekend 
na de sluitingsdatum voor het in 
dienen van moties en amendementen, 
Op deze dr'ie vergaderingen wordt 
in principe alleen gesproken over 
de punten die op de A.L.V. aan de 
orde komen. Deze vergaderingen 
worden aangeduid met "congresvoor- 
bereidingsvergaderingen".
De congresvoorbereidingsverga.de- 
ringen zijn de laatste mogelijk
heid voor HB-leden om HB-moties 
in te dienen.



Een kleiner aantal HB-vefgade- 
ringen betekent dat er minder 
zaken door het voltallig HB be
handeld kunnen worden, het Dage
lijks Bestuur dient dan ook 
meerdere zaken af te kunnen han
delen. Het hoofdbestuur dient 
echter te beslissen voer de 
Begroting, De Jaarverslag, de 
HB-kandidaten, de Werkplannen 
en het beleidsplan. ...
Nu dreigt echter een strijdig- . 
heid te ontstaan'roet mijn vier
de uitganspunt, . waarin ik. ge
steld had dat verantwoordelijk
heid en bevoegdheid gekoppleld 
dienen te zijn. Aangezien con
form de Statuten (art, 12,1) 
hetHoofdbestüur belast xs met 
het pestuur van de vereniging, 
dient .ook het gehele hoofd-, 
bestuur de mogelijkheid te héb
ben definitieve HB-besluiten:te 
beïnvloeden. Dit betekent dat 
het HB DB geen definitieve be
sluitvormende bevoegdheden kan 
krijgen zonder de statuten te 
wijzigen, (bij het DB kom ik 
hierop terug)

3 Het Dagelijksbestuur

Mede naar aanleiding van de vo
rige vergadering ga ik uit van 
een Dagelijksbestuur bestaande 
uit 7 HB~leden. Dit zou de vol
gende HB-posten moeten betreffen: 
de voorzitter, de Algemeen Secre
taris, de Penningmeester, de 
Vice Voorzitter Politiek, de Vice 
Voorzitter Organisatie, de Inter- 
nationaalSecretaris en de Secre
taris Vorming en Scholing. Het 
aantal van 7 is mijns inziens 
het maximum om een bestuur werk
baar te houden
Bovenstaande impliceert dat de 
Secretaris Vorming en Scholing 
de enige in het DB is die niet 
in functie is benoemd. Op korte 
termijn is deze situatie te ver
dedigen middels een beroep op het 
experimentele karakter, welke de 
structuur in deze periode heeft.

ter zijner tijd is hier echter een 
statuten wijziging gewenst. Voor 
de uitbreding van DB naar 7 is een 
Wijziging van het Huishoudelijk 
Regelement nodig.
Het dagelijksbestuur zou moeten 
beslissen in zaken die practisch 
gezien niet niet uitgesteld kun
nen worden tot. de volgende geplan
de HB-vergadering, die de ƒ 5000,—  
niet .overschreiden en die geen be - 
grotings of beleidsplanwijzing im
pliceren .
Het is denkbaar dat in de toekomst 
deze taakomschrijving uitgebreid 
wordt, door een delegatie van be
voegdheden van HB naar het DB. 
Gezien hetgeen ik aan eind van het 
vorige punt gezegd heb, dient het 
HB een mogelijkheid te krijgen be
sluiten van het BB te herroepen. 
Deze mogelijkheid dient het func
tioneren van het Hoofdbestuur niet. 
ineffipiënter te makê» dan ze nu 
al is. Hiertoe heb ik de volgende 
constructie■in gedachten: Alle HB~ 
leden ontvangen de agenda voor de 
DB-verg.aderingen, alle HB-leden 
zijn bevoegd bij DB-vergaderingen 
aanwezig te zijn en het woord te 
voeren als voorzitter daartoe toe
stemming verleent. Alle Itb-leden 
krijgen binnen 3 dagen na de DB 
vergadering de notulen, met daarin 
aangegeven de beargumenteerde be
sluiten, toegezonden. Binnen 5 werk
dagen na verzending van de notulen 
(o.b.v. het poststempel) kunnen 
HB-leden ageren tegen een besluit 
van het DB. Zij doen dit door de 
Voorzitter te vragen een HB-verga- 
dering uit te schrijven conform 
art. 28.2 van het Huishoudelijk 
Reglement.
Op deze HB-vergadering kan het 
besluit van het DB hei'roepen wor
den- Ageert geen I-IB-lid binnen de 
daartoe gestelde termijn, dan wordt 
het besluit van het DB, geacht te 
zijn genomen door het HB.
Deze constructie wordt in het 
drijfdsleven wel gehanteerd om op 
een efficiënte wijze een besluit 
te nemen, waar een groot aantal 
mensen verantwoording over ver
schuldigd zijn.



4 Bureaux van het Hoofdbestuur

HB~leöen die niet tot het DB be
horen zullen in de structuur zo- 
als ik die tot nu toe uiteen ge
zet heb 3 tot 6 maal per jaar , 
een HB-vergadering bij kunnen 
wonen. Om deze mensen te .moti
veren alsmede om hun taken te 
coördineren is het nodig een aan
tal mensen bijeen te zetten in 
zgn. bureaux, zoals we die nu 
reeds kennen in de vorm van het 
politiebureau.
Dit valt te bewerkstelligen door 
alle HB-leden de agenda voor de 
vergaderingen toe te zenden, 
alle HB-leden het recht te ge
ven bij de vergaderingen aanwe
zig te zijn, en alle HB-leden 
de notulen van de vergaderingen 
toe te sturen.
De taak van de bureaux zal be
staan uit het cooordineren van 
de HB-activiteiten op hun res
pectievelijke terreinen. Het 
uitvoeren van besluiten van het 
HB en het bespreken van voorstel
len die de individuele leden van 
het bureau aan het HB/DB willen 
doen. Dit laatste vanzelfspre
kend voorzover dit binnen het 
terrein van het betreffende bu
reau valt.
In deze constructie lijkt mij 
het niet gewenst dat de Voorzitter, 
de Algemeen Secretaris en de 
Penningmeester plaats nemen in 
een bureau. Ik ga ervan uit dat 
deze mensen contacten moeten 
onderhouden met alle HB-leden 
op een min of meer onafhankelijke 
oasis.
Gezien het aantal HB-leden in 
die "hoek" stel ik voor naast het 
Polibureau een Orgiebureau in 
te stellen, bestaande uit de 
Vice Voorzitter Organisatie(Vz,), 
de Secretaris Vorming en Scholing, 
de Secretaris Organisatie, de 
Secretaris Promotie en Ledenwer
ving en de Secretaris Public Re
lations .
Het polibureau blijft in de hui
dige samenstelling bestaan.

Het dient mijn inziens niet uitge
sloten te worden dat in de toekomst 
meerdere van déze bureaux gaan 
functioneren, waardoor deze elkaar 
gaars overlappen, zodat het gevaar 
van splitsingen in het HB zal ver
minderen (het DB is in feite reeds 
te beschouwen als een; dergelijke 
overlapping).
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COMMISSIEVERGADERINGEN
Met ingang van 1 januari is er een 
nieuwe .regeling van kracht voor de 
commissievergaderingen op het alge
meen secretariaat.
Om te voorkomen dat meerdere com
missies op hetzelfde tijdstip wil
len vergaderen wordt op het alge
meen secretariaat een.plannings- 
schema bijgehouderi. Indien een 
commissie dan wil vergaderen dient'de 
secretaris van die commissie con
tact op te nemen met de secreta- 
riaatmedewerksters oni een datum vast 
te stellen. De sleutel van het 
secretariaat kun je daags van te 
voren ophalen op het secretariaat 
en na afloop, van de zvergadèring 
in de brievenbus deponeren.

Voor een goede oranisatie en ter 
voorkoming van irritaties is het 
noodzakelijk dat de commissies 
zich aan deze richtlijnen houden.

COMMISSIELEDEN

Voor de conraiissiebelastingen worden 
nog enthousiaste mensen gezocht.
Deze commissie gaat zich bezig- 
houjden met het opstellen van een 
resolutie voor het congres van no
vember 1986.
Geïnteresseerden kunnen contact op
nemen roet:
Johan Felius 010-333612 
Leo Pieter Stoel 010-651667

Ook voor de commissie Industriebe
leid worden nog mensen gezocht. De 
commissie houdt zich.: bezig met het 
industriebeleid zoals dat in Neder
land wordt gevoerd. Vooral de Ne
derlandse bijdrage aan projecten 
alg Eureka en Esprit worden beke
ken. Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met: ; Vj.
Robert de Jong 010-3,32705 .
Leo Pieter Stoel .010-651667 ~

AFDELINGSACTIVITEITEN
7'februari
afd. Méppel: Sprekersavond 
thema: criminaliteit in.m.v. dhr.
Van den Noort (Burgemeester Mep- 
pel) en dhr. Heuzinga (korpschef 
v.d. Gemeentepolitie Mepp.el) . 
Diavertoning: plaats Schouwburg 
"Ogterop" (zaa!5) aanvang 20.00 
uur

10 februari
afd. Meppel: excursie naar Den 
Haag, Amerikaanse Ambassade, en ; 
VVD-fractie (reeds volgeboekt),

15 februari
afd Twente: Jaarvergadering van 
district Overijssel "Het eigen 
gebouw" Badhuiswal 10 te Zwolle
11.00 uur.

District Overijssel; district- 
vergadering in "Eigen Gebouw" ■ 
aan de Badhuiswal in Zwolle, 
aanvang: 14.00 uur.

17 februari
afd. Utrecht; avond georganiseerd 
door de Binnenlandse politiek, .
20.00 uur Raadskelder Utrecht.

21 februari
Rijk van Nijmegen
jaarvergadering
Hotel: Atlanta 20.00 uur

Noord Groningen 
Themaavond GR verkiezingen 
plaats: Weke den Hoorn

café rest. Kayser 20.00 uur

22 februari: Jaarlijkse Afdelings 
Vergadering met na afloop spreker 
plaats: Schouwburg "Ogterop" 
Aanvang: 20.00 uur
therna: (internationaal) Terrorisme



28 februari 
afd Twente
mediadebat tussen VVD en PvdA 
over fwetsontwerp van de nieuwe 
mediawet

3 maart
afd. Utrecht
avond over milieuzaken
20.00 uur Raadskelder Utrecht

6 maart
Rijk van Nijmegen 
congresvoorbereiding Milieu 
Hotel Atlanta 20.00 uur

22 maart
afd. Meppei: Kegelavond 
plaats-TIVOLI - Sociëteit 
aanvang 20.00 uur

28 maart
Noord Groningen
ALV zaal Bouwman, Uithuizen
19.30 uur

H%ft jullie afdeling nog activi
teiten gepland?
Geef ze even door aan het Algemeen 
secretariaat, dan nemen wij ze op 
in de HB-info.

7 maart
afd, Meppei: Forum-discussie- 
avond.
Thema: Tweede Karoer-verkiezingen
1986
plaats: Schouwburg "Ogterop" 
(Engelenbak) aanvang 20,00 uur

afdeling Den Bosch
borrel in de Parade 21.00 uur

8 maart
Noord Groningen
7e Lustrum Hotel het Gemeentehuis 
19.30 uur eigen bijdrage ƒ 12,50 
meer info Alet Doornbos 050-22753

Oost Gelderland/ Z-W Sallandk 
Congresvoorbereiding 
Het Haarhuis Arnhem aanvang 10.00 
uur

Den Bosch
Jubileumfeest in Café de Unie 
Van Rossumplein 5 
entree ƒ3,--
21.00 uur

17 maart 
afd. Utrecht
avond georganiseerd door de Gemeen
tepolitiek
20.00 uur Raadskelder Utrecht
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KALENDER V & S

District Noord

1-2 Weekendcursus Liberalisme 
22-2 Bestuuröerscursus 
5-4 Vveekerid Politieke Stromingen 

27-4 Introdag 
Introdag

24-5 Thenracursus Defensie

District Overijssel

18- 1 Spreken in het opëhbaar 
Kampen

22/23-2 Politieke Stromingen evt. 
weekend Ommen

8- 3 Introdag Holten f ?, — ■
5- 4 Bestuuröerscursus Enschede 
10- 5 Kadercursus. Deventer 
8- 6 Introdag Zwolle

District Gelderland

2 5 -  1 Gemeenteraadscursus 
15-2 Bestuuröerscursus 
12/13-4 Cursus Liberalisme, met

wat VDS
26- 4 WP-dag?
25/26 Cursus VDS

District Noorö-Holland

3- 2 Vergader- en Discussietech
niek I Purmerend

46 3 Bestuurder/Kadercursus Aroster 
dam

4- 4 Introcursus Amsterdam 
17-18-5 Studieweekend PR-PL Heemskerk
6- 6 VDSII Alkmaar

District West

9

District Zeeland

1562 Introdag Schoondijke
22-3 Cursus Liberalisme Vlis- 

singen
24-5 Bestuurdercursus Goes

District Brabant

11-1 PL-cursus Den Bosch
25-1 Cursus congresvoorberei-

dirig/Spreekvaardigheid
Deurne

1-3 Redactiecursus Tilburg
19-4 Cormnunicatiecursus Eindhov

en
17-5 Introcursus Roosendaal
nnb Introcursus

District Limburg

1/2-3 Liberalisroeweekend
26-4 ■PR-cursus Venlo
En Introdagen

Deelraadrnensen:

Noord: Saskia Haafkes 050-
181655

Overijssel: Ruurd Meinsma 
053-303286

Gelderland: Henk Kuipers 03200- 
60113

Utrecht: Ellen Tacoma 030-332157 
Noord-Holland: Willem v/d Boom 

02503-16915
'West: Ben van Vulpen 010-143681 
Zeeland: Rob Visser 01181-617 
Brabant: Renate Brouwers 013- 

367553
Limburg: Frank v. Riel 01170- 

3675

1- 2 Cursus congresvoorbereding 
Rijswijk

22- 2 Introdag Alphen a/d Rijn 
1- 3 Bestuuröerscursus Rijswijk 

22/23-3 Cursus Liberalisme/Poli- 
tieke Stromingen 

26- 4 Cursus Spreekvaardigheid 
Rijswijk
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BODEMVERONTREINIGING

Enkele  jaren.,,geleden,- In ■- 1979' om  
precies te Iztjn, werd Nederland voor 
het eerst wakker geschud wat bodem 
verontre in ig ing  betrof, In dat jaar 
werd namelijk in Lekkerkerk , in de 
bodem van een nieuwbouwwijk, een  
grote hoeveelheid huishoudelijk en 
chemisch afval ontdekt. Ter dem
ping van sloten  en verstev ig in g  van  
de grond werd, ter besparing, in 
plaats van puin en zand huishoude
lijk en industrieel afval gebruikt. 
Toen  e r . -z e e r  verdachte dam pen 'uit 
de grond begonnen op te stijden  en 
het drinkwater vreemd begon''-'te sma
ken, rook ook de gemeente •: Lekker
kerk uiteindelijk  onraad. Het w a te r 
le id ingbedrijf, dat verantwoordelijk 
is voor de kwaliteit van het drinkwa
ter tot aan  '■ de voordeur, ze tte  de 
drinkwatervoorziening stop' en dus 
m oesten de bew onders van de tw e ë -  
honderdtachtig  woningen voor zes 
maanden geevacu ee rd  worden, De 
verontreinigde grond werd afgegra
ven en ve rw erk t. De totale kosten 
w aren  enorm, N a  Lekkerkerk volgden 
de ontdekkingen van bodem veron tre i- 
m gingsgevsllers elkaar snel op. Nu 
in 1985 zijn er ongeveer vijfenveer
tighonderd gevallen van bodemveront
reiniging bekend.

Waar komt het a f  va l vandaan?

In het algemeen kan men zeggen 
dat er passief en actief vervuild 
wordt en is. Actief vervuilen houdt 
in dat bewust af val wordt geloosd 
in liet milieu, Vaten afval worden 
op vuiln isbelten  gestort en afvalwa
ter wordt in rivieren of kanalen g e -  
fooosd. Dit gebeurt bewust en over
wogen, De overweging is 'soms dat 
men vindt dat het. vervuilen geen 
kwaad; kant' Een ' voorbeeld van dat 
laatste is dat men vroeger extra ho
ge schoorstenen bouwde, om zo de 
luchtverontreinigende': • ■' stoffen zo

goed mogelijk te verdunnen. Hier
door werd de concentratie zo laag, 
dat de mens, zo dacht men, geen 
gevaar meer Liep, Later bleek dat 
dit slechts een korte -te rm ijn  oplos
sing was en dat ook de totale u it
s loo t gecontroleerd moet worden. 
Bij p assie f vervu ilen  spreekt men 
over onbewust vervullen. Vaak is de 
bodem van oude fabrieksterreinen 
verontreinigd, doordat per ongeluk 
m ilieu -onvriendelijke  stoffen in de 
bodem . terecht zijn gekomen. Dit 
kan gebeuren door ondoordacht han
delen in laboratoria (vaak worden 
bijvoorbeeld oplosmiddelen als ben
zeen en tolueen via de gootsteen 
in het milieu geloosd), Ook kan bij 
transport of overslag van vervuilende 
producten  een bepaalde hoeveelheid 
gemorst worden, zoals bij benzinesta
tions vaak het geval is, 
ïn tegenstelling tot wat vele mensen 
denken, is • het niet zo dat alleen 
grote industrieën bodemverontreini
ging 'Veroorzaken, Ook onder andere 
garages, ziekenhuizen, foto- en f i lm -  
ontw ikkelcentra , drukkerijen, wasserij
en, vuilstortplaatsen en hoven iersbe
drijven  leveren een flink deel van 
de bodemverontreiniging.

Waf het actief vervuilen betreft kan 
gezegd worden dat de overwegingen, 
die vroeger leidden tot de vervu ilen 
de daad, moeten worden herzien,. 
Zoèls in het' voorbeeld van de hoge 
schoorstenen blijkt in vele gevallen 
dat waar men vroeger dacht dat iets 
geen kwaad kon achteraf blijkt dat 
onherstelbare schade aangericht ;s. 
Winst van een bepaalde (kleine) groep 
mensen (een bed rijf, een stad, een  
land) mag mijn inziens nooit de re
den zijn om over te gaan tot vervui
ling waar een veel grotere groep 
mensen de dupe van wordt. '
Het passief vervuilen is slechts te 
voorkomen door een grotere bewust
wording onder de mensen te reaiise-
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ren. Het laboratorium personeel gooit 
gevaarlijke stoffen in de daartoe be
stemde containers, vrachtwagen
chauffeurs zijn voorzichtiger met 
hun lading en moeders met kleine 
kinderen gooien hun snoeppapiertjes 
in de daartoe bestemde afvalbakken 
en niet op de grond. Dit alles is een 
kwestie van bewustwording. Helaas 
zal het nog heel lang duren voordat 
we allemaal zo bewust zijn.

Wat is het gevaar van chemisch 
afval?

Het gevaar van chemisch afval is 
dat het via een of andere weg opge
nomen wordt In het rnenseiijk li
chaam. Dit kan op drie manieren 
gebeuren, namelijk via de mond, via 
de neus en via de huid. Via kunststof 
waterleidingbuizen, dringen vele orga
nische oplosmiddelen gemakkelijk 
door tot in het drinkwater. Zo wor
den ze ongemerkt opgenomen in het 
menselijk lichaam. Bepaalde elemen
ten zoals cadmium, maar soms ook 
lood en kwik, worden zeer eenvou
dig opgenomen in planten. Vaak is 
er ogenschijnlijk niets met deze 
planten aan de hand (soms groeien 
ze er zelfs beter door), maar als 
de mens de planten eet of de dieren 
die de planten gegeten hebben, 
neemt de mens dus een grote con
centratie van de giftige stoffen tege
lijk op.
Het. gevaar van opname via de huid 
wordt vaak onderschat. Een bekend 
voorbeeld is het ongelijk dat een 
Engelsman overkwam. Deze man zak
te tot zijn middel in een vat met 
fenol. Hij werd er direct uitgehaald, 
maar toch was hij binnen anderhalf 
uur dood. Onderzoek wees uit dat 
de dode uitsluitend via de huid fenol 
binnen had gekregen. Oplosmiddelen 
zoals fenol, in aar ook wasbenzine, 
aceton en terpentine lossen de vet
laag van de huid zeer snel op. Zo 
kunnen de stofen gemakkelijk binnen 
dringen in het lichaam. Vooral bij 
kinderen die veel met verontreinigd 
zand speelden en ook nog via mond 
cn neus afvalstoffen binnen kregen,

had opname via de huid een belang
rijke invloed.
De snelste manier om stoffen op 
te nemen is via de longen. Doordat 
vluchtige componenten van de afval
stoffen': verdampen, komen via de 
kruipruimtes van de huizen de gifti
ge dampen de woningen. Zo kan in 
de woningen de concentratie giftige 
stoffen hoog oplopen. De opgenomen 
chemische stoffen kunnen op drie 
manieren gevaar opleveren voor het 
functioneren van het menselijk li
chaam. Ten eerste worden bepaalde 
stoffen opgeslagen In weefsels (bij
voorbeeld DDT in vetweefsel). Ten 
tweede kunnen bepaalde chemicaliën 
het zenuwstelsel aantasten. Elektri
sche pulsen die via biochemische re
acties verlopen worden niet doorgege
ven, doordat een aantal noodzakelij
ke schakels' in de keten zijn afgebro
ken. Ten derde zijn er bepaalde stof
fen zoals koolmonoxide en lood, die 
biochemische systemen blokkeren. 
Deze stoffen kunnen bijvoorbeeld 
het voor de zuurstof wisseling noodza- 
keiijke haemoglobine of bepaalde en- 
zymsystemen lam leggen, met alle 
gevolgen vandien.

Wat moet er nu met de vijfenveer
tighonderd verontreinigde gebieden 
gebeuren? Globaal zijn er drie oplos
singen voor het bodem verontrelni- 
gingsprobteem. Ten eerste is dat het 
wegnemen van de bron van verontrei
niging. Ten tweede kan de verontrei- 
nigingsbron afgeschermd worden (iso
latie). Ten derde kan het bedreigde 
object weggenomen; worden. Deze 
laatste techniek wérdt buiten be
schouwing gelaten, omdat dit geen 
oplossing van het probleem is. fn 
de practijk is dit echter wel het 
meest toegepast. Men plaatst een 
groot hek om het verontreinigde ter
rein of men sluit het waterwinge
bied en het probleem is opgelost. 
Langzamerhand krijgen gelukkig de 
meer serieuze technieken, wegnemen 
en afschermen van de vervuilings- 
bron, de overhand.

Verwijderen van de vervuilende bron.
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Als m^n besluit de vervullende bron 
te verwijderen kan men dat op ver
schillende m anieren '-doen . Ten eerste 
moet men beslissen of de vervuilen
de bron ter plaatse wordt verwijderd 
of dat de bodem wordt • afgegraven 
en elders wordt verwerkt.
Laten we ten eerste eens naar a fg ra 
ven en verwerken kijken. Het afgra
ven lijkt heel eenvoudig, m aar is 
dit niet altijd. Als b ijvoo rbee ld  dicht
bij of onder woningen- moet worden  
afgegraven, zijn hele speciale g ra a f -  
technieken nodig. Nog m oeilijker  
wordt het als tijdens het a fg raven  
uit de veron tre in igde  bodem  g ift ig e  
gassen ontsnappen. Hier moet dan 
gewerkt worden met ■ overkappingen 
en luchtzulveiingsinstailaties. In ve le  
gevallen m oet voordat a fgeg raven  
wordt eerst het grondwater verwij
derd worden, Dit moet gebeuren om 
de transportkosten en in som m ige  
gevallen de verwerkingskosten te 
drukken, liet onttrokken water Is 

natuurlijk ook verontreinigd en moet 
dus ook gezuiverd worden. Het blijkt 
overigens dat bij de  m eeste  bodem sa- 
nerïngstechnieken verontreinigd wa
ter vrij kom t. W aterzu ive rin g  is dan  
ook van essentieel belang bij bodem 
sanering!
Voor het z u iv e re n ' van verontrein igde
grond kan men onder andere denken 
aan: verbranding, uitdampen, extrac
tie, chem ische behandeling o f  b io lo 
gische behandeling. AI deze technie
ken hebben een aantal voor- en nade
len, Verbranding kost erg vee! ener
gie, De benodigde energie wordt nog 
groter naarmate er meer water in 
üe grond zit. Er ontstaan gem akke - 
li!!: sterk zure gassen, zoals zout- 
zircrgas (HC1), bij verbrand ing  vn 
gechloreerde koolwaterstoffen of 
blauw zuurgas (H C N ),  bij verbrand ing  
van organische stik sto f verbindingen. 
Verdere nadelen van verbranding zijn' 
dat zware metalen niet verbranden 
en dat de grond niet m eer geschikt 
ur om er nog iets op te laten groei
en, ■
U itdam pen  is a lleen  gesch ikt voor  
klei-achtige grond. Na extractie is 
de grond arm gew orden  en ook 
slecht voor plantengroei.

Chem ische behandeling b e e ft  als na
delen  dat die tijd die nodig Is om 
de reactie te laten verlopen vaak 
erg lang is. Ook treden er vaak ne
venreacties met natuurlijke bodem -  
componenten op.
Evenals bij '-chemische behandeling 
is de lange reagee r tijd  een nadeel 
bij biologische zuivering. Een ander 
nadeel is dat er grote terreinen no
dig zijn om een voldoende grote ca
paciteit te hebben. Ais een van de 
voordelen  dient bij biologische-’ -sf-, 
braak het zeer milieuvriendelijke ka
rakter vermeid te worden. Alle ver
bindingen worden in principe omge
zet in gassen, zoals stikstof, zuur
stof, koolstofdioxide en waterstof. 
De productie schijnt heel goedkoop 
te kunnen worden. Er is echter nog 
vee! research en ontwikkeling nodig: 
voordat deze techniek op grote 
schaal kan worden toegepast.
De verontreiniging kan ook zonder 
grondverzet verw ijderd  worden. Deze 
technieken noemt men insitutechnie- 
ken. De meest gebruikte insitutech - 
nieken berusten allemaal’ op grondwa
teronttrekking. De verontreinigingen 
in de bodem lossen op in het grond
w ater. Het grondwater wordt meest
al onttrokken m et behulp van  een. 
drainagesysteern . Vaak  is het nodig, 
om tijdens het onttrekken vu grond
water schoon water toe te voegen 
om het grondwaterpeil constant tc 
houden. Het optimaal onttrekken van 
grondw ater is proees-techn isch  vrij 
ingewikkeld. Grondwateronttrekking 
is alleen zinvol als de verontreini
gingen goed oplossen in w a te r  of 
als de dichtheid van de verontreini
gingen kleiner is dan die van w ater. 
Als de verontreinigende stoffen 
slecht oplosbaar zijn, kan begonnen 
worden - water met chemicaliën In 
de grond te infiltreren. De veront
reinigingen zijn nu oplosbaar en kun
nen op dezelfde manier uit de grond 
gespoeld worden,
Ook thermische behandeling als insi- 
tutechniek wordt overwogen. D it ver
keert echter nog in een heel pril. 
stadium en is financieel nog niet. 
aantrekkelijk . N a a r  biologische zuive
ring als insitutechniéR wordt ook on-
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derzoek gedaan . H iervoor gelden  on
geveer d ez e lfd e  voo r- en nadelen  
als bij b io logisch  verw erken  buiten  
de lokatie . in het a lgem een  is bo 
dem sanering , met insitutechnieken  
te p re fe re ren  boven sanering met 
andere technieken.

Isolatie.

Het principe van iso latie  is dat de  
vervuilingsbron  zodanig wordt a fg e 
scherm d dat de verontrein iging niet 
kan doordringen tot een bedreigd  
object (b ijvoorbee ld  een  w a te rw in ge 
bied). In principe komt dit neer op 
het bouwen van een  om heining rond 
een vervu ilde  p laats. D e  m oeilijkheid  
bij dit soort technieken is vaak het 
aanbrengen van een deugdelijke bo 
dem enige m eters onder de grond. 
Er hoeft geen  bodem  aange legd  te 
worden ais e r van nature een soort 
bodem aan w ez ig  is, b ijvoo rbee ld  in 
de vorm van een steenzoutlaag. ,
Een andere  m anier van iso latie  is 
iysisch -chem ische isolatie. H ier  
wordt de veron tre in igende sto f fy 
sisch o f  chem isch  gebonden aan de 
bodem .
A l m et al zijn er dus op kleine en 
m iddelgrote  schaal ve le  bodem sane- 
ringstechnieken. A lle  technieken heb
ben hun vo o r - en nadelen. D e  be lang 
rijkste punten w aar naar m oet worden  
gekeken in de overw eg ing  w e lk e  bo - 
dem saneringstechniek m oet w orden  
gebruikt, zijn mijns inziens: de p rac -  
tische toepasbaarheid , de e f fe c t iv i 
teit en de m ilieuvriendelijkheid . Er 
moet vooral onderzoek naar b io lo g i
sche zu ivering gedaan  worden, v anw e 
ge het zo m ilieuvriendelijke karakter  
van deze  techniek. .
Om bodem vervu iling  en andere m ili
euproblem en in de toekom st te voor
komen m oet m eer gezu iverd  worden  
bij de bron. D e  bron is niet alleen  
een stinkende fabrieksschoorsteen , 
m aar die bron dat bent U  in vele  
geva llen  ze lf  (d irect, dus via huisvuil 
of u it laatgassen  o f  Indirect doordat 
U koopt bij bedrijven  die m inder m i
lieuvriendelijk  produceren ). Ook moet 
men zich m eer bewust zijn van de 
m ilieuvriendelijkheid  en de noodzaak  
vn recyc lin g . Er dient dan ook te

worden ovérgegaan  op een  . u itgeb re i-  
der recycfingsysteem . A ls  onderdee l 
daarvan  kan h e ffin g  van sta tiege ld  
op b ijvoo rbee ld  ba tte rijen  bijd ragen  
tot een schoner m ilieu.

W ij mensen, en zeker w ij liberalen , 
zouden ons iets m é é r  veran tw oorde 
lijk m oeten  voelen  voor w at w e  in 
ons dage lijk s leven, zonder er bij 
stil te staan, aanrichten  aan  andere  
mensen, d ieren  en p lanten dié op  
deze  w ere ld  leven  o f  d ie h ier nog 
m oeten leven.

(c ) tJzÏL

"L ib e rte , E ga lite  e t F ra te rn ite " is 
een u itgave  van de JOVD (jo n g e ren  
O rgan isatie  V rijhe id  en D em o cra tie )
te A m sterdam .
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Voorzitter van euthanasie-vereniging:
"Proeve’ wetsontwerp zal in 
praktijk onwerkbaar blijken

HILVERSUM (GPD) - Voorzitter Fretz van de Vereniging voor 
Vrijwillige Euthanasie is niet tegen een discussie over de ‘proeve’ van 
het wetsontwerp euthanasie van het kabinet, „Die discussie moet ech
ter niet te lang duren” , aldus Fretz gisteren in het KRO-programma 
Brandpunt

Een diepgaande discussie over, het 
kabinetsvoorstel zal volgens hem het 
aantal^ voorstanders van een goede 
wettelijke regeling voor actieve eu
thanasie vooral in CDA-kringen ver
groten. „Dan zal blijken dat er met de

froeve niet gewerkt kan worden’5, zei 
retz, die zich met name keerde tegen 

de voorwaarde van een concrete 
doodsverwachting die liet kabinet 
wil stellen. De vereniging- vindt het 
door Kamerlid Wessei-Tuinstra <D86) 
ingediende initiatief-wetsontwerp
nog steeds veruit liet beste.

Hetzelfde standount nam voorzitter J. 
Remarque van de liberale jongerenorga
nisatie JOYD zaterdag voor de VAE A- 
radio in.' „De W D -fractie  in de Tweede 
Kamer moet doorgaan met het steunen 
van het wetsormverp Wessei-Tuinstra” . 
aldus Remarque. Ook mevrouw Wessei 
zelf heeft, zo bleek gisteravond, nog 
geen aanwijzingen dat de VVD  plotse
ling van mening is veranderd.

In het CDA verkiezingsprogramma 
staat dat euthanasie strafbaar moet blij
ven, maar CDA-minister Brinkman van 
W VC zei afgelopen zaterdag in een in
terview met de Volkskrant dat hij zich 
toch situaties kan voorstellen, waarin 
mensen op eigen verzoek uit hun lijden 
verlost moeten kunnen worden.

De bewindsman wil nog vóór de 
verkiezingen in mei dit jaar de ‘proe
ve’ van hêt kabinet in een definitief 
wetsontwerp omzetten. Op dit mo
ment liggen er twee verschillende 
wetsontwerpen bij de Kamer en Is het 
aan de W Ö  om te kiezen voor het 
XHSS-plan of liet kabinetsvoorstel.

In KRO ’s Brandpunt meldde een ver
pleegkundige dat veel zieke mensen 
öoor de discussie over actieve euthanasie 
in een onzekere situatie terecht zijn ge
komen. „Ze zijn zelfs bang dat er zonder 
hun medeweten euthanasie gepleegd 
wordt” , aldus de verpleegkundige, die 
aandrong op een snelle wettelijke rege
ling-

Leeuwarder Crt. 
Opl. 113.000

„ Euthanasievoorstel beïnvloedt rechters”
Noord-Ooste
opl.28,000 ,

DEN HAAG - Nu het kabi
net een „proeve van een eu
thanasiewet”  heeft gepu
bliceerd is de kans groot dat 
de rechters daar in hun uit
spraken rekening mee gaan 
houden. Deze veronderstel
ling uitte mr. B. Sluyters, 
vice-president van de recht
bank te Rotterdam, zaterdag 
in een interview voor de 
VARA-radio.

„Het door het kabinet voor
gestelde criterium, dat eutha
nasie alleen geoorloofd is als er

een concrete doodsverwachting
bestaat, zal zeker een rol gaan 
spelen in rechtszaken waarbij 
euthanasie aan de orde is” , al
dus Sluyters. „Op dit moment 
ligt dat criterium niet in de lijn 
van de rechtspraak. Men gaat 
veelal uit van de vraag of er een 
uitzichtloze noodsituatie be
staat, zoals ook in het initiatief- 
wetsontwerp van het D’66-ka- 
merlid Wessei-Tuinstra staat 
aangegeven” .

In het hetzelfde radiopro
gramma zei PvdA-fracfieieider 
Den Uvl, dat ook hij verwacht

dat de „proeve” van het. kabi
net invloed zal uitoefenen op 
rechterlijke uitspraken. Vorige 
week heeft Den Uvl de euthana- 
sie-kwestie met WD-fractielei- 
der Nijpels besproken en er bij 
de VVD op aangedrongen het 
wetsvoorstel van D ‘66 te steu
nen. Nijpels bleek, volgens Den 
Uyl, voorstander van een gelijk
tijdige behandeling van het 
D ’66-ontwerp en het uitgewerk
te wetsvoorstel van het kabinet.

Minister Brinkman (WVC) 
verklaarde zaterdag in een in
terview met de Volkskracht dat

de „proeve” naar zijn mei 
nog dit voorjaar moet woi 
omgezet, in een definitief v 
ontwerp. Van een parlémen 
re behandeling voor de vei 
zingen kan echter volgens t 
geen sprake zijn. i 
D ’66-wetsontwerp zal medio 
bruari in de Tweede Kamer* 
de orde komen. De liberale] 
gerenorganisatie -JOVD heeft 
evenals de PvdA. ook bij 

* VVD op aangedrongen, 
voorstel te steunen en zodoer 
aan een parlementaire meerd 
heid te helpen.



Jongeren Organisatie

ter puhlikatie in HB-info

Amsterdam, 6 februari 1986

Aan de afdelings- en districtbestuur

Geacht bestuur,

Na een lange periode van onzekerheid is onlangs komen vast te staan dat de 
internationaal secretaris van de JOVD, Frank Rohof eind januari plaats zal 
nemen op een definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Zoals U wellicht bekend is handelt Frank vanaf dat moment in strijd met de 
resolutie onafhankelijkheid van de JOVD, daar de combinatie van het lidmaat
schap van het hoofdbestuur en het plaatshebben op zo'n definitieve kandida
tenlijst onverenigbaar is.

Normaal gesproken is het hoofdbestuur van mening dat de resolutie onafhanke
lijkheid strikt moet worden nageleefd. Echter, Frankr ohof heeft te kennen 
gegeven op het raaartcongres te zullen aftreden en het hoofdbestuur verzocht 
tot die tijd te mogen aanblijven.
Als gevolg hiervan zal hij maximaal zo'n vijf a zes weken in strijd met de 
resolutie bandelen.

Gezien deze feiten en gezien het feit dat Frank anders een hoofdbestuurscar
rière van vier jaar nog net voortijdig zou moeten afbreken, heeft het hoofd
bestuur gemeend om voor dit specifieke geval een uitzondering te moeten maken. 
Het hoofdbestuur is derhalve bereid om dit geval voor de genoemde periode 
van vijf a zes weken Frank ontheffing te verlenen van de resolutie onafhanke
lijkheid .
Gezien de omstandigheden en de staat van dienst van het betrokken hoofdbe
stuurslid verzoekt het hoofdbestuur U om begrip voor deze beslissing.
Ik hoop U hiermede goed geïnformeerd te hebben.

Met vrie

uulius Remarque 
landelijk voorzitter

Algemeen Secretariaat: Prins Hendrikkade -0-- ]( 
Rabobank Leens 39 46 40 640 {postrek. bonk 88-
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Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie

Ansterdam, 11 februari 1986

Aan de afrieTings- 'en distri ctr.bes turen •■r.i inH

Geacht bëstiiür,:: 1 7’ 1 "" ■<■■'■■■■■■■■■  ̂ ; ; : ,:; j P r.--'■ • ■ie;:.

Bij deze-'Örttvatigt'u: do definitieve agenda van het. voorjaarsecngres bp 15 eri Ï6' maart’ fe';Dëvénter. 
Veel succes met de voorbereiding,en tot ziens in,Deventer! ; sii'i v .; i "•>' ■

ACENDA VOORJAARSVERGADERING VAN DE JOVD CF 15 en 16 MAART 1986 TE DEVENTER»

1. OPENING.

2. IPO’KDMËN STLTCd?! EN MEflHSLJMJ'iN.

3. VASTSIELLING NOIULtTM VAN DE NAJAARSVpGADERM?, OP,9 EN 10 NOVEMBER 1985 TE DORDREa-R’.

4. VASTSTELLING DATUM EN P’ AATS VAN DE VCBRJAARSVEïöADEEING VAN: 1987. . ■
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TOELIGHTINa OP DE AGENDA VAN HET VGORJAARSCENGRES 1986

ad. 3. De notulen zijn gepubliceerd in HB-info nr. 9 van 29 november 19®. . . . . . .

ad. 4. Het hoofdbestuur stelt voor cm, in afwachting van het advies van de ccnroissie congres-
evaluatie een voorstel van het hoofdbestuur te behandelen qp de jaarlijkse vergadering. .; 

" in juni 1986. : ■ ■--e

ad. 5. De vice voorzitter politiek, Eli Leenaars, en de internationaal secretaris, Frank Rohof, ■ :r-. 
hebben te kennen gegeven op het maartcxngres te willen aftreden.
Het hoofdbestuur stelt voor au te benoemen als vice voorzitter politiek Leo.:Pieter, Stoel,... •. ; 
de huidigesecretaris sociaal economische,, zaken. n-n o ! . -  ■ . . , e
Vóór dë hierdoor vrijkomende functie varii-seanetaris féötóïaal'' èöitorétóche' zéferi stelt het 
hoofdbes'tuur voor cm Annette Nijs te benoemen. ... ■;
Aangezien het hrofdbestuur geen kandidaat heeft gesteld voor de 'vrijkomende functie van 
internationaal secretaris stelt de afdeling Kwartier Maasland (Oss e.o.) voor in deze 
vacature te voorzien middels de benoeming van Julius Remarque. Deze kmdidaa^fëllirgëiS^s..-:S 
het resultaat van een unanieme wens van het voorzitbersoverleg. Ook het hoofdbestuur,.
ondersteunt deze kandidatuur unaniem. .....
Voorts stelt het hoofdbestuur voor cm te benoemen als secretaris promotie en ledenwerving 
Jaap Burger. Deze functie wordt nu nog ad interim waargenomen door de vice voorzitter 
organisatie.
Tenslotte heeft het hoofdbestuur het noodzakelijk geoordeeld om de nieuwe functie 
van secretaris organisatie in te stellen teneinde nieuwe en bestaande afdelingen en districten 
beter te kunnen ondersteunen en assisteren en om de overbelasting van de vice voorzitter 

, organisatie enigszins terug te dringen. Voor deze finctie stelt het hoofdbestuur kandidaat 
Hugo Broekman.

De levensbeschrijvingen vairde''niéuwe’ kandidaten treft U aan in HB-info nr. 10 van 24 
december 19®.

ad. 6. De resolutie Milieu is gepubliceerd in HB-info nr. 9 van 29 november 1985. en. iu,.de.;.DFi?K^.ter , 
nr. 10 van decanber 1985. ' v:; ' v >

ad. 8. Onder dit cgrexfopunt zullen in ieder geval bd nndeid worden:

- Ontheffing van art. 37 van het. huishoudelijk .r^elfrient.’ ;
Het hoofdbestuur verzoekt de Algemene VErgadering op basis van art. 55.1 van het huis- :: 
houdelijk reglement ontheffing te verlenen van art. 37 van het huishoudelijk reglement 
voor wat betreft de kandidatuur voor intematiaiaal secretaris. Voor deze kandidatuur , , ;v. ■. 
zullen dan de termijnen van art. 38 van het huishoudelijk reglafiént gehanteerd worden, 
zijnde vier respectievelijk twee weken. Een en ander in verband met de inwerkperiode van. ;. 
enkele kandidaten voor de functie in juni 1986.

- Wijziging van art. 20 van het huishoudelijk reglement.
Het hoofdbestuur stelt, mede op verzoek van de adviesraad, voor om art. 20 van het huis-r 
houdleijk reglement als volgt te wijzigen:

art. 20 DAGELIJKS BESTUUR

20.1 De hoofdbestuursleden genoemd in artikel 13.1 van de statuten alsmede de secretaris 
vorming en scholing vormen het dagelijks bestuur.

20.2 Blijft ongewijzigd.
20.3 Het dagelijks, bestuur is verantwoording verschuldigd aan het Iroofdbestuur voor de 

zaken die het heeft afgehandeld.
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NHOUDSOPGAVE 

lz. onderwerp.

i2 sluitingsdatum amendementen 
en moties juni - congres 

i2 declaraties
12 Brandpunt in de verkiezings- .

strijd;.;, !
12 JOVD-delegatie naar Polen
12 liberale jongerendag
13 Sociaal Economische Zaken
13 Ecologische Zaken
Ö Welzijnszaken
lA conferentie stichting YES
lA manifestatie stichting YES
lA IFLRY Iberische tour 1986
15 trainingsweekend PIJON
16 notulen ALV Deventer
19 brief district Gelderland
0 besluit district Gelderland 
0 aangenomen moties congres
6 definitieve tekst Milieu-

resolutie *
9 tekst resolutie Nationaal

Defensiebeleid

VOORWOORD

Beste mensen,

Het voorjaarscongres van onze vereniging 
heeft zich alles behalve gekenmerkt door 
een gezapig politieke bijeenkomst.
Enfin, we schrijven nu twee weken later 
en de tijd omtot rust te komen is weer 
voorbij. Er is weer veel werk te verzetten 
voor en door de vereniging.
In deze editie van HB-info treft U naast 
de notulen, aangenomen moties en de defini
tieve tekst van de milieuresolutie van het 
congres in Deventer de nieuwe resolutie 
aan. Het zomercongres van de JOVD zal plaats
vinden te Bunnik en in het teken staan van 
ons Nationaal Defensiebeleid.
Verder behoeven enige politieke clusters 
nog enige mensen die bruisèn van nieuwe 
ideeen en inzichten. Neem eens contact op 
met de betreffende politiek secretaris.
Deze editie, tot slot, is wat later dan nor
maal. De volgende zal echter weer op tijd 
verschijnen.
Let goed op de gestelde termijnen en veel 
succes met de voorbereiding op het zomer
congres.

Tot ziens!

Met vriendelijke groet,

Eric Balemans 
Algemeen secretaris
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SLUITINGSDATUM AMENDEMENTEN EN MOTIES

De sluitingsdatum voor het indienen van 
de amendementen en moties voor het; con
gres op 21 en 22 juni 1986 is vastgesteld 
op 13 mei 1986. Om 11.00 uur dient ii 
alles ingediend te hebben bij het Alge
meen Secretariaat. Amendementen dient 
u «Is volgt in te dienen;

st el li ng ;‘123 afdeling: Waddenzee
schrappen: . ..... . . ......................
vervangen d o o r :.....................
toel ic ht in g:...............................

Ten aanzien van het machtigen van anderen 
dient u niet een andere afdeling of 
d istrict te machtigen maar een persoon 
uit die afdeling pf. dat-, district. Per 
persoon kan men maximaal 12 stemmen 
ontvangen. Deze 12 stemmen kunnen zowel 
machti gingsstemmen als ook stemmen van 
de eigen afdeling. Het totaal kan 
echter maximaal 12 zijn.

DECLARATIES

nm de uitbetaling van declaraties zo min 
mogeiijk te vertragen is het zaak dat je 
de declaratieformulieren, verkrijgbaar 
op het algemeen secretariaat, op correc
te wijze invult en rechtstreeks opstuurt 
naar het hoofdbestuurslid onder wiens 
verantwoordelijkheid je onkosten hebt 
gemaakt.

Dus: niet meer opsturen naar het alge
meen secretariaat maar naar een HB-lid. 
Dat voorkomt immers onnodige vertraging.

BRANDPUNT IN DE VERKIEZINGSSTRIJD

Op 19 en 26 april en 10 mei worden van
af 18.30 uur door KRO’s BRANDPUNT in 
het kader van de verkiezingen opnamen 
voor de TV gemaakt in ’t Spant te

Ook de JOVD kan daarbij aan
wezig zj.Jn De KRO heeft vijfentwintig 
plaatsen voor de JOVD gereserveerd.
Heb je of jouw afdeling interesse neem 
dan even contact op met onze PR-man 
Arthur Fickel: 070 - 47 26 82 of meld 
je aan bij het Algemeen Secretariaat: 
020 - 24 20 00.

JOVD-DELEGATIE POLEN

Van 21 tot en met 25 april zal een 
JOVD-delegatie een bezoek brengen aan 
Polen. In de delegatie kan nog één 
J 0 V D 'er worden op g e n o m e n .
De kosten bedragen + f 350,-

!

Aanmelding kan schriftelijk geschieden 
tot 15 april a.s. bij de internationaal 
secretaris, Prins Hendrikkade 104 

1011 AJ Amsterdam

LIBERALE JONGERENDAG

Zaterdag 10 mei a.s. wordt er in de Maa 
poort te Den Bosch de landelijke libera 
le jongerendag gehouden. Het is de be
doeling dat alle mensen die in deze ge
ïnteresseerd zijn er gratis of tegen ee 
kleine bijdrage uit het hele land daar 
kunnen komen. Voor deze dag zullen wor
den uitgenodigd onder voorbehoud een 
aantal politiek sprekers, waaronder: 
Minister P. Winsemius, Marco Swart, 
Frank de Grave en Ed Nijpels.
Het is de bedoeling dat een aantal land 
middels verkeersbureau' s eri ambassades 
hun waar zullen tonen. Ook zijn versche 
dene bedrijven uitgenodigd om zich te 
presenteren.
In de komende Driemaster zullen meer 
mededelingen worden gedaan.
De districts promotie coördinatoren zij 
als het goed is ook op de hoogte. In 
eerste instantie stel ik dan voor om 
raad te vragen, mocht dit niet lukken 
dan kunt U ook informatie inwinnen bij 
ondergetekende.

Jaap Burger
Sternweg 27
3898 LH Zeewol.de
03202-543

Het amendement heeft betrekking op de 
stelling .123 van de resolutie. Amende
menten dient u getypt in te leveren.
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Cluster Sociaal. Economische Zaken 

Momenteel functioneren
1) de commissie belastingen. Deze is voor 

het novembercongres een resolutie over 
de opzet, doel en uitvoering van be
lastingen aan hel: voorbereiden.

2) de commissie industriebeleid. Deze 
heeft zich met het EUREKA-project be
zig gehouden en heeft plannen een 
nota hierover op te stellen en een 
themadcig hierover te organiseren,

De komende tijd ligt het in de bedoeling 
uitvoering te gaan geven aan de volgen
de onderwerpen.
i) sociale zekerheid (basisinkomen, 

financieringsgrondslag, sociale 
zekerheid, inkomensafhankelijke 
subsidies e.d.)

Li) financiering overheidsuitgaven 
(begrotingsnormen, monetaire fi
nanciering, keyneriaanse beste- : 
dingsproblematiek e.d.)

■iit) het zwarte werkgelegenheidscircuit 
(wat zijn de oorzaken en betekenis 
van het zwarte, informele circuit 
en welke oplossingsmogelijkheden 
kunnen hiervoor aangedragen wor
den)

Om dit. te realiseren wil ik graag ent
housiaste JOVD'ers oproepen zich aan te 
melden en met een aantal een commissie 
algemeen sociaal economische zaken op 
Le richten.
De leden hiervan kunnen in overleg aan 
bovenstaande onderwerpen werken, maar 
tevens zijn eigen ideeen over andere 
sociaal-economische thema' s..
Wie heeft zin? Bel het JOVD-secretariaat 

of rechtstreeks mij.

Annette Ni. js 
015-145034

Ac.t:ivi tel ten cluster ecologische zaken * 2

1. Commissie Volkshuisvesting. Enthou
siaste leden gezocht. Opgave en te
lefonische informatie mogelijk: tel. 
050-347380 (in avonduren)/080- 
561705 (in weekends).

2- Excursie Gist-Bracades. Aanmelding 
mogelijk tot 6 april a.s,: tel, 015- 
564563 (Ludo Bergkamp, afd. Delfland) 
of tel.nr. vermeld onder 1. (Rob 
Scholte).

Globaal programma; ontvangst vrijdag
middag 11 april a.s. om 14.00 u. op 
het bedrijf. Koffie + dia/film-pre- 
sentafie historie van het bedriji. 
Rondleiding, waarbij in het bijzon
der aandacht wordt besteed aan bio- 
technologische en milieutechnische 
(afvalwaterzuivering) aspecten. Af- 
rondonde discussie met medewerkers 
van het bedrijf -f borrel. Einde: ong.
17.30 u. De excursie zal worden beslo
ten met een gezamenlijk diner in het 
centrum vair Delft (pizzeria, Op vrij
willige basis). De excursie zelf is 
kosteloos.'
Reiskosten en: kosten van het diner 
zijn voor eigen rekening.

Rob Scholte, 
secrctai is ec.o 1 ogisehe 
zaken.

ACTIVITEITEN CLUSTER WELZIJN

Stand van zaken Cluster Welzljn

Momenteel functioneren binnen dit cluster
de volgende commissies:

1. Euthanasie. Deze commissie is bezig 
de tijdens het zomercongres te Eind
hoven ( juni 1985) 'aangenomen resolu
tie euthanasie te "vertalen" in een 
nota; Deze is bijna gereed en zal 
binnenkort verkrijgbaar zijn. via liet 
Algemeen Secretariaat. Nader bericht 
hierover volgt.

2. Drugsbeleid. Ook deze commissie werkt 
aan een nota op basis van de In Kerk- 
rade (juni 1984) aangenomen resolutie 
drugsbeleid. Volgens planning zal 
deze nota voor de zomervakantie ge
reed zijn en verkrijgbaar via het 
Algemeen Secretariaat. Nader bericht 
hierover volgt eveneens.

3. Welzijn & Volksgezondheid. Deze com
missie is onlangs van start gegaan
en zal zich naast actuele zaken, aller
eerst gaan bezighouden met de ethische 
kanten van de medische technologische 
vooruitgang, zoals het draagmoeder
schap, reageorbuisbabies en DNA-tech
nologie (dit laatste 1.s.m. de Secre
taris Ecologische Zaken).



Oi~Hlp.rv.ri.'js. In hot: verleden hield deze 
commissie zich uitsluitend bezig met 
onderwerpen aangaande het hoger onder
wijs- Momenteel wordt, het blikveld, 
verruimd naar ook aspecten van het 
basis- en middelbaar onderwijs, 

h- Kunst & Cultuur. Een inventarisatie 
van het subsidiebeleid van de over
heid ten aanzien van de kunstensector 
wordt momenteel afgerond. Voorstel
len ter verbetering van diverse si
tuaties op dit terrein zullen ver
werkt worden in een nota kunstbeleid.

Met een Commissie Mediabeleid en een 
Commissie Emancipatie wil ik na de 
zomervakantie van start gaan. Geïn
teresseerden kunnen zich alvast bij 
de Secretaris Welzijnszaken te mel
den.

H B  - I N F O ~ — — — —

CONFERENTIE STICHTING YES

Van J1 i;/m 14 augustus 1986 organiseert 
do Stichting YES een internationale 
conferentie met als titel: "Naar een 
West-Európese de fensie-identireit?" De’ 
conferentie vindt plaats in Valkenburg . 
(L.) De kosten bedragen ƒ 65,-. Nadere 
aankondigingen in HB-info en Driemaster 
volgen nog.

MANIFESTATIE STICHTING YES

On maandag 5 mei 1986 organiseert de 
stichting YES (Young. Europeans Tor Se- 
curity) een manifestatie niet als onder
werp: Vrede en Veiligheid met een Euro
pese integratie op defensiegebied. De 
manifestatie vindt plaats in Diligentia 
aan het. Lange Voorhout: 5 te Den Haag en 
begint om 20,00 uur. Woordvoerders van 
politieke jongerenorganisaties en ver
tegenwoordigers van de vier grote poli
tieke partijen zullen discussiëren over 
de Europese eenwording op defensiege
bied. Iedereen is van harte wolkom en 
wil je meer weten van de activiteiten 
van YES neem even kontakt op niet Ad 
van Ommen, Postbus 91404, 2509 EA Den 
Haag.

4 J

IFLRY TBERIAN TOUR 1986

As decided by Congress there will be no 
IFLRY Snmmercamp in 1986 but instead 
there wil.l be an 1BER1AN T0DR trom the 
llth - 25rd July. Fu.1.1 details w.i.11 not 
be known until the IFLRY Executive in 
April but an outline of the proposed even 
is given below to facilitate your forward 
planning.

Friday 1Ith - Wednesday 16th

There will be a programme of politica1, 
social and culturai events hosted by MCR 
in Catalonia. Activities will include 
meetings with various Catalans to discuss 
politics and society in Catalonia, discus 
sions on Lat in Americ®,, visits to piaces 
of interest and various ad hoe social 
events. Accomodation will probably be in 
a Youth Hostel.

Wednesday 16th

Flight to Santiago de Compostella the 
cost of which will hopefully be covered 
by the organisers.

Wednesday 16th - Wednesday 23rd

A weeks stay in Galicia or Northern Por
tugal. hosted by Jovenes Keformistas and 
Joventudes Social Democratia. The pro
gramme fiere will include discussions 
on La tin America, Africa, regi.onal auto- 
nomy in Spain, the trans!tion front dic- 
tatorship to democracy and the entry of 
Spain and Portugal into the KEC. There 
wil.l also be plonty- of opportunit: Les to 
soak up the cllmate, visit piaces of 
interest and enjoy various culturai and 
social events.

At this stage the cost 1:o participants 
is not clear but the objective is to 
rnake i.t as cheap as possible. There will 
be around 50 - 70 participants and ef- 
forts will be made to ensure a geogra- 
phic and sexual balance.

As it w.i'll be necessary to organisc a 
group f.Light Erom BarceLona to Santia- 
gode Compostella a strict deadline will 
have to be set for nominations, there- 
fore member organisations inay wish to 
start publicising this event now.

Na cl e r o i n f o r in a t i e :
Ai hert Kooiman: 02510 - 2 7 B 2 6



PT.IOM ofganAaeort op VRIJDAG 25 en ZATER
DAG 26 APRIL a.s. een TRAINING,S-INTRODUK- 
T.IKWEKKEND voor Vrijwilligers, over .de 
MOGELIJKHEDEN en ONMOGELIJKHEDEN van 
INTERNATIONAAL JONGERENWERK.

Tijdens dit weekend willen wij vooral met 
de deelnemers nagaan:
- wat zijn-de mogelijkheden om een inter
nationale aktiviteit op te zetten. Wat 
houdt een bilaterale UITWISSELING in en 
hoe organiseer je het.

- Op. welke wijze kan PIJON een rol spelen, 
wat zijn de verschillende subsidiemo-.

•= gelijkheden,,wat: zijn de mogelijkheden 
van internationale organisaties (b.v. 
Europees Jeugd Forum, C'ENYC, Raad van 
Europa, de-EEG, de Verenigde Naties en 
de UNESCO).

- Wol; .zijn precies de werkzaamheden van . 
PIJON, op welke wijze kunnen vrijwil
ligers aktief participeren enz. enz.

Voor nadere informatie kun je kontakt 
opnemen met Albert.

Vóór 8 april a.s. ontvangen wij gaarne 
de aanmeldingen via het Algemeen Secre
tariaat;.

P R 0 G R A M M A (voorlopig)

V R X JD AG_ 2 5 A P RI L_

17.00 uur : Aankomst deelnemers + in
schrijving

18.00 uur : Warme maaltijd

19.00 uur : Toelichting porgramma
Kennismaking met deelnemers 
+ staf PïJON.

20.00 uur : Informatie over:

UITWISSELINGEN/INTERNATIO-
NAL.JE ACTIVITEITEN;'

- Hoe zet je een uitwisse
ling op

- Hoe financier je derge
lijke aktiviteiten

- Eigen ervaringen deel
nemers

22.00 uur .: Napraten

ZATERDAG„26mAPRJL.==1986 -

08.00 uür : Ontbijt

09.00 uur : PIJON - een korte schets
van haar struktuur, haar 
werk en haar aktiviteiten.

10.00 uur : In werkgroepen - verdie-
P ping van de verschillende 
■strukturen + de in het 
veld opererende jongeren
organisaties.

11.30 uur : Rapportage van de werk
groepen

12.30 uur : Lunch

14.00 uur : Overzicht hoe alle struk-
: turen.in elkaar passen en

de rol en mogelijkheden 
■■■ - van PI JON in deze struk

turen.

15.00 uur : Evaluatie en afsluiting. 

D E E L  N E M E R S  ;

- Vrijwilligers die aktief zijn in het 
Jeugd- en Jongerenwerk.

- Nieuwe leden van werkgroepen + bestuur.

- Geïnteresseerden.

K O S T E N :

- deelnemersbijdrage ƒ 20,—

- Reiskosten in "principe” voor eigen 
rekening.
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Notulen algemene vergadering 15 en 
16 ma art 19-86 te Deventer'

Aanwezig zijn de volgende afdelingen: 
Groningen, Noord-Groningen, Kanaal
streek, Fivelingo, Oost-Groningen, 
Noordeveld/Westerkwar-tier, Leeuwarden, 
Sneek, Drachten, Heerenveen, Oostel- 
lingerwerf, Assen, Zuid-Oosl; Drenthe, 
Meppel, Hoogeveen e.o., Zwolle, N.0. 
Overijssel, Twenthe, Kamperland,
Zuid-West Salland, Arnhem, Rijk van 
Nijmegen, Apeldoorn, Geldersche Val
lei, Randmeren, llevoland, Noord-Veluwe, 
Nijkerk, De Hunze, Doetinchem, Ede-Wage- 
rsingen, Oost-Gelderland, West-Betuwe,
De Liemers, Oost Achterhoek, Utrecht, Kern
land, Amsterdam, Kennemerlcind, ABCD, Den 
Helder, Amstelland, Waterland, Zaanstreek, 
’t Gooi e.o., Den Haag, Leiden, Gouda, 
Delfland, Rijnmond, Drechtsteden, Zoeter- 
meer, Oost-IJsselmonde, Varne, Hoekse- 
waard, Noord en Midden Zeeland, Zeeuws 
Vlaanderen, Derr Bosch, Hart van Brabant, 
Baronie van Breda, Eindhoven, Roosen
daal, Deurne, Venlo, Oostelijke Mijnstreek, 
kwartier Maasland.

1 Openlng

De voorzitter opent de vergadering om 
22.49 uur.
Dhr. van G.i.lse dient een orde voorstel in 
om het rookverbod in de plenaire zaal. te 
handhaven. Na stemming wordt dit voorstel 
aangenomen.

2 Ingekomen stukken en mededelingen

- bereidverklaringen van de kandidaat- 
iioofdbestuur sleden.

- kandidaatstellingsbrief voor het inter
nationaal secretarisschap van de afde
ling kwartier Maasland.

- enkele actuele moties.
- brief van district Gelderland (is 
achter deze notulen opgenomen)

- diverse afmeldingen voor het; congres.

Vaststelling notulen na jaarvergadering 
9 en 10 november 1985 te Dordrecht

Dc notulen worden vastgesteld met de vol
gende wijzigingen:
- de afdeling Waterland was ook aanwezig.
- wijziging agendapunt 8

stelling 022: eerste zin, toevoegen na 
"waarop'' en voor "zij": 
deze overheid de optimale 
vrijheid realiseert en

de wijze waarop ... 
stelling 023: schrappen laatste zin.

- wijziging agendapunt 12
14e streepje: "Derks" veranderen in 

"Derksen".
18e streepje: schrappen "zie verderop 

in deze HB-info"
23e streepje: "reglementen" veranderen 

in "procedure werkgroepen"

4 Vaststelling plaats en datum van de voo 
vergadering van 1987

Het voorstel van het hoofdbestuur wordt 
overgenomen. Bekendmaking volgt, na advies 
van de commissie Kerpen, op het zomercon- 
gres 1986,

5 Benoeming leden hoofdbestuur 

Benoemd worden:
als VVP: Leo Pieter stoel, ter vervanging 
van Eli Leenaars
als secretaris sociaal-economische zaken: 
Annette Nip ter vervanging van Leo Pieter 
Stoel.
als internationaal secretaris: Julius 
Remarque ter vervanging van Frank Rphof. 
als secretaris Promotie en Ledenwerving: 
Jaap Burger.
als secretaris Organisatie: Hugo Broekman.

6 Vaststelling resolutie milieu 

Deze staat verderop in deze editie.

7 Vaststelling moties

Deze staan verderop in deze editie.

8 W.V.T.T.K.

- De Algemene Vergadering verleent, het HJ5 
op basis van art. 55.1 van het huishou
delijk reglement ontheffing, van art. 37 
van het huishoudelijk reglement m.b.t. 
de kandidatuur voor de functie van inter 
nationaal secretaris. Hiervoor zullen de 
termijnen van art. 38 van het huishoude
lijk reglement worden gehanteerd.

- De Algemene Vergadering stemt in met 
wijziging van art. 20 van het huishoude
lijk reglement. Art. 20 luidt nu aldus:

Art. 20 Dagelijks bestuur
20.1 De hoofdbestuursleden genoemd in

artikel 13.1 van de statuten alsmec 
de scretaris vorming en scholing
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vorman het dagelijks bestuur,
.20.2 blijft ongewijzigd,
20f.,3 Het dagelijks bestuur is verant- 
.. -,-wQQr.ding schuldig aan het hoofd

bestuur voor de zaken die het 
• heef.t af gehandeld.

£ rondvraag-

- dhr. Buitenga?.notulen wijziging van 
gesloten notulen, hoe.zit dat?
KB; Het betrof de motie SDI die abusie

velijk niet in de notulen was op
genomen maar wel op de BAV was 
aangenomen»

Kan bij de kontrole van de kamers 
eerst geklopt, werden?
HB: dit zal in de toekomst gebeuren.. 
Worden nieuwe leden nog doorgegeven 
aan de afdelingen?
IB: ja

•• dhr.., v, Gilse: wanneer én aan wie 
worden de'handtekeningen van de El 
lalvedoraktie aangeboden?
/arder nodigt de afd. Rottumerplaat 
Ie internationaal secretaris uit om 
bij hoog water een spreekbeurt te 
'centen houden,

■hr, Geurts: waarom kunnen afd. bij 
problemen niet in hoger beroep?
HB: Tot op heden heeft dit geen.pro
blemen opgeleverd en dus ziet het
hoofdbestuur vooralsnog geen reden 
om deze procedure te wijzigen,

dhr, Bec.hf.old: Zijn de girokaarten aan 
ƒ 10,= leden reeds verzonden?
KB: dat. geschiedt deze week,

- dhr. Fukkink: complimenten over de in
deling van het congresboek. Het bui
tenshuis gaan dineren is een slechte 
tendens en kan leiden tot alleen het 
huren van vergaderzalen door de JOVj),
Ik roep de vereniging op met elkaar 
•/eer samen in de accoracdatie te ver
toeven .

dhr. van Gilze: wordt Flevoland een
district?
HB: Voorlopig vc.lt het nog onder Gel
derland. Het HB heeft besloten om over 
een jaar in overleg met de betrokkenen 
de zaak te bekijken.
Hoe kan een hoofdredacteur gekozen 
worden als er nog geen statuut is?

Wat is de reactie op de verklaring van de 
leden van de ex-redactie?

Wanneer komen er reglementen zonder fou
ten?
IIB: de laatste uitgave bevat geen fouten, 
meer,
De procedure voor de werkgroepen is op 
sommige punten strijdig met het reglement. 
Kan dit uitgezócht worden?
HB: We zullen een bilateraal gesprek hier
over op prijs stellen.

- dhr. Schraver: de ontvangen ledenlijsten 
zijn incorrect. Waarom werden deze zo laat 
uitgedeeld? Was de algemeen secretaris 
soms bang voor zijn positie?
HB: We betreuren deze foutieve lijsten en. 
zullen in het voorzittersoverleg hier na
der op ingaan,

- dhr. Maaten: kunnen wij de dag eindigen 
in samenzang met de oud-internationaal 
secretaris dhr. Rohof als voorzanger?
HB: wij juichen dit toe!

- dhr. Brinkman: kan er weer het traditio
neel adhesietelegrara aan H.M. de Koningin 
worden gestuurd via de afd. Rottumerplaat? 
Hoe is het vervolg van de Japan-dag?
HB: in het kader van de resolutie demo- 
staat lijkt ons dit minder verstandig.

- dhr. v. Dijk: de afd. Eindhoven is tijdig 
afgeweken van de ƒ 10,= ledenakiie. Doch 
deze is niet doorgegeven. Waarom is dit 
gebeurd?
HB: Er is hier sprake geweest van een 
communicatiestoornis tussen HB on afdeling 
Eindhoven. Onze excuses.
Het commentaar onder de amendementen was 
af en toe zeer cynisch. Is dit wc! nodig?' 
HB: Zowel cie als algemeen secretariaat 
weten niet hoe dit. mogelijk is geweest,
Cie en secretariaat hebben dit' niet er 
onder gezet.
Betalen ook de leden van de afd» Rottum
erplaat l,Hö.,== voor hun lidmaatschap?
HB: Nee. zij zijn immers al langer lid 
van de JOVD.

- dhr» Szabo: de motie IKV werd één jaar 
geleden ingetrokken met de toezegging van 
het HB dat ze het IKV oin opheldering vra
gen. Dit is nog niet gebeurd» Ik trek 
mijn verzoek in»
Wat heeft Ajax gemaakt?
HB: Wij weten het ook niet!



dhr» Bakker: de afd, groningen heeft 
het afdelingsdeel vastgesteld op ƒ 14,50. 
het district Groningen beeft het dis- 
trictsd.ee! vastgesteld op ƒ 3, = .
Het landelijk deel is vastgesteld op ƒ 13,=. 
Op de kaarten stond ƒ 28,50.
Wat is de reden om het HB-deel te ver
minderen met ƒ 2,=?

HB: Dit is een foutje. De penning
meester zal dit uitzoeken.

Wanneer mogen wi i kritiek leveren op 
het HB?
in maart niet want de raadsverhuizingen. 
in juni niet want de voorzitter gaat weg. 
in november niet want dan zit de nieuwe 
voorzitter er pas.
in maart niet want dan zijn er verhui
zingen van provinciale staten.
Mogen we het in juni weer proberen?
HB: ten allen tijde!

dhr. Leenaars: gaat de internationaal 
secretaris ook in het buitenland afde
lingen oprichten?
HB: de internationaal secretaris zal 
op onderzoek uitgaan.
Wanneer zijn de reisverslagen einde
lijk klaar?
HB: dit geschiedt in overleg met dhr.
Rohof en op korte termijn.
In 1989 is er het 8e lustrum, zijn er 
al voorbereidingen voor getroffen?
HB: Nu al?

dhr. Padberg: Waarom is de defensie- 
commissie zo laat ingesteld?
Wanneer wordt de resolutie gepubliceerd?

HB: De resolutie wordt gepubliceerd 
in de HB-info en Dreimaster van april.
Wat. heeft de statutenwijziging van 
juni 85 gekost?
HB: Door de vele wijzigingen kostte: 
dit ƒ 4.000,=.
Kan het HB nu al een discussie star
ten met de vereniging over de SW0 en 
de onafhankelijkheid?
HB: Dit zal op het meest geeigende 
moment gebeuren.
Op welke titel is de internationaal 
secretaris naar Irak gereisd?
HB: Als vertegenwoordiger van de J0VD 
op uitnodiging van de ambassade van.
Irak,

dhr. van der Dool: Ik stel bier géén 
vragen over het Algemeen Secretariaat

de VVO en de voorzitter.
Kan de adressenvraagbaak ook worden ge
stuurd naar de abonnee's van HB-info? 
HB: akkoord,
Wil het HB zorgen dat de afd, Rottumer
plaat géén deel uitmaakt van district 
Noord, anders is de wanorde op de be
stuursvergaderingen niet te overzien? 
HB: Rottumerplaat zal een eigen terri
torium krijgen.

- mevr, de Waele; Kan het HB n.a.v. de 
motie zéér getalenteerde kinderen een 
motie opstellen in zijn algemeenheid 
hierover?
HB: U mag uw visie uitbrengen bij de 
cie onderwijs.
Wanneer komt de pyarna. voor dhr. Rohof 
er?
HB: Tja, een groot probleem. We werken 
er hard aan,
N.a.v. de adhesie naar de Koningin.
Als het HB dit inwilligt, dan ook een 
naar het Vaticaan.

- dhr. Kuiper: ik ben teleurgesteld in 
het gedrag van het HB ten aanzien van. 
de moties van Noord.

- dhr. Rohof: Het congres was goed maar 
de prijs was te hoog. De liberale song 
zal op het volgende congres gecompo
neerd zijn en gezonden door dhr, Maater

- dhr, v. Gilse; door wie wordt de Drie
master nu uitgegeven en gemaakt?

HB: het hoofdbestuur verzorgt dit.

10 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 
17.45 uur.
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f.O.V.D. - Gelderland en Omstreken

SECRETARIAAT: Wildemaetstraat 38 
8081 AH ELBURG

Lan de algemene (voorjaars) vergadering 
ran de JOVD
)/a Postiljon motel 'Deventer’
)eventer

Reddam, 14 maart 1986.

Jetreft: organisatorische problemen 
binnen het Hoofdbestuur.

Geachte algemene vergadering,

let districtsbestuur van district Gel- 
ierland en omstreken heeft tot haar spijt 
noeten constateren dat het Hoofdbestuur 
ie laatste maanden een groot aantal 
;oezeggingen niet is nagekomen. Wij gaan 
2r vanuit dat dit aan organisatorische 
problemen binnen het Hoofdbestuur ligt.
)e niet nagekomen toezeggingen zijn:
L. dat erz.s.m. na het vorige congres 

een medezeggenschapscie zou komen
1. dat het toezenden van kennismakings- 

pakketten goed zou worden geregeld
3. dat de acceptgirokaarten voor 1986 

in november, uiterlijk december zou
den worden verstuurd 

ï. dat er een vormings- en scholings- 
medewerker op het algemeen secreta
riaat zou komen werken voor 20 uur 
per week

3. dat de V.V.0. voor de verkiezingen 
met een caravaan door het land zou 
trekken

3. dat declaraties en rèkeningen binnen 
redelijke termijnen zouden worden 
voldaan.

7. dat de ledenadministratie in januari 
op orde zou zijn

3. dat de vereniging op de hoogte zou 
worden gehouden met de stand van 
zaken in de SWO-commissie 

3. dat er nu al lang een vernieuwde 
politieke vraagbaak zou liggen 

LO. dat er nu al maanden een definitief 
verslag van het WYF zou zijn.

lelaas moeten wij verder nog de volgende 
organisatorische problemen binnen het 
loofdbestuur constateren:

de afspraken met de VVD over spreek
beurten van VVD-bewindslieden bij de 
JOVD werken niet goed 

2* er is nog steeds geen nieuwe gemeente

politiek vraagbaak.
3. de oude gemeente politiek vraagbaak is 

niet meer op.het algemeen secretariaat 
te vinder,

4. HB-info abonnees hebben zonder kennis
geving geen congresboek ontvangen of heb
ben dit veel te laat ontvangen

5. er zijn nog steeds geen gratis strooi 
folders

6. er zijn verkeerde bedragen op accept
girokaarten vermeld.

Wij vragen het Hoofdbestuur om binnen 10 
dagen na 15 maart in overleg met alle dis- 
trictsvoorzitters en eventueel alle dis- 
tricts VVO's tot oplossingen te komen voor 
alle organisatorische problemen binnen het 
Hoofdbestuur die tot bovengenoemde afkeu
renswaardige zaken hebben geleid en dat 
deze oplossingen op 5 april a.s». aan de 
Adviesraad worden gepresenteerd. Mocht het 
Hoofdbestuur onverhoopt en onverwacht niet 
bereid zijn deze toezegging bij de behan
deling van deze brief te doen, dan’vragen 
wij U, algemene vergadering, te besluiten 
Uw agenda aan te \ruilen met: het agenda
punt 'besluit organisatorische problemen 
binnen het Hoofdbestuur'. Dit overeenkom
stig art. 5.3 letter a van het reglement 
van orde.

Het (concept) besluit van ons district is 
voor dat geval bijgevoegd.

Wrij vertrouwen op uw medewerking. 
Hoogachtend,
het districtsbestuur, namens deze,

Huub Hieltjes, 
voorzitter.

Bijl.: (concept) besluit.
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BESLUIT 'ORGANISATORISCHE PROBLEMEN

BINNEN HET HOOFDBESTUUR1

De JOVD in vergadering 'bijeen op 15
en 16 maart te Deventer.
KENNIS GENOMEN HEBBENDE VAN
- de ZESTIEN afkeurenswaardige zaken 

zoals die vernield staan in de brief 
van district Gelderland e.-o. aan ons

OVERWEGENDE:
- dat hoofdbestuur blijkbaar bij het.

oplossen van deze problemen geholpen 
moet worden

BESLUIT
- dat het hoofdbestuur voor 25 maart a.s 

in overleg treedt met alle districts- 
voorzitters om tot oplossingen te ko
men voor alle organisatorische pro
blemen binnen het Hoofdbestuur die 
tot bovengenoemde afkeurenswaardige 
zaken hebben geleid

- dat het Hoofdbestuur deze oplossing 
op de adviesraad van 5 april a.s. 
presenteert.

En gaat over tot de orde van de dag.

7.1 MOTIE: UNIFORMERING BTW-TARIEVEN 
(HOOFDBESTUUR)

De JOVD in vergadering bijeen op
15 en 16 maart 1986 te Deventer.

GEHOORD HEBBENDE
- De discussie rond de uniformering 

van de BTW-tarieven.

CONSTATERENDE
- Dat het denivel erend effect, van 

de invoering van een uniform B1W- 
tarief vaak als argument tegen 
invoering genoemd wordt..

- Dat de JOVD indirecte belastingen 
als instrument voor inkomensher- 
verdeling afwijst.

OVERWEGENDE
- Dat veel goederen op schijnbaar 

willekeurige wijze onder het ver
laagde 5%-tarief vallen.

- Dat de nadelen van het huidige 
stelsel onder andere zijn: de 
concurrentievervalsing, de hoge 
administratieve kosten, de fraude
gevoeligheid en de onduidelijk
heid .

- Dat de invoering van een unifprm 
BTW-tarief deze nadelen opheft.

SPREEKT ALS HAAR MENING UIT
- Dat een uniform BTW-tarief moet 

worden ingevoerd.
- Dat dit budget neutraal voor de 

overheid dient te geschieden.
- Dat' de inkomenseffecten van de ii 

voering opgevangen dienen te wor
den in de sfeer van de inkomsten
belasting.

- Dat invoering van zo’n stelsel ii 
de gehele EG voorkeur verdient.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DA(

7.5 MOTIE GELIJKE BEHANDELING MANNEN 0
VROUWEN (AFDELING RIJK VAN NIJMEGE!
DISTRICT GELDERLAND)

De JOVD in vergadering bijeen op 1!
en 16 maart 1986 te Deventer.

OVERWEGENDE
- Dat de Wet Gelijk Loon voor manne 

en vrouwen (WGL) uit 1975 en de 
Wet. Gelijke Behandeling mannen er. 
vrouwen (WGB MV) uit 1980 de geli 
waardigheid van■mannen en;vrouwen 
met name op de arbeidsmarkt, forr 
erkent.

CONSTATERENDE
- Dat op overtreding van deze wette 

onvoldoende sancties staan.
- Dat de WGL geen schadevergoedings 

of boetemogelijkheid.kent, waarde 
overtreding nooit in het nadeel i 
de werkgever kan zijn.

- Dat de WGB MV geen vorderingsrecl 
vermeldt voor iemand die benadeel 
is.

SPREEKT ALS HAAR MENING UIT
- Dat de WGL en de WGB MV uitgebrul 

dienen te worden met schudevorgoc 
dings- en boeteverordeningsmogeli 
heden.

- Dat dit tevens opgenomen dient u 
worden in- de nieuwe wet gelijke 
behandeling.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAt

7.6 MOTIE VOORKEURSBEHANDELING VOOR 
VROUWEN (DISTRICT GELDERLAND)

De JOVD in vergadering bijeen op 
15 en 16 maart 1986 te Deventer.

CONSTATERENDE ....
- Dat de wet gelijke behandeling 

mannen en vrouwe een mogelijk
heid creeert tot voorkeursbeha! 
deling.
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OVERWEGENDE
- Dat voorkeursbehandeling een voor 

liberalen aanvaardbaar middel is 
om achterstandssituaties op de 
arbeidsmarkt op te heffen.

CONSTATERENDE
- Dat groepen met achterstandssi

tuaties op de arbeidsmarkt in 
bepaalde functies geen achter
standssituatie hebben.

SPREEKT ALS HAAR MENING UIT
- Dat voorkeursbehandeling beperkt 

dient te blijven tot die functies 
waar die groepen een achterstands
situatie hebben.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG

7.7 MOTIE: "VIJFDE MACHT" (AFDELING
RIJK VAN NIJMEGEN/DISTRICT GELDER
LAND)

De JOVD in vergadering bijeen op
15 en 16 maart 1986 te Deventer.

OVERWEGENDE
- Dat de JOVD vanuit een liberale 
maatschappijopvatting voor een 
democratische maatschappij-in- 
richting kiest.

CONSTATERENDE
- Dat deze geïnstitutionaliseerde 
machtsposities voor liberalen aan
vaardbaar zijn, mits zij democra
tisch controleerbaar zijn.

- Dat de machtsposities van de staat 
en haar instellingen gecontroleerd 
dierien te worden ;door parlemen
tair democratische methoden.

- Dat de geïnstitutionaliseerde 
macht, voorzover deze door parti
culiere instellingen en personen 
uitgeoefend wordt, zich 'vrij kan 
ontplooien binnen de door de demo
cratische markteconomie en de 
parlementaire democratie gestel
de voorwaarden.

CONSTATERENDE
- Dat er een sterke machtspositie 

wordt ingenomen door in overwegen
de mate door de overheid gesubsi
dieerde instellingen die op non- 
profit basis samenlevingstaken uit
voeren.

ONDERSCHRIJFT
- Het beginsel van het laten uitoe

fenen vaii samenlevingstaken door 
deze zvg. para-gouvernementele 
instellingen, omdat hierdoor de 
uitoefening van deze taken zo 
dicht mogelijk bij de burger 
geschiedt.

OVERWEGENDE
- Dat ook deze machtsposities onder 

sterkere democratische controle 
gebracht dienen te worden.

SPREEKT,ALS HAAR MENING UIT
- Dat het onder democratische con

trole brengen van de para-gouver- 
nementele instellingen bij voor
keur volgens het model van de ge
differentieerde democratie

- Dat deze gedifferentieerde demo
cratie inhoudt dat de interne 
structuur van de instelling geba
seerd is op het medebeslissings
recht van direct betrokkenen, 
voorzover dit relevant is voor 
hun belangenbehartiging, in relatie 
tot het beleidsfacet.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG

7.8 MOTIE BEVEILIGING TEGEN TERREUR 
(AFDELING UTRECHT) .

De JOVD in vergadering bijeen op 15 
en 16 maart 1986 te Deventer.

CONSTATERENDE ,
- Dat onlangs enkele malen door de mi

nister van binnenlandse zaken en jus
titie is gewaarschuwd voor terreur
daden tegen Amerikaanse en 
objecten.

CONSTATERENDE
- Dat de politie opdracht heeft gekre

gen om ter voorkoming van dergelijke 
acties de genoemde objecten te be
veiligen.

VOORTS CONSTATERENDE
- Dat van verschillende kanten, onder

meer van de nederlandse politiebond, 
op dit verzoek kritiek is geurt, om
dat de politie voor doelmatige be
veiliging tegen terreurdaden onvol
doende Is geëquipeerd. Hierbij wordt 
met name gedacht aan de politieop
leiding en het door de politie te 
gebruiken materiaal.



OVERWEGENDE
-- Dat ook uit liberaal oogpunt de staat 

met name een belangrijke taak heeft 
in de beveiliging van de burgers.

- Dat bij beveiliging tegen terreur
daden met name preventieve acties zo 
van belang zijn, omdat indien het 
eenmaal tot acties is gekomen dit 
veelal slachtoffers met zich mee
brengt.

- Dat deze preventieve handelingen 
■vooral van de kant van de politie
dienen te komen, terwijl bij repres
sieve handelingen ook speciale bij
standseenheden en commando's een rol 
spelen.

SPREEKT ALS HAAR MENING UIT
- Dat in de huidige tijd internationale 

terreuracties ook in Nederland ver
wacht kunnen worden, het noodzakelijk 
is dat de politie voor deze preven
tieve rol goed wordt opgeleid en van 
het daarvoor geschikte materiaal 
wordt voorzien.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG..

7.12 MOTIE; LEENRECHT (HOOFDBESTUUR)

De JOVD in vergadering bijeen'op
15 en 16 maart 1986 te Deventer.

CONSTATERENDE
- Dat per 1 januari 1985 auteurs en 

uitgevers van Nederlandstalig 
werk een vergoeding kunnen ont
vangen voor de uitleen van hun 
boeken door de openbare biblio
theken .

~ Dat het leenrecht wordt onder
gebracht in de Welzijnswet, aange
zien het openbaar bibliotheek
werk hierin eveneens is onderge
bracht,

- Dat het leenrecht vooralsnog 
slechts geldt voor uitgeleende 
boeken en niet voor andere in
formatiebronnen.

OVERWEGENDE
- Dat de overheid volgens de be

palingen in de ministeriele rege
ling een vaste bijdrage zal leveren 
en dat de bijdrage van de openbare 
bibliotheken jaarlijks zal stij
gen tot een bedrag gelijk aan 
twee-derde gedeelte van het to
taal in 1987.

. SPREEKT ALS HAAR MENING UIT 
. - Dat het leenrecht vergelijkbaar 

is met het auteursrecht.
- Dat ,de invoering van het leen

recht een goede zaak is.
- Dat' een koppeling tussen leen

geld en leenrecht aangebracht
.dient te worden zodat wie veel 
leent een evenredig bedrag daar
voor betaalt.

- Dat deze koppeling dient te wor
den aangebracht middels een per 
uitgeleend document te betalen 
bedrag.

- 'Dat het leenrecht niet betaald 
hoeft te worden door leners tot 
18 jaar.

- Dat de overheid geen financiële 
bijdrage zal leveren, aan het 
leenrecht.

- Dat de contributies per biblio
theek gelijk dienen te zijn en 
niet verder verhoogd dienen te 
worden.

- Dat het leenrecht voor alle
bibliotheken die door een overheid 
instantie gefinancierd worden, die; 
te gelden.

- Dat ook audio-visuele materialen, 
die door deze bibliotheken worden 
uitgeleend, onder het leenrecht di 
nen te vallen,

~ Dat het leenrecht niet in de Wel
zijnswet, maar in de Auteurswet 
ondergebracht moet worden, omdat 
hierdoor ook de verdragsbepalingen 
met het buitenland geldig worden, 
zodat ook buitenlandse auteurs en 
uitgevers een leenrechtvergoeding 
uitbetaald kunnen krijgen.

EN GAAT OVER. TOT DE ORDE VAN DE DAG

7,14 MOTIE: EUTHANASIEWETGEVING (DISTRICT
NOORD)

De JOVD in vergadering bijeen op 15
en 16 maart 1986 te Deventer.

CONSTATERENDE
- Dat de Nederlandse regering niet me 

een wetsvoorstel voor euthanasie is 
gekomen.doch slechts met een proeve 
voor-wetgeving.

- Dat hierdoor de totstandkoming van 
een adequate euthanasiewetgeving 
aanzienlijk vertraagd is.



7.18 MOTIE: CYPRUS (AFDELING 'T GOOI E.O.)OVERWEGENDE
- Dat reeds in 1978 de staatcommissie 

euthanasie werd ingesteld om een ad
vies uit te brengen over een eutha
nasiewet.

~ Dat deze cie. geadviseerd heeft 
euthanasie onder bepaalde voorwaar
den te legaliseren.

- Dat er een wetsvoorstel van mevr. 
Wessel-Tuinstra ligt dat een uitste
kende basis vormt voor een euthana
siewet.

- Dat er een ruime meerderheid in de 
Kamer voor dit wetsontwerp is.

- Dat een wettelijke regeling gewenst 
is in het belang van de rechtsze
kerheid .

ROEPT DE TWEEDE KAMER OP
- Het wetsontwerp van mevr. Wessel-

Tuinstra zö .spoedig mogelijk af te 
handelen en deze behandeling niet 
te laten vertragen door de proeve 
tot euthanasie.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG

7.17 MOTIE; SURINAME (DISTRICT NOORD)

De JOVD in vergadering bijeen op 15 en
16 maart 1986 te Deventer.

CONSTATERENDE
- Dat de democratie in Suriname nog 

steeds niet is teruggekeerd.
- Dat er nog altijd een staatsterreur 

heerst.
- Dat ontwikkelingshulp door het mili

taire bewind nimmer is gebruikt ten 
bate van de bevolking.

OVERWEGENDE
- Dat vanwege genoemde constateringen 

de Nederlandse ontwikkelingshulp aan 
Suriname is stopgezet.

- Dat eventuele hervatting van deze ont
wikkelingshulp het ónmogelijk maakt 
dat het militaire regime nog vele ja- 
ren voortbestaat.

- Dat onder dit regime een terugkeer 
naar democratische verhoudingen en de 
rechtstaat niet is te verwachten.

SPREEKT ALS HAAR MENING UIT
- Dat hervatting van ontwikkelingshulp 

aan Suriname niet plaatsvindt voordat 
de democratie en de rechtstaat aldaar 
hersteld zijn.

De JOVD in vergadering bijeen op 15 en
16 maart 1986 te Deventer.

CONSTATERENDE
-Dat president Makarios van Cyprus op 

15 juli 1974 bij een militaire staats 
greep werd afgezet.

- Dat vijf dagen later het Turkse leger 
een invasie op Cyprus uitvoerde, waar 
na het 37% van het eiland bezette.

- Dat Cyprus toen een bevolking had van 
ca. 650.00Ö inwoners, waarvan 77% 
Grieks-Cypriotisch, en 18% Turks- 
Cyprioti sch.

- Dat op het bezette noordelijke gedeel 
te van Cyprus in 1975 een Turks- 
Cypriotische staat werd geproclameerd 
hoewel op dit gedeelte ook Grieks- 
Cyprioten woonden en nog wonen.

- Dat er sedertdien ca. 50.000 Turken 
zijn geïmmigreerd om de Turks- 
Cypriotische bevolking•te versterken.

- Dat het Turkse leger nog immer op het
noordelijke deel van Cyprus 
aanwezig is, hetgeen de Grieks- 
Cypriotische bevolking als een 
bezetting ervaart.

- Dat alle, eeuwenoude, Griekse 
plaatsnamen op het noordelijk 
deel van Cyprus zijn omgedoopt 
in het Turks.

- Dat de Grieks-Orthodoxe kerken 
als moskee in gebruik zijn ge
nomen.

VOORTS CONSTATERENDE
- Dat eind september jl. in het 

nieuws kwam dat de Turken en 
Turks-Cyprioten bezig zijn 
alle sporen van een 9.000 jaar 
oude beschaving te vernietigen, 
te roven of te ontmantelen.

- Dat bijvoorbeeld een wereld
beroemd mozaiek uit de 6e eeuw 
uit een kerk is weggehakt.

- Dat de Grieks-Cypriotische 
regering de Unesco al meermalen 
heeft verzocht om waarnemers 
naar Turks-Cyprus te sturen, 
teneinde de situatie rond de 
kerken, begraafplaatsen, musea 
en archeologische opgravingen 
in ogenschouw te nemen.

- Dat de Turks-Cypriotische re
gering tot op heden weigert 
waarnemers toe te laten, en 
dat de Unesco derhalve mach
teloos staat.

EN GAAT OVER TOT I)E ORDE VAN DE DAG



OVERWEGENDE
- Dat dit toch op z’n zachtst 

gezegd een onbevredigende 
situatie raag worden genoemd; 
dringt er bij de regering op 
aan de nodige stappen te onder
nemen .

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE
DAG

7.21 MOTIE: PKP. (DISTRICT WEST)

De JOVD in vergadering bijeen op
15 en 16 maart 1986 te Deventer.

CONSTATERENDE
- Dat in het Politieke Kern Pro

gramma 1985 ~ 1986 zoals in ok
tober 1985 door het Hoofdbestuur 
van de JOVD uitgegeven een aan
tal standpunten onjuist zijn 
weergegeven. .

- Dat deze onjuist weergegeven 
standpunten reeds door de 
Algemene Vergadering geconsta
teerd zijn en geleid hebben tot 
notulenwi jzigingen.

'OVERWEGENDE ;
- Dat in het PKP 1985 - 1986 de 

door de Algemene Vergadering aan
genomen standpunten behoren te 
worden vermeld.

ROEPT HET HOOFDBESTUUR OP
- Een erratumlijst toe te voegen

bij dit PKP waarin de notulen- 
wijzigingen het PKP zoals
weergegeven in HB-Info nummers 
1985-6 en 1985-9» worden verwerkt.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG

7.23 MOTIE: HOOFDREDACTEUR DRIEMASTER
(DISTRICT WEST)

De JOVD in vergadering bijeen op
15 en 16 maart 1986 te Deventer.

GEZIEN HEBBENDE
- Het Desluit Driemaster, genomen 

op de .Algemene Vergadering van 
9 en. 10 november 1985 te Dordrecht 
en gepubliceerd in de HB-info 
nr. 9 van 1985.

CONSTATERENDE
- Dat het hoofdbestuur niet tijden 

het maart-congres, zoals het be
sluit aangaf, maar tijdens het 
eerst daaropvolgend congres een 
concept-redactiestatuut en wijzi
gingsvoorstellen voor het huis
houdelijk reglement, aan de Alge
mene Vergadering zal voorleggen.

- Dat de adviesraad met dit uitste 
akkoord is gegaan.

OVERWEGENDE
- Dat een wijziging van het -huis

houdelijk reglement en een vast
gesteld redactiestatuut zo spoe
dig mogelijk ten. uitvoer ge
bracht moet worden.

ROEPT HET HOOFDBESTUUR OP
- Een hoofdredacteur te kandideren 

op het eerstvolgende, congres na 
bovengenoemde vaststelling en 
wijziging.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE M  

7.24 MOTIE DRIEMASTER (DISTRICT WEST)

De1 JOVD in vergadering bijeen op
15 en 16 maart 1986 te deventer.

GEZIEN HEBBENDE
- De brief van de Drieraaster-re- 

dactie van 19 januari 1986 aan 
het Hoofdbestuur waarin zij haar 
ontslag aanbiedt.

OVERWEGENDE
- Dat. de Driemaster het enige plat

form binnen, de vereniging is dat 
alle leden bereikt.

- Dat de Driemaster er is vóór de 
leden, en dóór de leden samen
gesteld moet worden.

- Dat het dus van belang is dat 
de Driemaster-redactie haar taak 
kan vervullen,

ROEPT HET HOOFDBESTUUR EN DE DRIE
MASTER-REDACTIE OP
- Gezamenlijk tot oplossingen van 

de wederzijdse problemen te 
komen.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DA



AKTUELE MOTIE SIGAREN

De JOVD in algemene vergadering bijeen
te Deventer op 15 en 16 maart 1986.

OVERWEGENDE
- het huidige bestedingspatroon van 
de rechtgeaarde liberaal

- de toegenomen verfijning van smaak
- in acht genomen de actuele kennisma
king der indieners met de goede sigaar.

CONSTATEREN WIJ
- de problematiek van een verantwoorde 
aankoop van sigaren

- dringt er bij de international tabaks
industrie op aan in EEG-verband een 
gedragscode te verwezenlijken waar
bij een waterdicht systeem voor vers- 
heidsaanduidingen der sigaren ont
staat, die de verfijnde roker gega
randeerd kan worden.

DRAAGT DE INTERNATIONAAL SECRETARIS OP
- de Cubaanse regering in deze zin on
der druk te zetten.

- en daarnaast in direct,intiem en voor
al nauw contact te treden met de 
Weduwe van Van Nelle.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG

ACTUELE MOTIE ROTTUMERPLAAT

De JOVD in Algemene Vergadering bijeen
te Deventer op 15 en 16 maart 1986.

CONSTATERENDE
- Dat er in Nederland een rijke varië

teit aan afkickcentra is.
~ Dat er voor oud-hoofdbestuursleden 
van de JOVD nog geën voorzieningen 
zijn getroffen.

OVERWEGENDE
- Dat een dergelijk afkickcentrum in 
het kader van de resocialisatie een 
noodzakelijkheid is.

- Dat op dit moment bij sommige oud- 
hoofdbestuursleden sprake is van een 
uitzichtsloze noodsituatie.

- Dat het maatschappelijk en moreel 
onaanvaardbaar is om te wachten tot 
een concrete doodsverwachting, ter
wijl al lang sprake is van een on
dragelijk psychisch lijden.

VOORTS OVERWEGENDE
~ Dat witte vlekken moeten worden op

gevuld .
-■ Dat het modale gebieden-criterium 

geen opgeld doet, aangezien volstrek
te rust gewenst is.

TENSLOTTE OVERWEGENDE
- Dat daarvoor in Nederland dus maar 

een plaats overblijft; Rottumerplaat.

ROEPT HET HOOFDBESTUUR OP
- haar toezegging van het congres van 

Eindhoven gestand te doen en zo snel 
mogelijk een beslissing te nemen over 
de oprichting van een afkickafdeling 
Rottumerplaat voor HB-leden in ruste 
en zo snel mogelijk de noodzakelijke 
reglementaire aanpassingen door te 
voeren.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG

Actuele motie District Brabant

De JOVD in vergadering bijeen op .15 en.
16 maart 1986 te Deventer.

Constarende
- dat een besluit vergezeld van amende

menten terzake van de resolutie milieu 
beleid is verzonden op 6 februari 1986 
door het District Brabant

- dat dit besluit felle kritiek inhield 
op de concept-resolutie milieubeleid 
geuit in de vorm van een alternatieve 
resolutie

Overwegende
- dat deze stukken tijdig op het Alge

meen Secretariaat ontvangen zijn
- dat de stukken zijn doorgezonden naar 

de commissie milieubeleid
- dat volgens de commissie deze stukken 

ook ontvangen zijn, doch met uitzonde
ring van het besluit zelve.

- dat de commissie naar eigen zeggen de 
door haar ontvangen, stukken van commen 
taar heeft voorzien en geretourneerd 
naar het Algemeen Secretariaat.

- dat. het Algemeen Secretariaat de door 
de commissie geretourneerde stukken, 
volgens de Algemeen Secretaris, heeft 
gepubliceerd in het congresboek.

Constaterende
~ dat het genoemde besluit niet in het 

congresboek is opgenomen
Overwegende
- dat de commissie alle voorstellen uit 

het besluit, welke in amendementvorm 
zijn ingediend, van een eenzijdig ad
vies heeft voorzien

- dat noch de commissie noch het Alge
meen Secretariaat toe hebben willen 
geven dat er aan hun zijde enige fout 
is gemaakt

- dat er op grond van het voorafgaande 
reden is om aan te nemen dat de com
missie op zijn minst er enig belang 
bij zou kunnen hebben ’at het. genoem
de besluit niet in behandeling zou 
worden genomen
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- dat dit de democratische besluitvor

ming binnen de JOVD in hevige mate
frustreert

- dat dit de meningsvorming niet be
paald ten goede komt.

Spreekt als haar mening uit
- dat er in de vereniging ernstige fou

ten zijn gemaakt
- dat de verantwoordelijken hieruit 

lering moeten trekken,

Spreekt de hoop uit •
- dat dergelijke gebeurtenissen zich in de 

toekomst niet meer voor zullen doen.
Sn gaat over tot de orde van de dag.

DEFINITIEVE TEKST RESOLUTIE MILIEU 

Preambule

1. De aarde kent een grote verschei
denheid aan organismen. Deze organis
men, 'hun onderlinge betrekkingen 'en 
hun verhoudingen tot de (dode) omge
ving vormen samen de .biosfeer.

.2, De huidige biosfeer is het resul
taat van een evolutie van enkele mil
jarden jaren. In deze, nog steeds 
voortdurende, evolutie heeft ook de 
mens zich ontwikkeld. Veel meer dan 
andere organismen, is de mens in staat 
de omgeving ten gunste van zichzelf te 
veranderen. Dit vermogen heeft het de 
mens mogelijk gemaakt zich de laatste 
eeuwen reusachtig in aantal te ver
meerderen.

3. De keerzijde van deze ontwikkeling 
treedt steeds duidelijker op de voor
grond.. Mede doordat grondstoffen in 
hoog tempo worden verbruikt, zal het 
met name in de geïndustrialiseerde 
1 einden steeds moeilijker worden de wel
vaart te handhaven. In de derde wereld 
kan vaak niet worden voldaan aan de 
primaire levensvoorwaarden van de mens. 
Daardoor vindt veelal een omvangrij
ke aantasting van de biosfeer plaats 
(bijv, ontbossing). Deze ontwikkeling 
zal weer leiden tot een verdere ver
slechtering van de levensomstandighe
den .

4. De hoge menselijke activiteit, 
leidt bovendien tot een grotere pro- 
duktie van afval. De gevolgen daarvan 
komen tot uiting in een vervuiling 
van bodem, lucht en water. Niet al
leen betekenen deze problemen een ge
vaar voor welvaart en welzijn van de 
mens; grote delen van de biosfeer wor- 
dn bedreigd of zijn reeds aangetast.

5. De mens onderscheidt zich van an
dere organismen als een denkend wezen, 
dat zich bewust kan zijn van de gevol
gen van zijn eigen handelen. De aan
tasting van de biosfeer door mense
lijk ingrijpen mag niet in het huidige 
tempo doorgaan. Men dient er naar te 
streven elk mënselijk handelen inpas
baar te maken"in de natuurlijke kring
loop. Ingrijpende maatregelen zijn 
noodzakelijk, zowel op nationaal als 
op internationaal niveau,, om eventu
ele schade te herstellen en verdere 
aantasting te voorkomen..

Algemeen

6. De kosten van het zuiveren van ver
ontreinigde bodem,, water en lucht die
nen gedragen te worden door de vervui
ler. voor zover bekend en mogelijk. De 
overheid dient de sociale gevolgen van 
bodemverontreiniging ■ op te vangen-. •

7. Bodem. Er moet hoge prioriteit ge
geven worden aan het opsporen en sane
ren van verontreinigde bodems, alsmede 
aan het voorkómen het verontreinigen 
ervan, aangezien deze een bedreiging 
vormen voor de . volksgezondheid en de 
biosfeer. Waar mogelijk dient dit sa
neren biologisch te gebeuren, vanwege 
het milieuvriendelijke karakter.

8. Water. Gezien het grote belang van 
water voor onder andere drinkwatervoor
zieningen, rekreatie, het levensmilieu 
van organismen en visserij, moeten 
chemische, thermische en nucleaire ver
ontreiniging worden, tegengegaan. Hef
fingen op verontreinigingen en de bouw 
en subsidiering van zuiveringsinstal
laties, ook bij vervuilende onderne
mingen en instellingen, moeten spoe
dig een grotere rol gaan spelen. Om 
thermische verontreiniging van opper
vlaktewater tegen te gaan, moet de toe
pas sing va.n. warmte-kracht-koppeling 
worden bevorderd. Een internationale 
aanpak is vanwege het grensoverschrij
dend karakter vereist.



9. Lucht. De kosten van de bestrijding 
van de verzuring door atmosferische 
depositie ("zure regen”) zullen aan
zienlijk maar noodzakelijk zijn. Op 
korte termijn dient reeds een begin te 
worden gemaakt met de invoering van 
rigoreuze maatregelen ter bestrijding 
van de verzuring van de biosfeer. Al
leen internationale aanpak zal tot 
daadwerkelijke resultaten leiden, Men 
dient hier echter niet op te wachten, 
maar reeds nu op nationaal niveau de 
noodzakelijke maatregelen te treffen.
Als onderdeel daarvan, dient de uit
stoot van verzurende verbindingen door 
industrieën, electriciteitscentrales, 
verkeer en intensieve veehouderij dras
tisch te worden teruggedrongen. Ook 
dient aandacht te worden geschonken
aan andere gevolgen van luchtveront
reiniging, zoals bijvoorbeeld het broei
kaseffect en de aantasting van de ozon
laag. De J0¥D pleit voor een verbod op 
produktie.en gebruik van ozonaantasten.de 
middelen.

10. De inzameling en verwerking van af
val moet in de eerste plaats gericht zijn 
op het .voorkomen van verontreiniging in 
de biosfeer.

11. Gezien de toename van vooral de var
kens- en pluimveestapel moet een milieu
heffing op basis van fosfaat-normen en 
gerelateerd aan de omvang van de veesta
pel en de mogelijkheden tot afzet en ver
werking en distributie van mest. Het on
derzoek naar andere toepassingsmogelijk
heden. van mest moet gestimuleerd worden.

12. Het inzamelen van huishoudelijk af
val dient gericht te zijn op'hergebruik, 
De bouw van afvalverweïkingscentrales 
gebaseerd op recycling dient gestimu
leerd te worden. Waar mogelijk. dient af
val gescheiden te werden i n g e z a m e l d .

13. Waar mogelijk dient afval verbranding 
gebruikt te worden als energiebron door 
middel van daartoe geeigende industrie.

14. Van overheidswege zijn maatregelen
nodig om bedrijven en instellingen (on
der andere ziekenhuizen en laboratoria) 
aan te zetten het door hen geproduceer
de; eri verzamelde afval'zoveel mogeiijk 
zelf te zuiveren en te verwerken (onder 
andere recycling).. De lozing van afval 
dient door heffingen te worden afge- 
remd; eigen verwerking en zuivering 
dient door middel van subsidies te wor

den gestimuleerd. Voor de inzameling en 
verwerking van.chemicaliën dient, indien 
de vervuiler hier niet zelf verantwoord 
in kan voorzien, een landelijk netwerk 
te worden.o p g e z e t, waarvan in principe 
tegen kostprijs verplicht gebruik kan 
worden, gemaakt.

15. Het gebruik: van auto's met een drie
weg katalysator (rijdend op loodvrije 
benzine) moet financieel aantrekkelijker 
zijn dan gebruik van auto's zonder kata
lysator. In internationaal verband dient 
de wegenbelasting in de brandstofprijs 
te worden verrekend, waarbij het beroeps 
vervoer een korting krijgt.
■■ v .5.

16. Om de uitstoot van uitlaatgassen te 
verlagen ..dient het gebruik van het 
o p e n b a a r v e r v o e r  vooral in grootstede
lijke gebieden te worden gestimuleerd. 
Daarvoor zijn zowel tariefverlagingen 
als optimale bereikbaarheid noodzakelijk 
Ook het stimuleren van carpooling kan 
een bijdrage leveren aan de verlaging 
van de totale uitstoot van uitlaatgas
sen .

17. Het 'beleid gericht op behoud, en 
bescherming van natuurgebieden moet 
geintensiveerd worden. Natuurgebieden 
kunnen een rekreatieve funktie vervul
len. Een goede spreiding en bereikbaar
heid is daarom belangrijk. Daar waar 
sprake is van aantasting van natuurge
bieden door rekreatie dient deze te wer
den beperkt.

18. Het doel van ruilverkaveling is het 
verruimen, van de exploitatiemogelijk
heden van hef agrarisch bedrijfsleven. 
Het. is wenselijk dat door ruilverkave
ling het landschappelijk karakter van 
gebieden van grote biologische of na
tuurhistorische waarde zo min mogeiijk 
wordt aangetast.

19. Militaire oefeningen kunnen vaak 
onherstelbare schade aan flora en fauna 
toebrengen. Het bestemmen van natuur
gebieden tot militair oefenterrein dient 
met uiterste terughoudendheid te ge
beuren, Bij de lokatiekeuze en benut
ting van militaire oefenterreinen die
nen milieubelangen en belangen van na
tuur eri landschap zorgvuldig te worden 
afgewogen tegen de de fe ns ie be la ng en, 
■waarbij rekreatie en landbouwbelangen 
ook een rol spelen.



2ü„ Landschapsparken kunnen een belang
rijke rol spelen in het behoud van 
landschap en milieu, Daarom dient het 
experiment "Nationale Landschapsparken" 
zo spoedig mogelijk te worden voortge
zet met voldoende financiële ondersteu
ning van de overheid,

21,,Het voortbrengen van geluid leidt 
veelal tot overlast. Strenge geluids- 
normen en -heffingen dienen dit te be
perken, Onderzoek naar de vermindering 
van geluidsoverlast dient te worden ge
stimuleerd .
Om geluidsoverlast van het vliegver
keer zoveel mogelijk te beperken dient 
er naar gestreefd zoveel mogelijk vluch
ten overdag te maken.
Nieuwe landingsbanen moeten zo worden 
gesitueerd dat er zo min mogelijk ge
luidsoverlast wordt veroorzaakt. Vracht
vluchten dienen ie worden geconcentreerd 
op drie of vier geografisch verspreide 
luchthavens.

22, Wegen, industrieën, stedenbouw, voor
zieningen ten behoeve van electriciteits- 
opwekking en -transport kunnen de oor
zaak zijn van visuele verontreiniging. 
Indien dit het geval is, dienen zij 
daarom zoveel mogelijk buiten natuurge
bieden te worden gelokaliseerd.

23. Het overmatig lichtgebruik buiten 
stadskernen is een van de grote milieu
problemen . Diersoorten worden hierdoor 
met sterven bedreigd. Het lichtgebruik 
dient dientengevolge selectief vermin
derd te worden.

DE ROL VAN DE OVERHEID......•..... ...... ."■ T

24, De rol van■de:overheid dient te wor
den beperkt. Voor een gezond milieu
beleid is overheidsbemoeienis echter
in grote mate onontkoombaar,

25. Van sommige grondstoffen kan worden 
verwacht dat zij, verwerkt in een eind
produkt, uiteindelijk een schadelijke 
invloed hebben op de biosfeer.
Een milieuheffing op deze grondstoffen 
dient te worden, aangevuld met een heffing 
op vervuilende productieprocessen. Dóór 
een stelsel van deze milieuheffingen 
in combinatie met subsidies voor milieu
vriendelijke produktieprocessen dient 
de overheid het gebruik van de schade
lijke grondstoffen af te remmen en de 
toepassing van milieuvriendelijke pro
duktieprocessen te stimuleren.

Daarnaast dient er op vervuilende eind
produkten een bijzondere verbruikersbe
lasting te worden geheven, De hoogte 
van boetes op illegale milieuvervuiling 
moet in relatie staan tot de kosten die 
gemaakt moeten worden om de schade te 
herstellen.

26. Om maatregelen die de aantasting 
van. de biosfeer tegen te gaan meer 
draagkracht te geven in de samenleving, 
dient mede in het onderwijs, te begin
nen op de basisschools meer aandacht
te worden besteed aan milieuhygiëne. 
Landelijke campagnes moeten hieraan 
bijdragen.

27. Omdat hoogwaardige milieutechno
logie noodzakelijk is, om in veel g< 
vallen de schadelijke gevolgen voor 
biosfeer te bepalen, moet aan één vi 
de drie TH's een proefstudierichting 
milieutechnologie worden ingesteld.

INTERNATIONAAL

28. De snelle groei van de wereldbe
volking in met name de Derde Wereld, 
en de gewenste toename van de welvaa 
aldaar, zullen op den duur leiden to 
een omvangrijke aantasting van de bi 
sfeer; steeds meer grondstoffen zuil 
worden geproduceerd. In het kader va 
de ontwikkelingssamenwerking dienen, 
maatregelen genomen te wórden óm dez 
aantasting zoveel mogelijk te beperk 
De voorlichting over de milieuproble 
matiek dient internationaal te gesch 
den, en dient zeker ook gericht te z: 
op de Derde Wereld„

29. Bij de invoer binnen de EG van 
milieuonvriendelijke produkten zijn 
milieuheffingen gerechtvaardigd, ind: 
de invoer van deze produkten de prodi 
tie van milieuvriendelijke produkten 
binnen de EG in gevaar brengt, en des 
milieuheffingen ook bestaan voor pro
dukten binnen de EG. Er dient een ex
portverbod te komen op schadelijke 
stoffen (bestrijdingsmiddelen, genees 
middelen) naar met name de Derde Were 
die in Europa niet gebruikt mogen woï 
den.

30. Normen om de aantasting van de bi 
sfeer tegen te gaan moeten zoveel Ho
gelijk internationaal worden vastge— 
steld. De EG dient hierbij een voor
trekkersrol te vervullen. Binnen de 
lidstaten dient de EG bevoegdheid te



IN F o:
krijgen tot de controle op naleving 
van de gezamenlijke va.stgestel.de nor
men. Op EG-nivo dient .ee.n.:milieu-e£- 
fect-rapportage plaats te vinden en 
moet gezamenlijk wetenschappelijk on
derzoek naar behoud en verbetering van 
bet .milieu aktief worden gestimuleerd.

31. Op VN-nivo dient ter uitbreiding 
van het huidige VN-milieuprogramma 
(ÜKE'P) een instelling gekreeerd te 
worden om een mondiale aanpak te rea
liseren.

De betekenis van het woord ."milieu". 
in bet .dagelijks spraakgebruik, is 
slechtsvomsehreven. Daarom wordt in de 
voorliggende reolutie bewust gekozen 
voor het gebruik van de term "biosfeer” 
(definitie in stelling 1).

LU STRUMACTIVITEIT
Op 3 mei 1986 viert.de JOVD afde
ling Rijk van Nijmegen haar zeven
de lustrum in hotel Atianta aan de 
Grote Markt in Nijmegen.
Het programma ziet er als volgt uit:
16.00 uur Borrel ;
17.00 uur rede van Erwin Nypels
18.30 uur Diner (kosten ƒ30,=)
20.30 uur Cabaret
22.00 uur FEEST!
Opgeven voor het diner kan bij:

Wilfried Derksen 
Postbus 482 
6500 AL NIJMEGEN

RESOLUTIE NATIONAAL DEFENSIEBELEID

I Preambule

1. Iedere souvèreine staat heeft recht 
op defensie, teneinde de souvëreihiteit 
van de staat, de grondrechten'van'de bur
gers, de burgers zelf en het culturele 
erfgoed te beschermen.

2. Nederland dient lid te zijn van de 
«AVO. Het beleid ten aanzien van de krijgs
macht dient dan ook primair gezien te wor
den oinnen dit internationale kader.

3. Verdediging door middel van een krijgs
macht is het beste middel voor de verde
diging van Nederland. De maatschappij 
dient de lasten die uit het hebben van 
een krijgsmacht voortvloeien, te aan
vaarden .

4. De JOVD prefereert de huidige Kader- 
mi.litie~krijgsma.cht boven een 'beroeps
of vrijwilligersleger.

5. Verdragen kunnen bijdragen aan de ver
krijging van een betere defensie. Zij 
dienen de efficiëntie te verhogen en de 
spanning tussen, de verdragstaten te 
verlagen,

II Algemeen

6. De regering heeft de politieke leiding 
over de krijgsmacht om de democratische 
controle door het parlement te verzekeren 
en om te voorkomen, dat de krijgsmacht 
een autonoom beleid gaat ontwikkelen.

7. Defensiebeleid dient zoveel mogelijk 
lange termijn beleid te zijn.

8. Met het raamwerk van de NAVO ais 
uitgangspunt kunnen de individuele lid
staten zelf de ruimte invullen, waarbin
nen zij in het; bondgenootschap willen 
functioneren, De verplichtingen, die 
voortvloeien uit de eenmaal dooi' een lid
staat gemaakte keuze dienen loyaal uit
gevoerd te worden.

9. Nederland dient in beginsel bereid te 
zijn aan een vredesmacht van de Verenig
de Naties deel te nemen. De krijgsmacht 
dient daarop voorbereid te zijn.

III Materieelbeleid

10. "Be stationering en aar--rezigheid van 
troepen en/of materieel van andere sou-



reine staten op Nederlands grondgebied is 
slechts geoorloofd binnen NAVO-kader. Deze 
troepen en wapens dienen onder het gezag 
van het opperbevel van de NAVO te staan.

11. De op de inzet van kernwapens van toe
passing zijnde Atheense Richtlijnen zijn 
een voldoende waarborg voor een passende 
invloed van Nederland,

12. Produktie, bezit en gebruik van bio
logische en al dan neit binaire chemische 
wapens dient verboden te zijn. Slechts het 
onderzoekenj produceren, bezitten en ge
bruiken van beschermende voorzieningen te
gen deze wapens is aanvaardbaar. Zolang 
biologische en chemische nog een beduiden
de rol kunnen spelen in een gewapend con
flict waarbij de Nederlandse krijgsmacht 
uetrokken kan raken, dient de krijgsmacht 
hier zo'n optimaal mogelijke bescherming 
tegen te hebben.'

13. Om een zo effectief mogelijke verde
diging van de NAVO-lidstaten te verzekeren 
moet een zo groot mogelijke standarisatie 
en interoperabiliteit van materieel en 
onderdelen binnen de NAVO gerealiseerd 
worden.

14. De invoering van Emerging Technologies 
(E.T.) dient gestimuleerd te worden, opdat 
de afhankelijkheid van emt name korte 
dracht-kernwapens verkleind wordt. De 
mogelijkheden voor de invoering en de 
toepassing van E.T. dienen in samenhang te 
worden bezien met bestaande tekortkomingen 
in de defensie en de alternatieven voor 
hun toepassing.

15. De goede exploitatie van reeds aanwe
zig en nog aan te schaffen materieel dient 
op nationaal niveau gewaarborgd te zijn.

16. Bij de keuze voor nieuwe oefenterrein
en dienen meerdere alternatieven in binnen 
en buitenland in ogenschouw te worden ge
nomen. Van alle alternatieven dient een 
milieu-effeet rapportage gemaakt te wor
den. Deze rapportages dienen de uitgangs
punten te zijn. van de uiteindelijke be
slissing.

IV Personeelbeleid

x7. De JOVD is'principieel voorstander 
van de gelijke behandeling in gelijke ge
vallen.

18. Het defensiepersoneel dient gelijk be
handeld te worden me,, het overig over
heidspersoneel; verschillen in behandeling 
iijn slechts gerechtvaardigd indien zij

voortvloeien uit de bijzondere positie 
van de krijgsmacht in het overheidsb.este;
19. De bezoldiging van militair personeel 
dient gerelateerd te worden aan de sala
rissen in de Nederlandse maatschappij voi 
vergelijkbare functies en ervaring, om a; 
de behoefte aan voldoende gekwalificeerd 
personeel te blijven voldoen.

20. Compensatie voor overwerk en verzwa
rende omstandigheden dient beter geregel 
te worden.

21. Militair personeel dient, geïnstitu- 
tioneerde medezeggenschap in de vorm van 
onderdeelsoverlegorganen te hebben. Dit 
mag niet ten koste gaan van de onmiddel
lijke inzetbaarheid onder alle omstandig
heden,' van de krijgsmacht.

22. Het militair strafrecht dient inge
past te worden m  de civiele rechtspraak 
waarbij een onafhankelijke militair
rechterlijk college m  eerste instantie 
recht spreekt. Hoger beroep en vervol
gens cassatie dienen open. te staan bij 
de civiele rechter.

23. Gezien de sterk verouderde normen en 
sancties die in het militair tuchtrecht 
voorkomen, zal er door een onafhankelijk 
orgaan een Nederlands Militair Tuchtreg- 
lement moeten worden uitgewerkt, ten
einde te komen tot een gelijke behande
ling van gelijke gevallen.

24. Militair-tuchtrechtenjke beslissing' 
dienen in summier schriftelijke vorm te 
worden gegeven. Beroep dient open te sta; 
bij de kazernecommandant, en hoger beroei 
in laatste instantie dient open te staan 
bij een militair-tuchtrechtelijk college 
waarvan tenminste één lid jurist dient 
te zijn.

25. Aangezien de krijgsmacht deel uit
maakt van de maatschappij, dient de in
tegratie van de vrouw net als elders in 
de maatschappij, zo spoedig en soepel 
mogelijk te geschieden. Het carrière
verloop van de vrouw binnen de krijgs
macht mag niet afwijken van dat van haar 
mannelijke collega. Slecht sexe-onafhan- 
kelijke keurings, selectie- en opleiding 
eisen mogen bepalen of een individu voor 
een bepaalde functie geschikt is.

26. De pensioengerechtigde leeftijd voor 
militair personeel dient verhoogd te 
worden tot 65 jaar. Waar de aan militair
en te stellen fysieke- en psychische 
en.sen daartoe dwingen, dienen militairen
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van 50 jaar en ouc’er uit te treden, waarbij 
hun salaris dar. wordt bepaald door pensioen- 
maat.staven.

27. De arbeidsduurverkorting (ADV) in de 
Nederlandse krijgsmacht leidt tot een 
verzwakking van de operationele sterkte 
van de Nederlandse krijgsmacht. Invoering 
van de ADV acht de JOVD derhalve niet 
wenselijk. Wel dient het militair personeel, 
hiervoor financieel gecompenseerd te worden.

V Dienstplichtbeleid

28. Tegenover de veelheid van rechten van 
een individu, gegarandeerd door de over
heid, dient de plicht van dat individu
te staan tot het volbrengen van een maat
schappelijke dienstplicht.

29. De militaire dienstplicht dient te 
worden geïntregreerd in het scala van 
mogelijkheden van deze maatschappelijke 
dienstplicht.

30. Binnen dit scala dient er een zo 
groot mogelijke keuzevrijheid te zijn door 
de invoering van een systeem van variabele 
dienstplicht, waarin de dienstplichtige 
zelf kan kiezen uit de voor hem of haar 
passende functies en de daaraan gekoppelde
diensttijden. Tevens dient de dienstplich
tige zoveel mogelijk inspraak te hebben 
over het tijdstip van vervulling van de 
dienstplicht, uaartoe dient hem een behoor
lijke voorlichting over zijn mogelijkheden 
te worden verstrekt.

31. De dienstplicht dient over het geheel 
genomen zo kort mogelijk te zijn, waarbij 
de eisen van goede opleiding en voldoende 
geoefendheid geen geweld mogen worden aan
gedaan. Functies waarin men langer moet 
dienen dan de modale diensttijd, mogen 
slechts op basis van vrijwilligheid 
worden aangewezen.

32. Er dient één keuring te zijn voor alle 
dienstplichtigen. Door middel van deze 
keuring worden dienstplichtigen ingedeeld 
in bepaalde schalen, die corresponderen 
met de beschikbaarheid voor bepaalde 
onderdelen van maatschappelijke diensplicht.

33. De vervulling van de maatschappelijke 
diensplicht behoeft niet noodzakelijk in 
ons land te geschieden. Ontwikkelingspro
jecten in de derde wereld kunnen een 
werkkring zijn van maatschappelijke 
dienstplichtigen.

34. In Nederland kunnen maatschappelijke 
(belangen)groeperingen een \>/erkki\ing voor 
dienstplichtigen zijn,

35. Concurrentievervalsing door de ver
vulling van de maatschappelijke dienst
plicht dient zoveel mogelijk voorkomen 
te worden.

36. Zolang; de militaire dienstplicht nog 
niet geïntregreerd is In een stelsel van 
maatschappelijke dienstplicht, dient de 
militaire dienstplicht ook voor 
vrouwen te gaan gelden.

37. Dienstplicht zuiver op grond van ge
slacht wijst de JOVD om principiële 
redenen af.

38. De arbeidsvoorwaarden van dienst
plichtigen dienen door betrokken partijen 
op basis van geijkwaardigheid door onder- 
handelingen te worden vastgesteld. Hier
door mag echter de inzetbaarheid van de 
krijgsmacht niet in gevaar komen. Om 
deze reden krijgt militair personeel 
geen stakingsrecht.

39. De beloning voor militaire dienst
plichtigen dient gerelateerd te zijn aan 
die van beroepskrachten met vergelijk
bare ervaring en functie.

40. Zodra het maatschappelijke dienst- 
plichtstelsel is ingevoerd dient de 
beloning voor alle dienstplichtigen 
gelijk te zijn, waarbij echter rekening 
gehouden dient te worden met bepaalde 
verzwarende omstandigheden.

41. De bestaande en toekomstige onrecht
vaardigheden (zoals studiebreuk en ach
terstand op de arbeidsmarkt; van de ver
vulling van de dienstplicht dienen, 
zolang ae militaire dienstplicht nog 
niet Is geïntregreerd in een systeem 
van maatschappelijke dienstplicht, zo
veel mogelijk in materieel- en immate
rieel opzicht te worden gecompenseerd.

42. Een de dienstplicht vervangende 
financiële heffing wijst de JOVD af.

43. De Kazernering dient niet verplicht 
te zijn en voorts strenger te worden 
getoetst aan de eisen die elders in de 
maatschappij met betrekking tot be
huizing 'worden gehanteerd.

De amenderingsdatum is 20 mei 1 • P . 13_mej^zoals in HB info. vermeldtH
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Memo

De projektmatige manier van werken bij M50 heeft 
tot gevolg dat de organisatie daardoor een grote 
verscheidenheid aan produkten op de markt kan 
brengen. Het jongste M50 produkt "work" bewijst 
deze stelling weer eens.

Aanvankelijk maakten bij de eerste M50 produkten een verge
lijking van de partij-politieke standpunten nog een belangrijk 
deel uit het van projekt produkt. Het projekt jeugdwerkloosheid 
waarvan de PS-jg projektdrager was mondde bijvoorbeeld uit in 
een magazine waarin de visies over jeugdwerkloosheid van »

Memo is het mededelingenorgaan van 
de vereniging M 50 en geeft informatie 
over de aktiviteiten en projekten van 
M 50 en belangrijke ontwikkelingen in 
en voor het politiek vormingswerk 
voor jongeren.Memo wil een schakel 
zijn tussen het politieke jongerenwerk 
en politiek vormingswerk in Neder
land. Memo wordt gratis verzonden 
naar leden van de organisaties van de 
politieke jongerenorganisaties en 
organisaties die te maken hebben met 
politiek vormingswerk, of daarin geïn
teresseerd zijn.
Memo verschijnt zes maal per jaar. Dit 
is het eerste nummer in 1986.

Nieuws uit de AV
Op haar laatste bijeenkomst in 1985 
besloot de Algemene Vergadering tot 
de uitgave van het project "Werkloos 
toezien". In januari sprak de Algeme
ne Vergadering over het verslag van 
Kees Meijer en Antoin Scholten 
dat zij hadden gemaakt n.a.v. hun 
bezoek aan de V.S. Toen keurde de 
vergadering ook de uitgave van het 
beeldverhaal met de titel "Vreemde 
gebeurtenissen op het Binnenhof" 
goed. In februari besloot men tot de 
uitgave "Alleen het lot kiest geen par
tij". Een ander onderwerp van gesprek 
was het onderzoek van Kees 
Meijer over de mogelijkheid om via 
provinciale M50-verbanden de alge
mene politiekevorming van jongeren 
verder te bevorderen. Op deze verga
dering was ook aan de orde het evalu
atierapport van het congres "Politieke 
vorming, vandaag en morgen", dat 
M50 in december 1984 organiseerde. 
Op de Algemene Vergadering van 24 
februari deelde Huub in het 
Panhuis mee te zullen aftreden als 
bestuurslid van M50. Zijn dagelijks 
werk maakt het hem onmogelijk om 
regelmatig tijd vrij te maken voor M50.



JS,JOVD,CDJA en PS-jg waren opgenomen. Even voorstellen
Misschien, omdat dit magazine het eerste produkt van M50 was 
concludeerden anderen dat het naast elkaar zetten van ver
schillende politieke visies zou staan voor de M50 methode van 
werken.

De nu uitgebrachte LP "work" 
met het bijbehorende geïllu
streerde blad laat zien dat 
deze stelling niet juist is. De 
M50 wijze van werken be
staat niet op de eerste plaats 
uit het op een rijtje zetten van 
verschillende visies van poli
tieke partijen over en bepaald 
onderwerp. Wel kenmerkend 
voor de M50 produkten is het 
aanbieden van keuzes. Bij 
het projekt "Werkeloos 
Toezien?" waarvan de LP 
"Work" een onderdeel is staat 
de keuze centraal: "doe je iets 
of doe je niets". In dit projekt 
gaat het nergens over de 
politiek zelf in de zin dat er 
gesproken wordt over politieke partijen of de werking van het po
litieke systeem. Wezenlijk is de visie van jongeren met betrek
king tot hun eigen situatie. "Work" bevat concrete tips en sug
gesties, in de taal van jongeren, die hen weer kansen kunnen 
bieden op de arbeidsmarkt. Het unieke van dit produkt is dat 
het vooral samen met langdurig werkloze jongeren geschreven 
en samengesteld is. Verder hebben diverse landelijke welzijns
organisaties, vakbondsjongeren organisaties en provinciale 
coördinatoren werkloosheid meegewerkt.

Vanaf 1 Januari 1986 is voor twintig 
uur per week werkzaam bij M50 als 
projectcoördinator Jan van Zanen, 
een 24 jarige jurist afkomstig uit het 
Noord-Hollandse Edam.
Jan is belast met het project Staats
inrichting JOVD en begeleidt in deze 
hoedanigheid de productie van een 
romantische pocket (bouquetreeks- 
achtige uitgave).
Jan is afgestudeerd aan de VU, facul
teit der Rechtsgeleerdheid te Amster
dam en heeft zich gespecialiseerd in 
het staats- en bestuursrecht. Binnen 
de JOVD heeft Jan talloze functies 
bekleed. Ondermeer was hij landelijk 
vice voorzitter in het hoofdbestuur 
van de liberale jongerenorganisatie.

Jan is doorgaans op maandag en 
donderdag tijdens kantooruren op 
M50 bereikbaar. Zijn privé adres luidt: 
Lingerzijde 47, 1135AN Edam. 
Telefoon 02993 72910

Onderzoek
provinciale
verbanden
Het onderzoek dat M 50 doet naar de 
mogelijkheid om op provinciaal niveau 
politieke vormingsaktiviteiten te ont
plooien is op de extra Algemene Ver
gadering van 24 februari 1986 uitge
breid besproken. Over het tot op he
den verrichtte onderzoek zal in de 
periode van maart tot en met april met 
de afzonderlijke politieke jongeren
organisaties worden gesproken. Ver
volgens wordt het aan M 50 overgela
ten om conclusies en aanbevelingen 
vast te stellen voor het in de toekomst 
te voeren beleid terzake.

M50 op televisie (teletekst). Veel reakties waren het gevolg.



M50 Uitgaven
De volgende uitgaven van M50 zijn nog beschikbaar. U kunt ze 
bestellen door onderstaande antwoordkaart uit te knippen en op te 
sturen naar M50. (Prijzen exclusief verzendkosten)

Brochure 'Jeugdwerk
loosheid, vier visies. (Bijna 
uitverkocht) Fl.1,- 
Bestelnummer 1

Docentenhandleiding bij 
'Jeugdwerkloosheid',FI1 ,- 
Bestelnummer 2

Lessenserie 'Zwart/Wit of 
Kleur?, compleet met 
computersimulatiespel. 
Voor de hoogste klassen 
van HAVO/VWO. Fl.49,- 
Bestelnummer 3

Aktiehandleiding 
'Buitenlandse Jongeren & 
Politiek'. Fl.7,50
Bestelnummer 4

Standpuntenboekje 
'Buitenlandse Jongeren & 
Politiek'. Fl.2,-
Bestelnummer 5

Setje kieswijzers \ fl.2,- 
Bij afname van 35 setjes 
of meer. F l.1p .s . 
Bestelnummer 6

Fotoroman 'Vreemde 
gebeurtenissen op het 
Binnenhof'. Gratis
Bestelnummer 7

Video 'Vreemde 
gebeurtenissen op het 
Binnenhof, (aangeven: 
VFIS of Betamax) .Fl.50,- 
Bestelnummer 8

Blad met elpee 'WORK'. 
Fl.10,- .Een project voor 
langdurig werkloze 
jongeren.
Bestelnummer 9

Verantwoording bij 'WORK' 
Fl.2,-
Bestelnummer 10

Kroonreeksuitgave 'Het lot 
kiest geen partij' .Fl.2,95
Bestelnummer 11

VERSLAGEN

Verslag van deelname van 
M50 aan het PIJON/PILOT 
project naar de VS. FL.2,50
Bestelnummer 101

M50 evaluatierapport van 
het congres 'Politieke 
vorming vandaag en 
morgen' (13 December

Ik bestel de volgende uitgaven van M50. Ik wacht met betalen tot ik een 
acceptgiro heb ontvangen.

.... exemplaren van bestelnummer___

.... exemplaren van bestelnummer___

.... exemplaren van bestelnummer___

.... exemplaren van bestelnummer___

.... exemplaren van bestelnummer___

DIT AFFICHE IS GEPLAKTCRER EEN 
RACISTISCHE UITSPRAAK 

want er is geen plocrts voor

Jonge Socialisten 
CDJA
PPR. jongeren 
Jonge Democraten 

fOVD PSje
HTBjongeren 
KMAN Jongeren 
HTDB jongeren

POSTERS

Naam |_| | 

Adres |_| | 

Postcode 

Telefoon |

Plaats

'Opwindend pittig & 
langdradig'. Fl.1 ,- 
Bestelnummer 201

'Ik laat me niet dirigeren'. 
Fl.0,25
Bestelnummer 202

'Geen plaats voor racisme'. 
Fl.0,50
Bestelnummer 203



K I E S - W I J Z E R
Ren naar je bibliotheek !
De aankomende verkiezingen op 21 mei aanstaan
de wil M50 natuurlijk niet ongemerkt laten passe
ren. Veel jongeren staan dan immers voor de keus: 
ga ik dadelijk naar de stembus of blijf ik thuis? En, 
als ik ga stemmen waarvoor ga ik dan stemmen en 
op wie en welke partij?...
Of omgekeerd ik ga niet stemmen ,want... etc.
Om de discussie over deze vragen te stimuleren 
heeft M50 een fotoverhaal uitgebracht en een aan
tal kieswijzers. Onder de titel "Vreemde gebeur
tenissen op het Binnenhof" is het verhaal een let
terlijke uitbeelding van de belevenissen van een 
meisje op haar tocht door het parlement. Terloops 
worden daarbij enkele begrippen uitgelegd die je 
in verkiezingstijd vaak tegenkomt.

In dit kader besteedt het maga
zine b.v. aandacht aan de termen: 
parlement, Eerste en Tweede Ka
mer, regering, buitenparlemen
taire acties en politieke partijen.
Om zoveel mogelijk jongeren te 
bereiken is geprobeerd de be
grippen zo simpel mogelijk uit te 
leggen.
Naast het fotoverhaal zijn er de 
M50-kieswijzers. De kieswij
zers zijn ontwikkeld, omdat er bij 
verkiezingen altijd een grote be
hoefte blijkt te bestaan aan een 
vergelijking van partijprogamma's. 
Het probleem van de traditionele 
progammavergelijkingen is de 
doorgaans voor jongeren onaan
trekkelijke vorm. M50 heeft 
daarop wat verzonnen door de zo
genaamde kieswijzers te 
ontwikkelen. De vorm van de 
kieswijzer sluit aan op de vorm 
van een parkeerwijzer. Een kies
wijzer (de serie bestaat uit zes 
verschillende) behandelt steeds 
een politiek vraagstuk (drugs, 
vrede en veiligheid, overheid, on
derwijs, uitkeringen, lonen). Door 
aan de schijf te draaien worden de 
verschillende politieke standpun
ten zichtbaar, maar niet de partij 
die achter dit standpunt staat. Om 
welke partij het gaat is zichtbaar op 
de achterkant van de schijf.

Het fotoverhaal en de kieswijzers 
wil M50 in de eerste instantie via 
het onderwijs verspreiden.
Samen met een 
lerarenhandleiding krijgen de

CDA
Christen Democratisch Appél 
CPN
Communistische Partij Nederland
D’66
Democraten ‘66 
GPV
Gereformeerd M itie k  Verbond 
PPR
Politieke Partij Radicalen 
PSP
Pacifistisch Socialistische Partij 
PvdA
Partij van de Arbeid 
RPF
fteformotonsche Politieke Federatie 
SGP
Staatkundig Gereformeerde Ponij 
VVD
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Uitkeringen
Deze kieswijzer is een uitgave van M50.

M50 is een politieke vormlngsinstelling, die bestuurd wordt door de politieke jongerenorganisaties CDJA, JD, jOVD, 
JS enPSjg. Ze houdt zich bezig met algemeen politiek vormingswerk voor en door jongeren.

scholen daarom het fotoverhaal 
gratis toegestuurd. Voor een set 
van zes kieswijzers moet een 
school 2 gulden betalen. Bij aantal
len boven de 35 kost een set 
kieswijzers 1 gulden per setje. 
Behalve via scholen wil M50 ook 
jongeren direct benaderen. Met 
name wil M50 meisjes van 15 tot 
25 jaar bereiken. Daarom worden in 
bladen als Club en Viva adverten
ties geplaatst (oplage respectie
velijk ongeveer 120.000 en
150.000 exemplaren)
Advertenties roepen op om bij de 
plaatselijke bibliotheek het ver- 
kiezingspakket van M50 te halen.

Het pakket bestaat uit een plastic 
envelop met daarin het beeld
verhaal een set kieswijzers, een 
potlood, stickers en een folder 
over de politieke jongerenorgani
saties. Vanaf eind april/begin mei is 
het pakket tegen de adviesprijs 
van 1 gulden bij de openbare 
bibliotheken te krijgen.

M50 heeft de openbare biblio
theek als verspreidingsmedium 
gekozen omdat het individueel 
toezenden van materiaal naar jon
geren een erg kostbare aangele
genheid is.



Uit de Tweede Kamer AGENDA

De Tweede Kamerleden van de VVD mevrouw 
Lucassen en mevrouw Kamp vroegen bij de parle
mentaire behandeling van de WVC begroting aan 
minister Brinkman via een amendement met stuk
nummer 59 om artikel 86 van de begroting met 
300.000 gulden te verhogen. Op deze manier wil
den zij extra geld beschikbaar stellen voor het pro- 
jekt "Laat je niet dirigeren" dat M 50 speciaal in ver
band met de aanstaande Tweede Kamer verkiezin
gen heeft ontwikkeld.

De minister zei daarop:
"In 1985 is reeds met het oog op het verkiezingsjaar 1986 voor het 
voorlichtingsprojekf'laat je niet dirigeren" een bedrag van 200.000 
gulden beschikbaar gesteld. Van dit bedrag was 100.000 gulden 
bestemd voor M 50. Ik acht dit amendement derhalve overbodig.

Een vreemde zaak, omdat M 50 feitelijk 100.000 gulden voor het "laatje 
niet dirigeren" projekt had toegezegd gekregen van het departement. De 
Kamerleden Worrell(PvdA) en Oomen Ruijten (CDA) confronteerde de 
minister daarmee en vroegen waar die andere 100.000 gulden was 
gebleven. Er was toch immers 200.000 gulden voor het M 50 projekt uit
getrokken?

De minister: "Bij nader onderzoek heb ik tot mijn spijt moeten constateren 
dat in mijn brief van 3 februari 1986 (kenmerk BSG-U-4044) een kleine 
omissie staat. Voor het project "laat je niet dirigeren" van M 50 is in 
1985 een bedrag van 100.000 gulden beschikbaar gesteld. Het nog func
tioneren van de BPJK rechtvaardigde om ook aan deze instelling even
eens een bedrag van 100.000 gulden beschikbaar te stellen voor een 
subsidieverzoek voor een gelijksoortig voorlichtingsprojekt.
Ik ben overigens bereid om te trachten aan de wens van de Kamer tot ver
hoging van het subsidie met 100.000 gulden ten behoeve van het boven
staande projekt tegemoet te komen.
Door herschikking binnen artikel 85 (subsidies en andere uitgaven in het 
kader van jeugdbeleid) is het mogelijk om incidenteel 100.000 gulden 
hiertoe beschikbaar te stellen. Het amendement acht ik hierdoor over
bodig."

15 en 16 maart
JOVD congres over milieu in Deventei

12 april
Vergadering van de CDJA raad ovei 

het onderwerp democratie in 
Rotterdam 

12 en 13 april 
Introductie cursus nieuwe JS leden

19 april
Algemene Leden vergadering JD

20 april
Start in Deventer van JS 

verkiezingscaravaan 
3 mei

JD themadag Kabinetsformatie 
5 mei

Organiseert Jongeren in Verzet een 
infomarkt bevrijdingsfeest in 

Amsterdam 020-274325 
10 mei

Landelijke manifestatie FNV-jb in Den 
Haag "jongeren kiezen voor nieuwe 

kansen 
10 mei

JOVD-jongerendag in Eindhoven
13 mei

Begint de PS jongeren met een 
meidengroep over ambities

Inlichtingen over:
JOVD-bijeenkomsten bel 020-242000 

JS-bijeenkomsten bel 020-262424 
CDJA bijeenkomsten bel 070-924461 
PS-jg bijeenkomsten bel 020-267374 

JD bijeenkomsten bel 070-858109

Volgende keer in Memo
Scholen en het uitwisselingsprojekt 

van M 50 met de USA

Ontvangen
Van het JOPLA heeft M 50 de jonge

renkrant "Even wat anders, nou en?", 
De krant is bestemd voor jongeren met 
een lichamelijk handicap. Bij de gehan

dicaptenraad, Oudegracht 136,3500 
AD in Utrecht is de krant gratis te be

stellen.

R/S50
Oudegracht 139bis 

1135AJ Utrecht

Telefoon 030 333 494

colofon
Samenstelling
Bart Lijdsman

Secretariele ondersteuning
Jenny van Amelsfoort

Produktie
Schoep & van der Toom
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VOORWOORD

Beste mensen,

Door de late verschijningsdatum van 
de Driemaster is de resolutie Natio
naal Defensiebeleid nog niet door de 
leden ontvangen. De resolutie die op 
het juni-congres zal worden behandeld 
zal echter individuele leden worden 
toegezonden. De resolutie heeft reeds 
in de vorige editie van HB-info ge
staan zodat bij. de diverse besturen 
de tekst wel al bekend is. Het hoofd
bestuur biedt voor de gang van zaken 
en de gevolgde noodoplossing dan ook 
haar excuses aan.
In deze editie treft u aan de notulen 
van de adviesraad, de inhoudsopgave 
en de samenvattingen van bet kader- 
blad LEF (deze kunt U gebruiken bij 
de amendering van dé resolutie) eri 
een achtergrond artikel over de Eu
ropese defensie, en enkele mededeling 
en van het hoofdbestuur.
Veel succes met de voorbereiding en 
tot ziens op het congres.

Met vriendelijke groet,

Eric Balemans 
Algemeen secretaris.
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NOTULEN ADVIESRAAD 6 APRIL 1986 
STIKKERHUIS AMSTERDAM

Aanwezig:
dhr. Swart (buitengewoon lid)
dhr. Vermeer (buitengewoon lid)
mevr. den Ottelander (buitengewoon lid)
dhr. van den Dool (Noord)
dhr. visser (Noord)
dhr. Scharrenberg (Overijssel)
dhr. Padberg (Gelderland)
dhr. Kuipers (Gelderland)
dhr. Masseling (utrecht)
dhr. Wastiaux (Noord-Holland)
mevr. Roelofs (Noord-Holland)
d h r. B u i tenga (West)
dhr'. Putte (West)
dhr. Visser (Zeeland)
dhr. Coopmans (Noord-Brabant)
dhr, van der Veeken (Noord-Brabant)
dhr. Kerpen (Limburg)
dhr"van Grise (3-master deskundige)
dhr. Remarque (HB)
dhr. Balemans (HB)
dhr. Hemmes {HB)
dhr. Wigman (HB)
dhr. Sïoel (H3)
mevr. de Boer (HB)
mevr. Ni'js (HB)
mevr. Willems (HB)
dhr. Scholte (HB)
dhr. Brand (HB) '
dhr. Broekman (HB) , .

Afwezig.met kennisgeving:
dhr. Maaten (buitengewoon lid)
dhr. Gubbels (toehoorder)' , .
dhr. Hoving (toehoorder)
dhr. Fickel (HB)
dhr. Burger (HB)
dhr. Kooiman (HB)

01. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 
12.35 uur.

02• Ingekomen stukken en mededelingen 
de jaarcijfers over 1985 

-» notitie van de cie. Driemaster
- bij agendapunt 5a is abusievelijk niet 

vermeld dat het hele HB reglementair 
aftreed maar voor zover niet genoemd 
voor herbenoeming in aanmerking wenst 
te komen.

03. Vaststelling notulen dd. 15 december 
1985_________________________________

- algemene opmerking van dhr. van den 
Dool is dat de notulen summier en 
tendentieus zijn.

- pag. 3: dhr. van den Dool: het HB zo 
een gesprek voeren met deskundigen cr 
de reorganisatie. Er zijn hiervoor o 
genoemd. Mevr. den Ottelander: Er zi 
geen namen genoemd en het HB zou all 
indien zij daaraan behoefte had gesp: 
ken voeren met deskundigen.

-- pag. 3 punt 4: schrappen de zin: "Er 
opgemerkt dat A.Kooiman zeker intern; 
t i on a 1 e k wa 1 i t. e i t e n b e zit".

- pag. 3 punt 5: toevoegen: "Er is krit: 
geweest op de wijziging van de samen: 
ling van de cie. Na de uitleg van he- 
HB wordt geconcludeerd dat de cie. Di 
master aan het werk dient te gaan»

- pag. 3 punt 6: alle onderstrepingen 
schrappen.

- pag 4 onder "VVD-JOVD": "of de schrale 
de JOVD ligt" vervangen door "of de J 
duidelijk kan maken aan de VVD dat de 
schuld niet bij de JOVD ligt".' 
schrappen: "Het HB ontkent", 
toevoegen: tussen "zijn" en "VVD-oori 
ken" het woord "namelijk".

-pag 4 onder Promoties:: toevoegen tuss 
"wordt" en "positief" in de tweede zi 
"in het algemeen".
toevoegen tussen de tweede en 'derde 2 
"Wel zijn er nog enkele vragen over 
exacte verdeelsleutel”,

- pag 4 onder welzijnszaken: "eerstvolc 
de vergadering" vervangen door "notit 
euthanasie".

- pag 5 onder rondvraag: het antwoord 
eerste vraag luidt: " Deze zijn weer 
voorradig".

Het voorstel van dhr. Vermeer om de not: 
schriftelijk te 3 aten toetsen door de 
leden van de adviesraad tot 14 dagen va 
de vergadering en om slechts de eindcon
clusies „m de notulen op te nemen en nis 
een verslag te doen van de volledige ai: 
cussie wordt overgenomen. In eerste in
stantie zullen wijzigingen besproken I 
worden tussen het lid van de adviesraad 
én de algemeen secretaris. Mochten zij 
hier niet tot overeenstemming kunnen kot 
dan wordt de tekst van de notulen, voor 
wat betreft het geschilpunt, besproken 
in de adviesraad»

- dhr. Rutte,* de stukken zijn erg laat 
verzonden..HB: een aantal stukken die n. 
HB aan de A.R. wenstevvoor te .leggen, 
vergden meer tijd dan oorspronkelijk de 
bedoeling was. Deze zaken waren dermate 
belangrijk dat hierdoor de verzending 
later heeft moeten plaatsvinden. Onze 
excuses hiervoor.



Bespreking resultaten voorzitters-
overl e g ___________________________
Be sluitingsdatum voor moties en a- 
mendementen wordt verplaatst naar 20 
mei om 11,00 uur. Dit betekent wel 
dat het congresboek eveneens een 
week later verschijnt.
Verder zal alles binnen de gestelde 
■termijnen kunnen worden afgehandeld. 
Het jaarverslag zal, evenals voorgaan
de jaren, in de eerste helft van mei 
worden verzonden aan de afdelingen en 
districten.
Verder zal een jaarplanning worden ge
publiceerd over de termijnen van 
amendering in 1986.
De koppeling van congresboek, adres 
senvraagbaak en HB-info is vooralsnog 
nii.-l losgelaten, moge] jk zal dit in 
de toekomst wei gebeuren. Dit zal 
echter tijdig bekend 'worden gemaakt.
De resolutie defensie zal maandag 07 
april worden verstuurd naar alle 
afdelingen.
Aangezien ds afdeling Nijmegen geen 
acceptgiro's heeft ontvangen bij de 
eerste mailing zal voor deze afde
ling, voor zover di.t significant 
afwijt van de betalingen over de
zelfde periode in 1985, de peildatum 
twee weken worden verschoven. Voor
lopig sullen geen blanco girokaarten 
aan de afdelingen worden verzonden 
in verband met de verzending van de 
herinnerings.giro' s.
dhr. Padberg: kan het budget van V&S 
reeds in het begin van het jaar op de 
rekening van district Gelderland 
worden gestort?
dhr. Hemmes: dit wordt even bilate
raal geregeld. De afdrachten over de 
maand maart zijn betaald. De decla
raties worden in het weekend van 
12 en 13 april uitbetaald.
Doelstelling van de $W0 dient ook 
uuidelijk te worden gemaakt aan re
gionaal en lokaal JOVB—niveau. Hier
toe zal het HB een drietal bijeen
komsten in den lande organiseren, 
dhr. Wastiaux: aangeven van grenzen 
• idie de SWO op lokaal niveau dienen 
te hebben op basis van bet landelijk 
beleid. Afdelingen dienen bij acti
viteiten van VVD enJOVD gesamelijk 
in overleg te treden met dis triets- 
bestuur of HB,
district West zal een extra aandacht
punt blijven in het kader van het 
8W0-bei&iV.

05. Jaarlijkse algemene vergadering.
&) Reglementair treedt het hele H3 af. 

dhr. Remarque, dhr. Hemmes en dhr. 
Fickel wensen niet voor herbenoeming 
in aanmerking te komen.
Het HB stelt voer:

- voorzitter: dhr. Baleinens
de Adviesraad geeft een postief advies'

- algemeen secretaris: dhr. Buitenga 
district Woord-Holland en Noord 
adviseren negatief. De rest van de 
Adviesraad positief. Gelderland onthoud.

- penningmeester: dhr. van der Laag; 
district Noord onthoud zich van advies. 
De rest adviseert positief.

- secretaris PR: dhr. de Vries
de Adviesraad geeft een unaniem positi- 
advies.

- secretaris internationale zaken: dhr. 
Kooiman, district Noord en West advi
seren negatief. De rest positief.
Alle andere HB-leden krijgen een una
niem positief advies.

Dhr. Vermeer benadrukt dat. voor HB- 
kandidaten niet dient te gelden dat 
zij de resolutie Dees onderschrijven 
en het HB op de hoogdte brengen, van 
een eventuele schending van deze re
solutie tijden hun zittingsperiode.

d ) Het HB stelt voor te benoemen:
Leden: Luit Tebbens ïorringa 

uonstantijn Dolmans 
Albert de Vink

De Adviesraad adviseert unaniem positie
c) kamer van beroep.

Het HB stelt voor te benoemen: 
lid: Frank de Grave 
plv. lid: Eli Leenaars

2° kamer van beroep '
Het HB stolt voor te benoemen: 
lid: Herman Vermeer 
plv. lid: Wim Hoving
De Adviesraad adviseert unaniem positie

d) Leden Adviesraad -
Statutair treedt af als buitengewoon 
lid: Marco Swart. Het HB stelt voer 'o 
benoemen als buitengewone leden:
Marco Swart (herbenoembaar)
Julius Remarque 'ter vervanging van 
Hans Veltkamp.■
De Adviesraad adviseert unaniem positis.

e) Deze ligt nog niet ter tafel a.g.v, ds 
verkiezingsperikelen, De adviesraad 
geeft toestemming om deze na 21 mei 
toe te 'zenden 'aan de afdelingen en 
districten,

f) wijzigen: 3: 55*41,35
201: 5000 credit i.p.v. debet
805" 5000 credit ~ , p,v 

totaal: 17367,5,2.0
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g) De adviesraad geeft een positief advies 
over de hoogte van de contributie over 
1987. De bedragen luiden als volgt: 
afdelingsdeel: f 15, - 
districtsdeel: f 1,~
HB-deel : f 14,-

f 30, -
h) Hierover is nog niets bekend. Het voor

stel van de cie. Kerpen zal worden 
afgewaoht»

06. Vaststelling werkplannen 1987 
Algemeen wordt door dhr. Stoel aangegeven 
waar deze toe dienen. Dhr. Padberg waar
schuwt voor een te ambitieuze opzet. 
Bestuurlijk juridisch: positief advies 
Sociaal economisch: positief advies 
Ecologie: positief advies
Welzijn: positief advies 
Internationale zaken: positief advies 
V&S: positief advies 
PR: positief advies 
PL: positief advies 
Organisatie: positief advies 
Secretariaat: positief advies 
Financiën: positief advies 
Naar aanleiding van P en L dient, er een 
evaluatie van de activiteiten plaats te 
vinden na de ledenwerfcampagne van het 
voorjaar 1986. Een stukje over M50 moet 
worden opgenomen. Naar aanleiding van 
organisatie dienen er weer districts- 
bezoeken plaats te vinden.

07. Driemaster
Punt 3 van de notitie van de werkgroep 
Driemaster: benoeming hoofdredaktie.
N-H: 3.2 is het zuiverste van vorm.
West: 3.2 maar onderzoeken om hoofdredak— 

en redktieleden kunnen worden voor
gedragen voor benoeming door de 
Adviesraad.

Noord: 3.2. meest geschikt variant, de 
redaktieraad dient dan wel geen 
HB-leden te bevatten.

Overijssel: een combinatie van 3.2 en
3.3 lijkt de meest geschikte op
lossing.

Vermeer: redaktieraad dient een klein
orgaan te zijn. Toch kan één HB- 
lid benoemd worden in de redaktie
raad om enige terugkoppeling te 
vergemakkelijken. De redaktieleden 
dienen in overleg tussen HB en 
Hoofdredakteur te worden voorge
dragen..

Gelderland: 3.2. als optie, met redaktie
raad en HB als organen die overige 
redaktieleden voordragen.

Zeeland: 3.2

cie: De redaktieraad dient bij problemen 
een bindende beslissingsbevoegdheid 
cn dient te waken over de onafhan
kelijkheid van de redaktie. Deze 
raad zou dienen te bestaan uit 3

personen waarvan HB-leden en' redaktieleó 
zijn uitgesloten.
oonclugig; variant 3.2

Status redaktieraad is wat or. 
duidelijker.

Voorstel: dat cie en HB variant 3.2 zul;
uitwerken met een onafhankelij 
redaktieraad en een voorstel 
terzake met het beoogde redakt 

- statuut presenteren op het z<* 
congres.

08. Lopende zaken
a) —
b) —
c) —
d) Wat ispricies de invulling van belei 

t.a.v. witte vlekken.
De aandacht wordt niet alleen gericht 
op Utrecht maar dit is wel een vande 
speerpunten in het beleid. Dit gaat 
overigens niet ten koste van de ander: 
gebieden. Ook voor V&S zal, als alle 
informatie beschikbaar is, een stan
daardpakket worden samengesteld,

f) Hoe ziet het HB de jongerendag?
Wat is 'de'doelgroep?
ue doelgroep bevat de liberale jonger 
(Dus niet alleen de JOVD).
In de inbreng van de secretaris P en! 
is een fout geslopen. De folder wordt 
gemaakt door de JOVD en niet door de 
JOVD, Verder is het centrale thema: 
"Kies voor je toekomst, stem!"
Ook PR dient goed geregeld te worden 
bijv. door advertenties en contacten 
met regionale omroepen.

g) Binnenkort is het 10-jarig bestaan va: 
het Des-Indes bereed. Hier zal nadere 
activiteit worden ontplooid.
Binnen MJ50 is de JOVD actief met een 
aantal projecten.

09. W.V.T.T.K,

10 Rondvraag.
dhr. van den Dool komt op het zomercongre 
met. een motie "Inzagerecht interviews",

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om
20.30 uur.
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MEDEDELINGEN VAN HET HOOFDBESTUUR

- in verband met de langdurige ziekte 
van Agnet heeft per 7 april Alet 
Doornbos de zorg voor de ledenadmi
nistratie over genomen.

- De afdelingen hebben inmiddels een
■ nieuwe ledenlijst ontvangen 'ën wor
den verzocht deze zo spoedig moge
lijk gecorrigeerd ën zo volledig 
mogelijk te' retourneren naar het 
Algemeen secretariaat.

- De sluitingsdatum voor het indienen 
van moties en amendementen is ver
plaats naar 20 mei 1986 om 11.00 
uur op het Algemeen secretariaat.
Dit.in verband met het late Ver
schijnen van de resolutie Natio
naal defensiebeleid die op het juni- 
congres zal worden besproken.

- Het hoofdbestuur heeft Antoin Schol- 
ten bij M50 voorgedragen voor een 
volgende termijn als penningmeester 
van M50.

- Op 10 mei 1986 organiseert de JOVD 
in de Maaspoort te Den Bosch een 'li
berale jongerendag. Gastsprekers zijn 
Pieter Winsemius, minister van-VROM 
en Ed Nijpels lijsttrekker van de-VVD. 
Verder presenteert Erik de Zwart een 
discoshow met een optreden van de 
popformatie CENTERFOLD.
Nadere info: Hugo Broekman 

03494 - 52135

~ In de commissie belastingen heeft het 
hoofdbestuur benoemd: Wiro Nieuwen- 
huysen. , ,

-  In de sociaal economische commissie 
heeft het hoofdbestuur benoemd:
Tan ja Haak .

- In de commissie Volkshuisvesting heeft 
het hoofdbestuur benoemd: Hayo Schul- 
tink.



CONTOUREN VAN CONSENSUS EN '.EUROPEES VEILIGHEIDSBELEIDi

1.' INLEIDING ■:I
Tijdens een studiedag van de Atlan-■: 
tische Commissie in het najaar 
van 1985 heeft minister van Defensie, 
mr. J. de Ruiter, de openingszet 
gedaan in een discussie over ; 
consensus inzake het Nederlands 
veiligheidsbeleid. Enkele maanden 
later heeft hij zijn stelling, 
nader uitgewerkt tijdens een 1 
lezing in het Haagse hotel. Des 
Indes voor een gehoor van leden 
van het Nederlands Genootschap 
voor Internationale Zaken. Volgens 
één van zijn critici was hij 
hier als vos die de passie preekt.
Had niet juist deze minister 
tot blijvende verdeeldheid over 
het te voeren veiligheidsbeleid 
bijgedragen door het plaatsen1 
van zijn handtekening onder dp 
briefwisseling van het Nederlands 
kabinet met de regering van de 
Verenigde Staten inzake de plhatsing 
van kruisvluchtwapens op Nederlands 
grondgebied ? Nee, sprak de minister, 
want het was de hoogste tijd j 
de discussie over vrede en veiligheid 
niet langer te verengen tot één 
enkel onderwerp. Bovendien hadden 
de bondgenoten er recht op dat 
Nederland de consequenties van 
het besluit van 1 juni 1984 op 
zich zou nemen. De minister pleitte 
er met andere woorden voor niet 
langer stil te staan bij het ! 
verleden, maar de blik op de 1 
toekomst te richten. Dat wordt 
in de loop van dit artikel ook 
gedaan, met in de epiloog een; 
schets van een ver verwijderd; 
toekomstperspectief. ;

Drs. Ad F , van Ommen is de auteur van 
dit artikel en werkzaam als secretaris 
van de stichting YE.S. Deze bijdrage 
heeft hij op persoonlijke titel ge
schreven. Meer informatie over de 
auteur en YES volgt op dit artikel.

2. HET BELANG VAN CONSENSUS

Wat moet onder consensus worden verstaan? 
In het Nederlands taalgebruik wordt 
onder consensus een eenparig gevoelen 
of éénstemmigheid van meningen verstaan. 
Consensus kan het gevolg zijn van omstandi 
heden die zo dwingend zijn dat bij 
de overgrote meerderheid van de bevolking 
eenzelfde gevoel ontstaat, Denk bijvoor
beeld aan de stemming die zich van 
de Britse bevolking meester maakte 
toen de Falklandeilanden door Argentinië 
vierden aangevallen. Van consensus was 
ook sprake toen Frankrijk, Groot-Brittan- 
nië, Nederland, België. Luxemburg,
Italië en de Bondsrepubliek Duitsland 
op 27 mei 1952 het verdrag tot oprichting 
van een Europese Defensie Gemeenschap 
(EDG) ondertekenden. In 1954 bleek 
echter de Franse Nationale Vergadering 
de opvattingen van de Franse regering 
niet te delen, waardoor ratificatie 
van de overeenkomst onmogelijk was.
Veel Franse politici beschouwden de 
plannen voor de instelling van supranatio
naal gezag op defensieterrein als een 
inbreuk op de nationale soevereiniteit. 
Naar hun gevoelen zou de EDG minder 
het gevolg zijn van consensus dan van 
een soort internationale samenzwering ' 
tegen de Franse nationale identiteit. 
Daarmee is het dilemma geschetst- dat 
zich bij elke vorm van internationale 
samenwerking kan voordoen. De overeen
stemming die door vertegenwoordigers 
van nationale regeringen wordt bereikt 
hoeft niet altijd volledig door elke 
betrokken volksvertegenwoordiging te 
worden gedeeld. Vandaar dat in de Tweede 
Kamer jarenlang geen besluit kon worden 
genomen over het Nederlands Aandeel 
in de INF-modernisering, ook is het 
mogelijk dat de regering èn de volks
vertegenwoordiging van een land stand
punten innemen die niet door een duidelijk 
meerderheid van de bevolking worden 
gedeeld. We hebben dat bijvoorbeeld 
gezien bij de Deense positie ten aanzien 
van het besluit van december 1985 tot 
hervorming van de Europese Gemeenschap 
(EG). Het is dus heel goed raogelijk 
dat een spanningsveld ontstaat tussen 
de consensus die. tijdens internationale 
onderhandelingen in Europees of Atlantisch
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verband haalbaar is en de consensus die in 
de binnenlandse politiek van afzonderlijke 
staten is ontstaan.

Om consensus te bereiken zouden politieke 
partijen volgens minister De Ruiter 
een lijst met aandachtpunten moeten 
af werken, zoals ;
- duidelijke uitspraken die de'eigen 
ideeën omtrent veiligheid weergeven;

- een analyse van de dreiging en risico's 
waartegen Nederland zich zou moeten 
kunnen verdedigen;

- een beeld van de conventionele verde
diging voor het geval in Europa
een situatie ontstaat waarin de 
kernwapens volledig zijn’ uitgebannen. 

Voor het overige was het voorstel 
van de minister geformuleerd in ;de 
vorm van stellingen, waarvan de spreker 
hoopte dat ze In brede kring zouden 
kunnen 'worden onderschreven. Eén daarvan 
was dat West-Europa alleen kan worden 
verdedigd met steun van de Verenigde 
Staten {VS) in het verband van de 
Moorda tl ars t i sche Ve rdragsorgan is a tie 
(NAVO). Inderdaad mag worden vastgesteld 
dat alle partijen die in de Nederlandse 
politiek een belangrijke rol spelen, 
het Nederlands lidmaatschap aanvaarden 
-en tob uitgangspunt voor hun beleid 
niaken. Veel interessanter dan deze 
constatering is -de vraag of zij ook 
de noodzaak inzien van grotere Europese 
samenwerking binnen dat bondgenootschap» 
Ook dat blijkt het geval te zijn en 
daarom zullen hierna enige redenen 
voor nauwere Westeuropese samenwerking 
voor het voetlicht worden gehaald, 
zonder dat deze nu specefiek aan-het 
gedachtengoed van een bepaalde partij 
mogen worden toegeschreven.. |

3. REDENEN VOOR NAUWERE WESTEUROPESE 
SAMENWERKING :

Omdat cie meeste politieke partijen 
in meerdere of mindere mate kunnen 
instemmen met. een grotere en meer 
kerkenbare Westeuropese rol op veilig

heidsgebied is het geboden zich :te 
realiseren dat deze Europese rol in 
de MAVO geen realiteit is, maar een 
entiteit die moet worden bevochten.
Daarmee schiet men weinig op als ten 
eeuwigen dage wordt stilgestaan bij 
de rol van de VE in de bevrijding

sn de wederopbouw-van West.Europa,
Herdenken, zoals dat op 4 on 5 saai 
gebeurt,'is goed. lisar Europese veiligheid 
is niet gebaat bij berdenken alléén.
De belangen van West-Europa erfde VS 
lopen weliswaar vaak parallel, maar 
zijn niet altijd identiek. In dat cpzlcl.l 
is er sedert de Tweede Wereldoorlog 
bovendien het’ één en ander veranderd.

In de internationale betrekkingen zijn 
de VS en de Sovjetunie (SU) sedert 
de Tweede Wereldoorlog duidelijk de 
twee hoofdrolspelers in een nachts tri je!,..
In het belangenconflict spelen Ss Wcsoeurc-- 
pese landen mee als deel van- de waste] ijke 
vjsreld, waartoe zij on historische, 
economische, ideologische er politieks 
redenen behoren, Dat neemt niet weg 
dat er naast oversenkemsten ook 'belangri ü' 
verschillen zijn te constateren.' Terwijl 
West-Europa direct grenst aan dé SU, 
worden de Westeuropese landen van de 
VS gescheiden door een plas water van 
ruim 6.000 km breedte. Wie daardoor 
in West-Europa een grotere bezorgdheid 
over de Sovjetdroiging zeu vorwoebteh 
dan in de VS komt vaak bedrogen uit.
De nabijheid van West-Europa tot de 
SU doet de Wastouropeanen juist uitermate 
bezorgd zijn omtrent de Kogelijke gevolgen 
van een eventuele oorlog. Terwijl ds 
Amerikanen nog onderscheid kunnen naken 
tussen hst Europees '‘theater1’ en het • 
eigen grondgebied, is voor veel Europei-cv .o. 
hun land het potentiële slagveld..

De invloed van cie genoemde geografische 
factor wordt rog versterkt door historisch--- 
ervaringen. Terwijl ds afgelopen zeventig 
jaar uich in Europa twee wereldoorlogen 
hebben af gespeeld, is Toord«4a<örikr 
sinds het einde .van de Amerikaanse 
burgeroorlog in 1865 vrij van oorlogshan
delingen geweest. Aan., de icolaiioniy ciscV 
iraditie in de Americaanse. buitenlandss 
politiek is met cie aanvul op Pearl 
-Harbor weliswaar .ee.n einde gekomen,. 
maar cie traumatische ervaring van Vietnav- 
heeft tendensen ia de richting van 
unilafceraiisae versterkt. De vrijheid 
van West-Europa ie weliswaar ean Amerika;- - 
belang, maar dit feit is uier het onigo 
dat telt voor de -VS.

Li ideologisch opzicht is naast 
een Cosfc-Westtegenscolling ook duidelijk 
sprake van een niet altijd conflictloos 
Wesfc-Wencverh-'-udirr „ kogel wat. Vies tere .
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peanen beschouwen bepaalde marxistische 
idealen als een bron van inspiratie, 
hoewel zij de uitwerking ervan in 
het Sovjetsocialisme verafschuwen»
De uitgaven voor sociale zekerheid 
nemen in de Westeuropese begrotingen 
dan ook een veel belangrijker plaats 
in dan in de VS. Bij politieke ontwik
kelingen elders op de wereld hebben 
Europeanen ook veel meer oog voo-r 
lokale en.nationale krachten dan de 
VS, die meer geneigd zijn gebeurtenissen 
te interpreteren als een succes voor 
de buitenlandse politiek van de VS, 
dan wel van de SU. ; '

Economie en handel geven natuurlijk 
steeds meer aanleiding tot wrijving.
De VS en de EG beschuldigen elkaar 
over en weer van protectionistische 
praktijken. Denk bijvoorbeeld aan 
de export van stalen buizen uit Europa 
en Italiaanse deegwaren naar de VS.
Politiek ernstiger vormen nemen conflicten 
aan als het gaat om economische sancties 
bij spanningen in de Oost-Westverhouding, 
zoals tijdens de gebeurtenissen in 
Polen gedurende de jaren 1981 en 1982 
.en meer recent bij de reactie op terroris
tische aanslagen, die aan Libië werden 
toegeschreven. En natuurlijk zijn 
er binnen de NAVO discussies over 
de groeipercentages van de defensie
begrotingen, "burden sharing” en de 
"two-way-street!I, die alle een belangrijke 
economische component hebben. ;

Tot zover is op een negatieve wijze 
de noodzaak tot meer Europese samenwerking 
aan de orde gesteld door er namelijk 
op te wijzen dat samenwerking in Atlantisch 
verband niet altijd probleemloos verloopt. 
Daarmee mag niet gezegd zijn dat: het 
in Europees verband dus wel goed moet 
gaan. Atlantici stellen dan ook vaak 
de vraag of de kleine broertjes en 
zusjes (de Westeuropese landen) niet 
vechtend door de kamer rollen op het 
moment dat grote broer VS het pand 
(de NAVO) verlaat. Maar hoe reëel 
is die vraag ? Trekken de VS zich 
uit de wereldpolitiekI.benutgwwanrieer 
de Westeuropese landen eenstemmig 
en daadkrachtig voor hun gezamenlijke 
belangen opkomen? Dat is hoogstonwaar-■ 
schiinlijk zolang de Westeuropese 
samenwerking en integratie mede als

een gevolg en dus als een succes van c 
Amerikaanse buitenlandse politiek worj 
beschouwd. .

Een zekere verzelfstandiging van de 
Westeuropese positie op het gbied van 
vrede en veiligheid is niet in strijd 
roet de belangen van- het Atlantisch 
bondgenootschap. Enerzijds maakt.het • 
bondgenootschap met de VS het:moge!ij- 
'dat de Westeuropese identiteit in de 
internationale betrekkingen tot voiwe; 
heid kan komen.'Anderzijds is het bont 
nootschap erbij gebaat alsde Westeurot 
zich beter bewust worden van hun eiegr 
verantwoordelijkheid voor vrede en 
veiligheid. Om te beginnen hebben de 
Westeuropese landen voor zichzelf een 
aantal kaders en fora geschapen om 
gezamenlijke belangen.beter en/of effi 
ciëntèr te behartigen. Denk bijvoorbee 
aan de EG, de Eurogroep binnen de NAVO 
en de Independent Europeaa Prograarae 
Group (IEPG), -die hierna uitgebrelder 
aan de orde komen. Een tweede, ontwikkel 
doet zich voor op het gebied van de 
wapenbeheersing, waarbij de tiesteuróps 
steeds duidelijker het gevoel hebben 
gekregen dat de VS en de SU geen beslu 
mogen nemen "over ons en zonder ons”. 
De geschiedenis van de INF-probleraatie 
laat duidelijk zien dat oplossingen 
voor de mondiale strategische' vraagstu 
ken (SALT-I en II) nog geen einde bete 
a.an problemen op het niveau van de 
Eurostrategische wapens. Eerder lijkt 
het omgekeerde het geval te zijns stat 
telt op mondiaal strategisch niveau 
leidt tot instabiliteit in de regional 
(Europese) krachtsverhoudingen.

Hoewel tot op heden alleen de VS en 
de SU over Eurostrategische wapens 
hebben onderhandeld, ziet het er voor
de toekomst niet ncxUC, uit dat de'Franss 
en Britse kernmachten buiten.beschouwt 
zullen blijven. De Britten hebben hun 
nucleaire afschrikkingsmacht min of 
meer ontleend aan die van de VS. Haar
de Fransen hebben in de jaren welbewust 
voor een eigen"' weg gekozen.' Op' hun 
pad zijn zij inmiddels zo ver gevorderf 
dat de "farce de frappe” in de jaren 
negentig niet alleen naar Franse maats: 
maar ook-naar internationale criteria 
als een strategische kernmacht, kan 
worden beschouwd. De veelkoppige



heeft een bereik van 4,000 tot ój.OOO km en 
wordt vanaf een onderzeeboot afgevuurd.
Niet voor niets heeft Gorbatsjov| de 
stopzetting van de modernisering, van 
de Bitse en Franse kernmachten uitdruk
kelijk als onderdeel van zijn nucleaire 
ontwapeningsvoorstellen genoemdJ

Hoe imposant de Franse prestaties ook 
mogen zijn, het totaal vernietigend 
vermogen van de "force de dissuasion" 
is veie malen geringer dan dat van 
elk der nucleaire grootmachten. Mat 
Frankrijk betreft zal dat 20 blijven, 
tenzij de VS en de SU het eens wórden 
over aanzienlijke reducties van 'hun 
atooraarsenalen. Dan is men in Parijs 
misschien bereid over voorstellen tot 
bevriezing en reductie te praten. Dan 
telt Frankrijk weer mee bij de interna
tionale onderhandelingen tussen wereld- 
mogendheden. Tegen deze achtergrond 
zijn aanzienlijke wapenreducties door 
de VS en de SU in tweeërlei opzicht 
een Frans belang. In de eerste plaats 
betekent het een aanzienlijke vermin
dering van de Sovjetdreiging en ten 
tweede leidt dat automatisch tot; een 
stijging van de militaire betekinis 
van het Franse nucleaire zwaard,;

De belangrijkste militaire ontwikkelingen . 
van de afgelopen decennia kunnen in 
een vijftal punten worden samengevat.
1. De geweldige stijging van het! militair 
vermogen van de SU heeft, in combinatie
met de resultaten van wapenbeheersingsover- 
leg geleid tot pariteit (gelijkwaardigheid) 
van de VS en de SU op het terrein van 
de strategische wapens.
2. Naast de afschrikkingsmacht van 
offensieve nucleaire wapens van de
VS en de SU is door Frankrijk een nucleair 
zwaard ontwikkeld om een potentiële 
agressor te ontmoedigen tot een aanval 
over te gaan. Ook Groot-Brittannië 
beschikt over een nucleaire capaciteit,.
3» De overmacht van het Warschaupact 
op het terrein van de conventionele 
en- de chemische krachtsverhoudingen 
is bepaald niet verminderd, noch door 
een aanzienlijke versterking van, de

Westelijke defensie, noch door opvallende 
resultaten van wapenbeheersingsoverleg,
In West-Europa bestaat er weinig behoefte 
het Oostblok in aantallen conventionele 
en chemische wapens in te halen en 
voorbij te streven, De lidstaten van 
de MAVO streven ernaar de kansen voor 
verbetering van de kwaliteit van 
wapens en het onderzoek naar en de 
ontwikkeling van nieuwe wapensystemen 
dan ook optimaal te benutten,
4. Onder invloed van de ruimtevaart
is een technologisch proces van accurat!- 
sering en miniaturisering tot stand 
gekomen. Daarbij smelten onderzoek 
en ontwikkeling in de civiele en militaire 
sfeer geleidelijkaan samen, Een modern 
•westers land kan geavanceerd technologisch 
onderzoek moeilijk afwijzen, met het 
argument dat dit de wapenwedloop stimu
leert. Het zou betekenen dat een kransslag
ader van het economisch leven verkalkt 
en afsterft.Wel kunnen zogenaamde 
Emerging Technologies (ET) ertoe bijdragen 
dat kernwapens een minder belangrijke 
plaats in het militair-strategisch 
denken gaan innemen,
5, De meest recente ontwikkeling op 
militair terrein is.het Strategisch 
Defensie Initiatief van. de Amerikaanse 
president Reagan, beter,bekend als 
SDI of ook wel ”Star Wars” genoemd.
SDI is voor heb moment (nog) niet 
meer dan het doen van onderzoek naar.
de mogelijkheden verdedigingsmaatregelen 
te treffen tegen ballistische projectielen 
die het elegen grondgebied bedreigen.
Op de vraag of het allemaal haalbaar, 
technisch mogelijk en betaalbaar is 
kan nog geen antwoord worden gegeven.
Als het antwoord op deze vraag over 
een aantal jaren een bevestigend ”jan 
oplevert, betekt dat e w  geleidelijke 
overgang van een strategie waarin 
het accent ligt op de mogelijkheid 
van nucleaire, vergelding en de "extended 
deterrence" naar een die de nadruk 
legt op het vermogen tot effectieve 
verdediging. Dat betekent welhaast 
vanzelf een toename van de eigen Westeuro- 
pese verantwoordelijkheid voor vrede 
en veiligheid in dit deel van de wereld.



4. KADERS VOOR EUROPESE' SAMENWERKING
i

Nog afgezien van SDI en de veranderingen 
in de bondgenootschappelijke strategie 
die er het gevolg van kunnen zijn, 
zijn er voor de Westeuropese landen 
tenminste nog twee zorgwekkende ontwik
kelingen. Eén speelt zich af op het 
gebied van'het overleg tot beheersing, 
beperking en reductie van nucleaire 
wapens. Een geringere betekenis van 
kernwapens leidt tot een grotere;rol 
voor de conventionele bewapening. De 
Westeuro'peanen hebben weinig redenen 
om daar echt gelukkig mee te zijn..In 
de derde plaats heeft1het Amerikaanse 
Congres eind 1985 een wet op het evenwicht 
vari de federale begroting aangenomen, 
die dus grenzen stelt aan de Amerikaanse 
defensie-uitgaven, inclusief de gelden • 
die ten goede komen aan de verdediging 
van West-Europa.

De kaders die de Westeuropese landen 
ter beschikking staan om vorm en,inhoud 
te geven aan vrede en veiligheidiin 
dit deel van de wereld zijn welhaast 
van ouder oorsprong dan het Atlantisch 
bondgenootschap. -Op■ 4 maart 1947: sloten 
Frankrijk'en Groot-Brittannië het Verdrag 
van Duinkerken- om zich van eikaars 
steun te verzekeren voor -het geval 
een opleving- van Duitse- agressie dreigde,
De staatsgreep in Praag van februari'
1948 maakte echter aannemelijk 'dat het 
gevaar niet zozeer school in Duits 
revanchisme als wel.in de gecombineerde 
dreiging van een cösim in is t i sche staatsgreep 
en de aanwezigheid van het Rode Leger 
in het hart van Europa. Om aan die 
dreiging het hoofd te bieden besloten 
de drie Benelux-staten (België, Nederland 
en Luxemburg) tot het sluiten van een 
verdrag tot economische, socialej en 
culturele samenwerking en collectieve 
verdediging met de beide mogendheden 
van het Verdrag van Duinkerken. Deze 
zogenaamde Westerse Unie' kwam op:17 
maart 1948 bij het Verdrag van Brussel 
tot stand. In 1954 traden Italië'en 
de Bondsrepubliek’Duitsland toe.•Sinsdien 
is de organisatie bekend als de Westeuro
pese Unie (WEU).

Het Westeuropees Unieverdrag kent in 
artikel V een verdergaande bijstands- .. 
verplichting dan het Atlantisch Pact 
van 4 april 1349- Hoewel in artikel ■
5 van het NAVO-verdrag staat dat een 
aanval op één of meer lidstaten;..binnen 
het verdragsgebied zal worden beschouwd 
als een aanval tegen allen, staat het 
het bondgenootschap vrij «op te treden 
op de wijze die zij nodig oordeelt 
- met inbegrip van het gebruik van 
gewapende macht Indien in Eropa 
één van de lidstaten van de .WEU wordt 
aangevallen zullen de andere landen, ■ 
echter «de aangevallen partij.alle, 
mogelijke militaire en andere hulp 
en bijstand verlenen,” Veel verder 
dan deze fraaie formulering is men 
in Europees verband niet gekomen, omdat 
cie opzet van een geïntegreerde militaire 
organisatie is uitgebleven, De HAVO 
daarentegen is een internationale organi
satie die juist dankzij die-geïntegreerds 
militaire structuur'het best in staat 
is de Amerikaanse ên Europese veiligheids 
belangen binnen het verdragsgebied 
te behartigen.

Zoals gezegd bestonden er.bij het begin 
van de jaren vijftig plannen voor een 
Europese Defensie Gemeenschap,, die 
echter stukliepen op de onwil van het 
Franse parlement het daartoe bestemde 
verdag te ratificeren. Sedertdien heeft . 
de Europese ^samenwerking zich lange 
tijd tot het economisch vlak beperkt, 
wat met' de oprichting van. de Europese 
Economische Gemeenschap (EEG) in 1957 
tot uiting kwam., In 1973 werd .naast 
deze gemeenschap de Europese Politieke 
Samenwerking opgezet door de landen 
die bij de EEG waren aangesloten. In 
de EPS" werd gestreefd naar een zekere 
coördinatie van het buitenlands beleid 
van de lidstaten; aanvankelijk bleef 
het veiligheidsbeleid daarvan geheel 
uitgesloten. Aan het einde van de jaren 
zeventig konden politieke en economische 
aspecten van de veiligheid-aan de orde 
worden gesteld, maar militaire zaken 
beschouwt men in de EG officiéél nog 
steeds als een aangelegenheid die alleen 
in de NAVO aan de orde mag worden gesteld;



Binnen de NAVO fungeert de Eurogroep als 
een informele groepering van ministers 
van Defensie van de Europese lidstaten, 
minus Frankrijk en 1'Jsland. De groep 
werd in 1948 opgericht om tegemoet 
te komen aan de in vele landen bestaande 
wens tot hechtere Europese samenwerking 
te koemn. Frankrijk' wenste van dit 
gremium geen deel uit te maken omdat, 
het juist twee jaar tevoren'had besloten 
de geïntegreerde militaire structuur 
van de MAVO te verlaten. Bij welke 
gelegenheid het. NAVO-hoofdkwartier 
van Parijs naar.Brussel werd verplaatst. 
Naast de uitoefening van de functie 
van forum voor een gedachtenwisseling 
over politike en strategische kwesties 
probeert de Eurogroep de doeltreffendheid 
van de Europese bijdrgae aan de NAVO 
te verhogen door een beter op elkaar 
afstemmen van de defensie-inspanning 
en door een optimaal gebruik vanide 
beschikbare middelen. Tot dat laatste 
werd een belangrijke bijdrgae geleverd 
door het Europees Programma voor Defensie- 
verbetering uit de jaren 1970 - 1975.
Een belangrijk deel van de werkzaamheden 
van de Eurogroep speelt zich af in 
gespecialiseerde subgroepen die zich 
met onderdelen van de defensieproblematiek 
bezighouden, zoals Eurocom (verbindingssys- 
temen), Eurolog (logistiek), Euróined 
(militair-geneeskündige diensten), 
en Eurolongterm (ontwikkeling en'harmoni
satie van tactische concepten). Niet 
onbelangrijk is ook de inspanning om 
het publiek in de VS voor te lichten 
over het Europees aandeel in de bondgenoot
schappelijke defensie. 1

Als laatste in de rij van Europese 
organisaties voor samenwerking op defensie
gebied moet de Independent European 
Programme Group (IEPG.) worden genoemd.
Deze werd in 1976 opgericht omdat de 
leden van de Eurogroep behoefte hadden 
aan een forum waarvan Frankrijk deel 
zou kunnen uitmaken. Dit forum houdt 
zich bezig met onderzoek en ontwikkeling 
ter bevordering van de interoperabiliteit 
en de standaardisatie van defensiematerieel, 
een gezonde technologische basis voor 
de Europese defensie-industrie en een 
daadwerkelijk tweerichtingsverkeer 
("two-way-street") in de defensiesamenwerk- 
ing tussen de VS en West-Europa. Onder

voorzitterschap van de Nederlandse staats
secretaris- voor Defensie, Van Houwelingen, 
heeft het werk van de IEPG in de jaren 
1984 - 1886 een belangrijke impuls 
gekregen. -Het politiek belang dat tegen
woordig wordt gehecht aan Europese 
samenwerking bij de productie van defensie
materieel bleek onlangs nog uit de 
zogenaamde Westlandaffaire in Groot- 
Brittannië. Dit leidde tot het aftreden 
van de pro-Europese minister van Defensie 
Hesseltine en de overname van de helikopter- 
fabriek Westland door het Amerikaanse 
Sikorski-concern. Hoewel de afloop 
voor de Europese samenwerking niet 
erg gelukkig was, mogen Europeanen 
moed-putten uit het feit dat een kwestie 
als deze enkele jaren geleden geen 
politiek issue zou zijn geweest en 
dat nu wel degelijk het geval bleek " 
te zijn.

5. EPILOOG-

In het begin van deze bijdrage is het 
begrip consensus besproken en het standpunt 
ingenomen dat een meer Europese invulling 
van het veiligheidsbeleid een bijdrage 
kan zijn tot het herwinnen van consensus 
voor het Nederlands beleid. Vervolgens 
is aangegeven om welke redenen nauwere 
Westeuropese samenwerking noodzakelijk 
is in het licht van internationaal 
politieke en militaire verhoudingen 
en ontwikkelingen, In de paragraaf 
hiervoor zijn de belangriojkste kaders 
voor-de samenwerking uiterst beknopt 
geschetst. Het is nu tijd voor een 
(gewaagd *?) toekomstperspectief.

Einddoel van het proces van Europese 
samenwerking en integratie zou een 
Europese suil in de M V Q  moeten zijn.
De segmenten van deze. pilaar liggen 
op dit moment nog verspreid over de 
werkvloer. De zuil- moet worden ópgetrokken 
op een brede basis van maatschappelijke 
consensus. Overeenstemming tussn de 
staatshoofden en regeringsiediers in 
de Europese Raad is op korte'termijn 
hoogst onwaarschijnlijk en op de lange 
duur ook onvoldoende. De consensus 
moet worden gevonden onder de bevolking 
van de lidstaten van de Europese Gemeen
schap.
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Na het voorgaande is voor liberaal.™ 
democraten de volgende vraag intéressant» 
Hoe representatief is de besluitvorming 
in de Europese en Atlantische Raden 
voor wat onder de bevolking leeft ? 
Zouden.de besluiten .die daar tot stand 
komen niet moeten worden voorgelegd 
aan een direct gekozen volksvertegenwoor-' 
diging ? Nee, kan men zeggen, het gaat 
hier om internationale organisaties 
waarvan, het beleid moet worden beoor
deeld in de nationale parlementen.
Als men daar niet akkoord gaat moeten 
de volksvertegenwoordigers hun minister 
van Buitenlandse Zaken naar huis sturen.. 
Maar hoe zit dat in West-Europa dan 
met het Europees Parlement, dat in 
1979 en 1984 door middel van directe 
verkiezingen werd gekozen, Dit orgaan 
mag wel spreken over buitenlands beleid 
en veiligheid, maar heeft geen'formele 
bevoegdeheden op dat terrein. Men zou 
dus kunnen opmerken dat de gemeenschap 
en het bondgenootschap wel organisaties 
van democratische staten zijn, maar 
dat de EG en de NAVO zelf per* definitie 
geen democratieën zijn.

Het gevaar van de stelling in de laatste 
zin van de voorgaande alinea is dat 
deze misverstanden in de hand werkt.
Het is op korte en middellange termijn 
een illusie om aan een Atlantische 
democratie te denken. Aan het democratisch 
gehalte van de besluitvorming op 'Europees 
niveau kan echter wel degelijk worden 
gewerkt» Daartoe kan en moet de minister 
van Buitenlandse Zak^n- van het land; 
dat de EG voorzit zijn overleg met"' ’ 
het Europees Parlement (EP) intensiveren, 
opdat de direct gekozen volksvertegen
woordiging op Europees niveau haar 
stem kan laten horen»

WAT IS YES ?

Young Europeans for'Securifcy (YES) ia t 
Europese jongerenorganisatie voor vreé 
en veiligheid. De stichting fungeert 
als platform voor .leden van politieke 
jongerenorganisaties ten behoeve van - 
de uitwisseling van kennis en ideeën 
óver Europese samenwerking en integrac; 
op het terrein;van vrede en veiligheid: 
YES geeft een Nieuwsbrief uit, organist 
congressen en forumdiscussies5'verzorg! 
lezingen, de bégeleiding van'simulatie} 
en de uitgifte van lesmateriaal.

Donateur is men reeds voor f. 10,— per 
jaar. Donateurs worden door middel van‘! 
de nieuwsbrief op de hoogte gehouden 
■van alle activiteiten» Voor meer ■
.informatiesYES .■

Postbus 91.404 
2509 EA Den Haag 
Tel. % 07.0 - 202904.

WIE IS DE AUTEUR VAN HET VORIGE ARTIKEL

Ad■van■Ommen studeerde geschiedenis aat 
de lerarenopleiding (SOL) en de rijks
universiteit in Utrecht, volgde de pos! 
doctorale Leergang Buitenlandse Betrek
kingen en, de cursus Internationale Veil 
heid van het NIÏB Clingendael. Hij werk 
ondermeer als leraar in het voortgezet 
onderwijs, als dienstplichtig militair 
belast met milifcair-historisch'onderzo? 
ten behoeve van de Landmachtstaf en 
als stagiaire,.bij de Tweede Kamerfracti 
van de VVD. -Publicaties over geschiede! 
vrede en veiligheid in boeken, brochure 
en tijdschriften.

Ad van Ommen



fHOUDSOPGAVE LEF

Defensie en de publieke opinie - 
dr.  P h . P .  Everts
Maatschappij en krijgsmacht: schijn 
en werkelijkheid -■ drs. J.S. va.n der 
• Heulen
De Hoge Raad en het probleem van de 
kernbewapening ~ mr, M.J.F. Stelling 
‘Naar een liberaal personeelsbeleid- 
H. Kuipers
Op de plaats ...... rust' - E.R.M.
Balemans
Humanisme, krijgsmacht, geestelijke 
verzorging en de rol van de libe
ralen - dr. J.F. Sinke 
Het streven naar ma xi malisatie - 
W. Hoving '
Sociale verdediging: een inleiding 
- A.A. Koppers

.NENVATTINGEN LSF ARTIKELEN

In de rubriek congresonderwerpen
ontleedt Everts de rol van de publie
ke opinie en haar moeilijk te meten 
invloed. Hij onderscheidt ongestructu
reerde en ongeorganiseerde opinies, 
waarbij de Intensiteit van het aan
hangen van een onderwerp de actie- 
bereidheid bepaalt, en georganiseerde 
en gestructureerde opinies van maat
schappelijke organisatie. Het opinie
klimaat ten aanzien van het buiten
landse- en het defensiebeleid is me
de veranderd door een af brokkelende 
consensus en' de drang tot meer par
ticipatie in de beleidsvorming.

Volgens Van der Meiden mag kritiek 
op een bestaanswilze-aspect niet wor
den aangezien voor een aanval op 
het bestaansrecht van de krijgsmacht» 
Vanuit zijn culturele invalshoek stelt 
hij; "De Nederlandse': : mentaliteit 
rond het militaire heeft een reputa
tie die meer op schijn dan op werke
lijkheid berust".

Stelling zet zijn bedenkingen uiteen 
tegen het arrest van de Hoge Raad 
in de zaak Smeeman (het weigeren 
van de wacht bij een opslagplaats 
met kernwapens). Bij het geven van 
een oordeel over de rechtmatigheid 
van het bezit en de inzet van kern
wapens is de kern van ds • vraag: de 
verhouding tussen macht en recht.

In de rubriek JQVD'ers en JOVD- 
corn missies beschrijft Kuipers ver
schillende veranderingen binnen de 
krijgsmacht» Hij plaats kritische kant
tekeningen bij de huidige situatie 
in het leger.' Hierbij laat hij het 
doen van recht aan het individu als 
blauwe draad lopen door: een recht
vaardiger jkeurings- en selectiesys- 
teem, gedifferentieerde salariëring, 
inspraakmogelijkheden en het inpas
sen van het straf- en tuchtrecht in 
de civiele rechtspraak.
Na een scherpe analyse van de pro
blemen, waarmee dienstplichtige mili
tairen worden geconfronteerd, stelt 
Baiem ans dat het opkomen in dienst 
het einde van verschillende liberale 
beginselen betekent.' Hij onderbouwt 
het nut van belangenorganisaties 
voor dienstplichtig militairen. B a ie 
mans gaat verder in op diverse nade
len, die afgezwaaiden ondervinden 
bij het later beschikbaar zijn voor 
de arbeidsmarkt,.

In de rubriek levensbeschouwelijke-
en politieke stromingen om schrij f t 
Strike het humanisme en legt de kop
peling met de humanistische geeste
lijke verzorging (GV). Hij gaat nader 
in op de gevolgen van de belemme
ring van de vrije geestelijke ontplooi
ing van mensen in de krijgsmacht. 
Na een uiteenzetting over de beeld
vorming van de GV, hekelt Sinke 
de torpedering van de gelijkberechti
ging en de rol van liberalen hierbij,

Hoving geeft een duidelijke aanzet 
voor de discussie over het vrijheids
begrip. Hij omschrijft zijn uitgangs
punt de 'absolute vrijheid5 en geeft 
aan waarom deze vrijheid niet te 
verwezenlijken is. De beperkingen 
mogen geen aanleiding vormen om 
het streven naar een samenleving, 
waarin de 'absolute vrijheid* zo 
groot mogelijk is, terzijde te leggen.

In de rubriek boekbesprekingen geeft 
Koppers, na een speurtocht naar de 
omschrijving en theorievorming ach
ter de sociale verdediging (SV), aan 
waarom hij afwijzend staat ten op
zichte van SV. De basis van zijn kri
tiek heeft betrekking op de gebrekki
ge theorievorming, Volgens Koppers 
is de theorievorming onsamenhangend 
en inconsequent,

Aria den Ofte Ir ader.
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NIETS is Ton S trkn  vee  t© r o j^ 'ik i  
vosrairgsiarts-Umt, Id L O te 'Jol, ;©  Lat 
erom  c  -at jr-n^arcsa ia Hitere-r-s e, ï 
voor do pari 1 ntrtre des-rocratn. „ A L  

- ‘blijkt dat rf-a v&.v>>' vaa ju ig^ r*,;
■ kunnen s.imu erers, g x a  i ra ucuts -  
weüsta: at Tu 'rorotr-m!;, o f  ?
\/e  esn rrcinm ltA’ Als mm? ü u lls l/k  

v.. (,..£ h ; i  ;r.rL. „ . „ r  a h o e r  
e ra  bijna2. c ' ve rre  .ie ;?c il v c -t  r  • ? >. 
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In  M50 sdjn vertcb illörrj’j tHteeajbpasï- 
ds politieke jüRgareacïsaui&i&sies m t ï »  
nigd a’s C1>JA, joE,ge Saeifelicten ea 
JOVD. MED is •-•aveatv! staar :>rs és :;r 
Te ÏCuv.er aasrte ixb  ;v;tete w a r ia  ta£ 
bkang v/orfk btecrdruM v s n  g © iii» ï«3 
vom siag vaa js;a.it.ivrL

FaSB prtstete&v eb  ^L xd c t ia  L* :> 'i lz - 'Z  
de zo t jt-Nio f.ofiüg of.: de h*cl' t- 
Ib.igv.'njo;.. J ’ , v  I v i v r o i  êo 
politiek, .tJSs 4oïï .dat in de ysra van 

kt „o air. s.a g z - r U d b ’ :j 
. 1'iti vt v:iil n i a & ï I r'ViïiWcJ,ETvt 
sEaatjtesxi c teiecE Lt da vi;n ‘on «tn 
;;.;bp vol ro: rèisttek sd- '.do iite.i „Al

be i tr; scï Litvï g-ter p.,rrjM. LL.ljvt 
i v k a t k g a r - e n a r e r d s r - d a  
ven 14 tet 23}:?.? ren.k au; fiatga*3:„p, 
b»Sr cc •ac.'UxrJö ttm drara’x e ra  vor-■ Ednâ nt-Trinal irc? dato gcu 
tan  1 ‘ij-vccïbe-Jd L .L IÖ {« ‘ö vck t s v j J c~

'-imisïixaschsol) ea ifF -cü .

In  de routen bloeit eea  roareaca cp tus
sen Sanne Wamksrs, eaa vrouw  aan he* 
begin van haar politieks carrière in de 
P vd A  ea het playboy-achtigs W D -K a - 
rnerlid M eik Steenstra. Geen c.slejea- 
h ê d  wordt onbenut geteasi oïü Ssrne

o f Melk 09 hoidvre wijze e ta  en ander
■tinkviök ïo  inai- .t over het wezen der 
democratie. Stsensnra in een tv-Ltter- 
v li-s« „ In  de JDVO hei? ik hst vak ge
loerd. Bat is cók .ast belang van politie
ke jongereaveretdgingon.”  Even laten 
,De 'Caincr ht'e© het recht van anten- 

deuso;:;, Ent b««ac«.^t dat v/ij kunr.en
v , i . i  -teil o.vxyi'orste’ ta wi©;,-
gea©

Sanne volgt : m  in terview  op de bals. Ze 
«saneert opvallend op de vraag van 
baar vriendin Maggia o f  sa Steenstra 
kent. „E n  Sanne wist dat zij vsastóurilï-
ke.Tjk biocide. Het was g-asn lichts Mos. 
‘Z i  k-iurde tet in liacr h £ s l '  .

Da roïianvg£2c iffa*/. ï leer '*.i dia 
s c iik .; liftnt van hes. pw Joni-cm Jrrcica 
& '  en tr  en gesuLsMkc.d door het mi- 
ji'-'terie v:in 1¥VC, *<ctu» verkocht ia  
4 '. . .H x fk io a e n ’u  ’ Suien 
HoeEK öo gebruikte o n  node oin meis
jes die lager b eroe jren iertrijs  volgen te 
tere ikea  „revolutier-iar” . Dat vak  wat 
tageru
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satio VrSjheU? bti Deviuscrfttie 

VI)) hoeft 7.3rh gistj-rr» Ü3t3-t>ns 
vooi-pïuscongro.'j in S5rven(er 

iïi ccn voor?iaui?cr ffe-
ünoniJ vim t;?m blraftetbr 
is-id. Kcm van de re.sohstie, die 
s.iï’:i5si«m u'prd nimgenoineei, h  dat 
door livffing«?M de Smdisi.r:© .gs> 
dsvon;;t’«  ïnooi w«¥’c© (3© uitstobi 
vEri iidHüu-sdiaticrVkiL» stollen is: 
«rperken, K«n sfri.-»c! van i{rifir:in- 
Ij^nin r̂n ï.g verens tic .H)Y\} ©g- 
l!u;>-;n',i<er da» hel yci'si.’fi’tUsn vasi 
s«bsit)ics aan hef. bedrijfsleven.

In <!<• rnilimi-rosTiiiilie, tii© de Ijasis 
mont umni'ii van ia do
eiijoH kring on m:'l onder tf.eer de 
N’almir- on Miiioufor.lorafic c-n hel 
rnia!sb.-'-i<'. pioii, do tO V I) venr 0 '-n 
voi solio! ;arii> >,-an Ju-t mninonlcef 
d.oar de i’eecii;;^ r.evoer'io ïndei-i, dab Sohniio, .s-t-cj-oiavir ecol-.jfttï;Oï)o 
z.nken in lint hoafdbotdunr vnn rio

. v.-o consequo’d cinorvnovof© Op kor
ft* (onnijn v.af dnf <fo ccmumiio solui- 
don, mam* op lamjtM'e tovmyn mi hol 
hodryislcvon or mkor baat bij heb
ben. .h ' zi4*t dat. liet opnamen van 
een klein porcenl;:#- van do i»ifbe! 
t-:*n mi al tniijatdo/i in.dr.fcns kost.

J)io kf“Ucn Worcicn verliaakj op do 
binders on op liet. bedrijfsieven. Wij 
kiezen dan liever voos' een slrinp.cn- 
ter shrisei van Jiedinecn, nuk nis dat 
vamiH b.cl bcni jrsleven geinor op- 
ievort."

fn <io nt-itirisobe sector zon vanwege 
•Je tmmr.fno van do varkens- on 
pinimvoeslopo! © n  lietru©' per dk*r 
moeten worden ii'p;csu>k!. l)o op die 
wijze vor]<reoen ijikomston zou rir* 
J o v n  aHnpow.'mi willen -zien votn' 
kef opzoeten van o<<n i-nncfolijk ?..ys- 
teom ‘.•oor vv.f.verUinnoii dislribntio 
van mes;.

Kon ander opvallend punt uil do 
■opa.krik' is ju rdofuno? voor oen
,’ • ■■ > • . ’ !,■:«<• ejo •!.*! ■ i ' i •:. ’-a: -

ffij’e in rlurnpces verband. Aan dc 
iian-r! van die rapporiape moet blij
ken hoe pront 'Je snliack* door mi- 
iicioLoronireinijdngis in f!o verschil
lende huiden \'an de EG. Volder zou 
eruit kunnen worden opgenuiakt 
welke EG-lidslntcn de ptoolste vur-

vuiiers zijn en waardoor de vervui-, 
iing wordt vere-orzif-aki,

M  a x in  i tui w fic  I k s id .

De JOVD levftrfc nasi haar sesolstiic 
ook eivn hp.lrnge ann do momen
teel EcioHo tJici-save omïrcv.è de 
ïnaxnnuTws.odhehl op fu.itosuejv/e- 
gen. k'ersvii! ceu nieerderlteiil v.iü 
y’VD en 'CHA in « e ' ' vv.seuc ÏSiWiier 
voor vorhô in;: vna d© sr̂ ixnnuitis-. 
nekieêj b, wil de JOV’i dir op het 
btiiïh;; e niveau ©fik©'. Bïnald ©.Birn.
-te. i l\ itüjl ‘■ti'S O’M ̂  4*?;. S‘‘ïl
: v ’iï *nel i ~.8. ’« ~ C!-"'r^»e
SU3 »ctcr.r.-* f • u'.i op c .-a s»ruigere 
i -..:..\ireb' i  >■ \W. rid.r/ii'g -van {fie
rr* • ïn.'s.' & udheïu - m cpi-..;- ;--r OV'V

s l s K s ï c q  z m m

fyfOvsIfi sr,.;c*L
D EP HELDER - Ts'dcns Hst JOVD- 
ccngrea op 15 en 1 6  maürt ia Osvon- 
tsr mgcl;t de jQ V D -a iod in g  Den Hel
d er o.o. eern bokaal in onlvangot nc- 
insn zijnde d s  snclsi g ioe fen de a!do-, 
ling van Nederland, b 'd o  gem cien  ga- 
iieds esn  bdantai bereikt van 
maar liefst 63 leden. Voor oen JOVD- 
afdeling in Den Heldor is dit een  on ge
kend aanPi. O p  hei veorjaarscongres 
word tevens gsdiscussfeerd over een  
milieurssolutio en over da wan?aiijk- 
heid van euthanasiewetgeving. De 
JOVD sprak zich c r  voor uit dat de 
zaak wetïeüjk geregeld  m ost worden. 
D e Heidersa afdsiing hoopt, m ede 
door rib landelijke (edenwcivingsac- 
iies, neg dit jasr het aantal vsn  80 te 
bereiken c.q. ie  overtreffen, zodat nóg 
m ssr jongeren politiek hovvust kunnen 
wordsn. W is zich voor da JOVD (o ï 
gcv.'oon voor politiek) inleresssert, kan 
ieaceren  vla iel. 02230-24537.
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Out tmudUe VVD-k’jsUrck:*.©r z.d Ni,;]B’Pï8 7,i'dzi'i.’\Zig bekend v’ddtca 
het cim̂ iKs vrm r!e J-JYJD in De- 
vontsr. „Kirabkjts'..: eU ï̂’kq; 
van het onderwsJ> dient vp'lqg-.

ie worucn in een idcuw ro- 
( jc o r n k k o o n ’; ' ' ,  L ic i f t d  h ‘j  vp '.-L  
„l);U wofid voor ons een i- sbinq-

n inh, \ir D As^mus I >/ 
daar d-o sprüfwrs tudonz mi 
>jO'/J-cür;grü3,

zoel; tu.ar het taaliumdig verrtŝ ar het t  
p ïi van kii'Uer

e n  jv sg rr  v o o r t g e z e t  or-.c 
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l i s m e ■ s a n  l ie t  l ic h t  Is  g e lto m
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R ïg e s t e m d  o p  d c  b e l .o e f le n  
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g e b le k e n  d a t  b e t  V e iZ t jn s -:  

o n d e r w i jn  e e n  h o g e - 1  
v c l p e r c e n J i g o ^ n  e e n  i r t ^ ir o f !  
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VOORWOORD 

Beste mensen,

Deze HB-info heeft als speciale bij
lage het congresboek voor het juni- 
congres op 2.1 en 22 juni 1986 te Bun- 
nik.
Tevens treffen jullie enige verzoe
ken van het hoofdbestuur om informa
tie van jullie over een aantal be
langrijke zaken,
Een aantal interessante nota's zijn 
inmiddels gereed en ook het jaarver
slag over 1985 is beschikbaar.
Verder twee persberichten die het 
hoofdbestuur heeft uitgegeven, een 
oproep aan jullie om ook eens actief 
te worden in landelijke commissies 
en tot slot de stemverdeling van de 
afdelingen voor het zomercongres.
Nog steeds loopt niet alles op rol
letjes, helaas. Mochten jullie met 
een en ander problemen hebben neem 
dan in een zo vroeg mogelijk stadium 
contact met ons op.
Veel succes met de verdere voorberei
ding van het congres en tot ziens in 
BunnikI

Met vriendelijke groet. ,/

Erifc Balemans 
Algemeen secretaris.
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DECLARATIES

Cm de -uitbetaling van declaraties te be
spoedigen blijft het zaak dat jullie e- 
nerzijds de declaratieformulieren, die 
verkrijgbaar zijn op het algemeen secre
tariaat, correct, invullen en anderzijds 
dat de declaratieformulieren worden op
gestuurd naar het prive-adres van het 
hoofdbestuurslid onder wiens verantwoor
delijkheid de kosten zijn gemaakt. Deze 
zal het declaratieformulier dan parafre- 
ren en doorzenden naar de penningmeester 
ter uitbetaling. DUS: niet meer opsturen 
raar het algemeen secretariaat.

ADRESSENVRAAGBAAK

Voor een correcte vermelding van de sa
menstelling van.afdelings- en districts- 
besturen in de adressenvraagbaak is de
medewerking van de betreffende besturen 
zeer gewenst. Achter deze BB-info tref
fen jullie een opgaveformulier aan. Vul 
dit formulier zo volledig mogelijk in en 
retourneer het formulier vóór 14 juni
a.s. aan de algemeen secretaris. Zorg 
dat het formulier op tijd binnen is dan 
kan de nieuwe adressenvraagbaak zo snel 
mogelijk. worden uitgebracht. 
n.n, indien jullie bestuur correct is op
genomen in de huidige vraagbaak dien je 
het formulier te retourneren. Tot slot 
s.v.p. de voornaam van de bestuursleden 
vermelden en niet de voorletters. Op die 
manier wordt het wat persoonlijker!

LJBBRTE EGALITE FRATERNITE (LEF)

LEF is het liberaal kaderblad van de JOVD 
en staat boordevol informatie. LEF ver
schijnt 4 maal per iaar en staat 3 maal 
-.a het teken van het congresonderwerp.
In die edities verschaffen deskundigen 
-,,t,+.,-,.~or.nr,aïnformatie waardoor de amen
dering van de resolutie en de verdere 
voorbereiding op het congres een stuk ge
makkelijker wordt. Het vierde nummer van 
LEF is een speciaal themanummer.
Kortom LEF is van groot nut voor actieve
JüVD’ers die verder willen kijken dan de 
""'■'“a neus.
Interesse om abonnee te worden of wil je 
meer informatie neem dan contact op met ■ 
Ada den Ottelander, Wilhelminapark 53. 
3581 NM Utrecht, tel: 030 - 51 75 37.’
Een abonnement op LEF kost ƒ 17,50'en een 
los exemplaar ƒ & , = = « '

NIEUWE NOTA1S

Vanaf 6 juni a.s., Is het assortiment as' 
nota’s van de JOVD uitgebreid met de vo. 
gende politieke meningen:

- Oost/West nota
- nota Euthanasie
- Politiek Kernprogramma 1985-1986, 

(tweede gewijzigde druk^
Politieke .vraagbaak 1984 ";

'■Ir
AFDELINGS- EN SISTRICTSACTIVITEITEN

Via de HB-info willen wij graag xederecs 
op de hoogte houden van de activiteiten 
van afdelingen die grenzen aan de eigen 
afdeling. Ook activiteiten van andere a 
delingen en districten zijn- interessant 
genoeg om eens een bezoek te brengen bu 
ten de eigen grenzen. Daarom verzoek ik 
jullie de activiteiten die jullie afde
ling heeft gepland door wilt geven aan 
het algemeen secretariaat zodat wij ze 
kunnen publiceren in de HB-info en de 
Driemaster. Bovendien kan dan ook het 
hoofdbestuur bezoeken brengen aan afde
lings- en districtsactiviteiten.

JOVD EN GEKOZEN PARTIJVERTEGENWOORDIGER

Be vxce voorzitter politiek, Leo Pieter 
Stoel vraagt jullie om eens in de eigen 
afdeling en district na te gaan welke 
JOVD leden een gekozen partijfuntie be
kleden. Kortom welke leden, van jullie 
hebben zitting in gemeenteraad, provin
ciale staten, afdelingsbesturen, kamer- 
centralebesturen etc. van partijen als 
de VVD, D ’66 en PvdA. De namen, functie 
en partij•van de mensen gelieve door te 
geven aan Leo Pieter Stoel, Vijverhof- 
straat 119 b, 3032 BJ Rotterdam, 
tel: 010 - 4 65 16.67

JAARVERSLAG 1985

Het jaarverslag van het hoofdbestuur ov 
het jaar 1985 is vanaf heden verkrijgba 
Eén exemplaar is inmiddels verstuurd aa 
de secretarissen van de afdelingen en 
tricten.
Jullie kunnen dit jaarverslag bestellen 
bij het Algemeen secretariaat tegen kos 
prijs, zijnde ƒ 2,~,



1.ie - INFO
hoqfdbestuurscommissies 

_ milïeucommissie
Enthousiaste leden kunnen zich aanmèlden 
voor de landelijke milieucommissie, Be 
commissie zal zich in de komende maanden 
gaan bezig houden met;
1. milieu6--problemen, waaronder de inpol
dering van het Markermeer, fosfaatveront- 
reiniging van oppervlakte- en grondwater 
211 de inzameling en verwerking van af val.
2. biotechnologie en medische techniek, 
welke betekenis hebben nieuwe (techni
sche) ontwikkelingen in geneeskunde en 
natuurwetenschappen voor de mens?
Te denken valt bijvoorbeeld aan draagmoe
derschap, gentherapie, recombinant-DNA- 
rechnieken, plantenverdeling etc. 
Aanraelden, liefst zo spoedig mogelijk, 
kan bij de secretaris Ecologische Zaken; 
Rob Scholte, tel; 050 - 34 73 S0 (in de 
avonduren) of 080 - 56 17 05 (weekend).

- COMMISSIE VOLKSHUISVESTING
Dit is een herhaalde oproe^p voor deze 
landelijke commissie. Enthousiasme is be
langrijke!" dan deskundigheid. Aanmelden 
kan bij de secretaris Ecologische Zaken; 
Rob Scholte, tel: 050 - 34 73 80 (in de 
avonduren) of 080 - 56 17 05 (weekend).

SOCIAAL ECONOMISCHE ZAKEN •

De secretaris sociaal-economische zaken 
is van plan om de commissie algemene 
economie op een andere leest te schoeien. 
Het is de bedoeling dat er in diverse re
gio’s- JOVD’ers in clubjes gaan werken 
aan een economisch onderwerp. De lande
lijke coördinatie berust bij de secreta
ris sociaal-economische zaken, Annette 
Rijs, waarbij daarnaast ook een aantal 
onderwerpen landelijk zal worden uitge
diept . De onderwerpen zijn uitgebreid 
genoemd in HB~info nummer 2 en betroffen;
- sociale zekerheid,
- financiering overheidsuitgaven,
- het zwarte verkgelegenheidscircu.it. 
biterlijk na de zomervakantie zullen de 
Diverse clubjes van start moeten gaan
met de door hen zelf gekozen onderwerpen. 
Het zal dan niet meer nodig zijn om uren 
te reizen voor het bijwonen van commissie
vergaderingen, omdat ook in de eigen regio 
fflensen aan het werk kunnen gaan.
Dit idee valt en staat met jullie medewer
king, Neem contact op met de secretaris 
sociaal-economische zaken, Annette 'Ni.js, 
Coenderstraat 23, 2613 SM Delft, 
tol: 015 - 14 50 34.

JQVD IN DE PERS

De laatste tijd is de J0VD, mede gezien 
de verkiezingskoorts die in Nederland 
woedde, regelmatig in het nieuws geweest. 
Ook stuurt de JOVD regelmatig persberich
ten naar de journalisten. Onderstaand de 
tekst van twee verzonden persberichten;

PERSBES?ICHT+-H-
J0NGE LIBERALEN SCHRIJVEN BRIEF AAN VVD 
OVER REGEERACC00RD

De liberale jongerenorganisatie JOVD heeft 
vandaag een open brief aan de Tweede Ka
merfractie van de VVD gestuurd.
In de brief noemt de JOVD een aantal be
langrijke liberale onderwerpen die niet 
verkwanseld mogen worden in de onderhan- 
delingen met het CDA;
- individualisering
- wet gelijke behandeling
- euthanasie
- mediawetgeving
- jeugdwerkloosheid
Het mag niet zo zijn dat de wens om te 
regeren het loslaten van de meer liberale 
punten tot gevolg heeft, aldus de JOVD. 
Voor meer informatie;
Leo Pieter Stoel, vice voorzitter politiek 
tel: 010 - 4 65 16 67 
Julius Remarque, landelijk voorzitter 
tel: 020 - 22 97 15
Annette Ni is, secretaris sociaal-economi
sche zaken 
tel: 015 - 14 50 34

EINDE PERSBERICHT+++

PERSBER. ICHT-H-+
J0VD GEEFT REACTIE OP HET CENTRAAL ECONO
MISCHE PLAN

Het Centraal Planbureau gaat er in het 
Centraal Economisch Plan (CEP) van uit dat. 
in 1990 de werkloosheid aanzienlijk ge
daald zal zijn. Hierbij verandert, vol
gens het CEP de samenstelling van de werk
loosheid. sterk» Het aantal volwassen werk
lozen zal fors toenemen. De werkloosheid 
onder jongeren zal aanzienlijk kunnen da
len. De JOVD waarschuwt er voor. dat, on
danks een dalende trend, de jeugdwerk
loosheid onaanvaardbaar hoog is. Op korte 
termijn zullen aanvullende maatregelen 
dan ook noodzakelijk, zijn. In het CEP 
Yvordt loonmatiging bepleit. Nominale loon
dalingen in jaren zonder inflatie hoeven 
niet. per sé vermeden te worden, aldus het 
CEP. De JOVD is echter tegen verlaging 
van alléén het minimumjeugdloon,



r.1B - INFO TT

Dit verbetert de positie van jongeren niet. 
.Bovendien vindt de JOVD het niet wenselijk 
dat de prikkel, om te gaan werken verlaagd 
wordt. Bij de simulatie van nader beleid 
wordt in het CEP een financieringstekort 
van 5,5 % nagestreefd..Ook de JOVD vindt 
dat het financieringstekort moet worden, 
teruggebracht naar een structureel aan
vaardbaar niveau in 1990. Zij heeft ech
ter wel kritiek op de in het: CEP voorge
stelde beleidsmaatregelen. In het CEP 
wordt voorgesteld tot 1990 1 raid. staats
deelnemingen te verkopen en extra aardgas 
in te zetten. De JOVD is tegen extra 'inzet 
van aardgas om het begrotingstekort te ver
kleinen. Volgens de JOVD moet er zuinig 
roet het schone aardgas omgesprongen wor
den. Hierdoor kan er lattger van het scho
ne aardgas gebruik worden gemaakt, Boven
dien vindt de JOVD deze bezuiniging niet 
structureel. De JOVD vindt dat het be
staansrecht van overheidsbedrijven ter 
discussie gesteld moet;worden indien de 
haak op gelijke wijze door het bedrijfs
leven uitgevoerd kan worden. De JOVD is 
ook tegen de voorgestelde lastenverzwa
ring voor de burgers via een verhoging, 
van de indirecte belastingen. De JOVD 
vindt de inkóiherisherv er deling bij indi
recte belastingheffing onrechtvaardig.
In•dat géval' immërs is de grondslag voor 
de belasting niet de welvaart van het in
dividu j doch' de: manier waarop hij zijn 
geld besteed. De JOVD vindt tevens dat 
het profijtbeginsel'veel meer toegepast 
moet worden. Dit is zeer zeker gunstig 
voor de verkleining van het begrotings
tekort .

EINDE PERSBERICHT+++.

STEMVERDELING JUNI CONGRES 1986

Onderstaand treffen jullie per af; 
ling het aantal betalende leden e 
daaruit voortvloeiende aantallen; 
men van jullie ..afdeling voor het < 
gres op 21 en 22 juni 1986 te Bun; 
Wellicht; dat enkele afdelingen mi; 
stemmen hebben, dan in dezelfde pej 
de van 1985. Echter het hoofdbest, 
is niet bevoegd af te wijken van; 
peildatum voor het zoraercongres z; 
vermeld in de statuten. Derhalve; 
voor onderstaande cijfers de peil; 
tuin van 3.0 april 1986.

AFDELING Bet. leden STEM®
Groningen 61 i:
Ncord-Gröningen 97 11!
Kanaalstreek 49 o:
Fivelingo 07 o:
Öos!;--Groningen 26 0:
Noordev/Westerkw* ' 14 o:
De Hun&c 09 o:
Zuidlaren 09 0.
Leeuwarden 31 0
Snoek 31 C!
Drachten 2.1 0
Heerenveen 10 - o;
Franeker 04 o:
Oostellagerwerf 03 o:
Assen 30 01
Zuid-Oosfc Drente 36 o;
Meppel 37 ' o;
Hoogeveen 24 0(
DISTRICT NOORD: - 499 9‘
Zwolle . , 35 0/
N.0* Overijssel' 04 01
Twente 65 17
Kamperland: 06 01
Zuid-West Salland ! 25 05

DISTRICT OVERIJSSEL ---31



Afdeling Bet. leden STEMMEN AANTAL
Arnhem 27 05
Kijk v3n Nijmegen 08
Apeldoorn 21 04
Gelderse Vallei 23 04
Randmeren 15 Q3
Flevoland 19 03
Koord Vel uwe 08 01
Nijkerk 15 03
Doetinc 20 04
E d e-Wa g e n i rt g e n 04 01
Oo st—GeIderland 17 03
West-Betuwe 20 05
De Liemers 13 02
Oost Achterhoek 13 02

DISTRICT GELDERLAND 255 ' 48

Utrecht 60 12 »
Eemland 40 08
Zeist e.o. 02 01
Zuid-Oost Utrecht 08 01
Zuid-West Utrecht 03 01
Burmik • 12 02
Bi It/Billhoven 11 02
DISTRICT UTRECHT 136 27
Amsterdam 6 4 12
Kennernierland 33 06
ABC 43 08
Amstelland 49 09
West-Fr i e sland 13 02
Waterland 16 03
Zaanstreek 21 04
*t Gooi 23 04
Den Helder e„o 32 06

DISTRICT N.HOLLAND 294 54

Al;'DE LI HCt Bet. leden STEMMEN AANTAL

’s-Gravenhage 37 07
Leiden 22 04
Gouda 36 07
Delfland 32 06
Kijnmornl 52 10
Dordrecht e.o. 14 02
Zoetenneer 1$ 03
Oo st- L J sselmonde 26 05
Voorna 09 01
Goeroe Overflnkkee 04 01
Hoeksewaard 01 01
Alpen a.ö. Rijn 08 01 V
DISTRICT WEST 260 48
N en M Zeeland 34 06
Zeeuws Vlaanderen 26 05

DISTRICT ZEELAND 60 11
’s-Hertogcnboscb 42 68
Hart van Brabant 29 05
Baronie van Breda 38 07
Eindhoven 39 07
Roosendaal 11 02
})eurne ‘ 36 07

Sm Land van Cuyk 21 04
® Kwartier Maasland 20 04

DISTRICT BRABANT 236 44

Maastricht 18 03
Venlo 24 04
Oost-Mi jnstreek 29 05
Midden Limburg 25 05
Venray 10 02

DISTRICT LIMBURG 106 19



BESTUURSSAMENSTELLING TEN BEHOEVE VAN DE ADRESSENVRAAGBAAK VAN DE JOVD

AFDELING / DISTRICT;......

EVENTUEEL POSTADRES;......

GIRO / BANKREKENINGNUMMER';

FUNCTIE: ................... ......

NAAM: .................. ..........

VOORNAAM:'.............. .........

ADRES:. .................... ......

POSTCODE:....................... .

WOONPLAATS:...... ...............

FUNCTIE:....___

NAAM;......___......

VOORNAAM;............

ADRES:..............

...........

POSTCODE:___....____

WOONPLAATS:_______ . ..

...........

TELEFOON:....... .......... TELEFOON:......_____ .... .

FUNCTIE:___.....................

NAAM:., ... ............

FUNCTIE:... .........

NAAM;......___......

VOORNAAM:....... ............. ...

A D R E S ...... . ........

POSTCODE:..................... .

WOONPLAATS;. _____.........____...

TELEFOON;........ ........

VOORNAAM:.... .

ADRES:________.......

POSTCODE:________

WOONPLAATS 

TELEFOON:...... .

...........

FUNCTIE:.........................

NAAM;........_________________ ...

VOORNAAM:.......... .

ADRES:.......... ................

POSTCODE:....... .......

WOONPLAATS

TELEFOON: . ................ .......

FUNCTIE:.............

NAAM;................

VOORNAAM:............

ADRES;___...........

POSTCODE:............

WOONPLAATS: . . ........

TELEFOON: _____

FUNCTIE;........... ............. .

NAAM: ........... .............. .

VOORNAAM:.........___...........

ADRES:. . _____................

POSTCODE:.................... .

WOONPLAATS:... ............... .

TELEFOON: ...........___..._____ .

FUNCTIE:.............

NAAM:___............

VOORNAAM: ......... . . .

a * .......* *

ADRES

POSTCODE:............

...........

WOONPLAATS:_____

TELEFOON; _____...____

* doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

Dit formulier retourneren aan: ALGEMEEN SECRETARIAAT
Prins Hendrikkade 104 
1011 AJ AMSTERDAM

retourneren vóór 14 juni 1986, ook indien de huidige bestuurssamenstel
ling in de adressenvraagbaak wel correct is.

invullen met een schri ifmachine of in blokletters!



Jongeren Organisatie VHJheid en Democratie

OPGAVE VAN AFGEVAARDIGDEN EN PLAATSVERVANGERS NAAR DE. ALGEMENE VERGADERING

De 'afde 1ingsvergadering van de afdeling 

heeft in haar vergadering gehouden op 

de afgevaardigden van de afdeling 

naar de algemene vergadering te houden op 

benoemd, alsmede hun plaa t s v e r v a n ge r s »

Q

19!

19 i (i v

overeenkomstig de opgave aan keerzijde (2).

Namens het afdelingsbestuur»

plaats 

d a t u m

■r'f

naam (3)

19 functie

handtekening

(!): De benoeming omvat ook de volgende d a g e n } 
indien de algemene vergadering zich over 
achtereenvolgende dagen uitstrekt,

(Z): Vermeld 'zowel hier a,ls aan keerzijde bij
de naam tenminste voorletters en achter —

----- ---------------------------— 'd--------------

(2): De stemver deling w ordt op de keerzijde als volgt 
i n g e v u l d «- In de laatste kolom worden de namen van 
a f g e v a a r d i g den/plaatsvervan gers vermeld. In dé k o 
lom onder elk stem n u m m e r  wordt vóór de betreffende 
naam vermeld: X bij de a f g e v a a r d i g d e , 1 bij de
eerste en 2 bij de tweede plaatsvervanger. Elke



A F G E V A A R D I G D E N R E S E R V E ' -  A F G E V A A R D I ' G D E N

aantal j 
stemmen \

1. Naam 

Afdeling
■•«-«w-iAi ,nui»̂ «-HUfKg«,TrTHifyn>n r«.-a«rps

Z. Naam

Afdeling

3, Naam3 Njïiam \

Afdei1ng

Ma ara

Afdei inc?

5.. Naam 

Afdeling
Bt?A'W«tttaaT»BaBacOM*M*ew*>»«sreBT
6, Naam

Afdeling

1 »ve*2aewx*<re»ŷ -!JS8»»HWïifö»rtza3C>ïse?;

1. Naam

Afdeii

2. Naam

Afdeii

3. Naam

Afdei1

4, Naam 

Afdeling

hand . j aantal
tekening j stemmen

r jr

5. Naam

Afdeii ng

S . Naam

Afdeling

~aarram*-M r+uu v **K *t*o ^ ^ î s 3 ’iZn>T~ •>

ap’srvx' r j^ t g a f f 'W BW r a fW BBftw?:;

t

De stemmen die toegekend zijn aan uw afdeling, zullen evenredig worden verdeeld over de ópgegeven afgevaardigden, waarbij de eerst- 

vermelde de raststemmen krijgt (tenzij anders door U aangegeven). . ■ ■ '

I



BIJLAGE: ADRESSENVRAAGBAAK

INFORMATIEBULLETIN VOOR AFDELINGEN EN DISTRICTEN VAN DE 
JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE (JOVD)

VERSCHIJNT 10 MAAL PER JAAR IN EEN OPLAGE VAN 300 EXEMPLAREN 
VERSCHIJNINGSDATUM: 8 JULI 1986

faPMFFNJ SECRETARIAAT
t m.ionnyiy A D P  -JQ4

)11 AJ AMSTERDAM 
ELEFOON : 0 2 0  -  242 0 0 0



INHOUD VOORWOORD
blz 01 Notulen juni. congres 

0/5 Ri jlagp notulen 
04 Motie verzoek: om uitleg 
06 Resolutie defensie bele»^
09 Moties
14 Sluitingsdatum amendementen 

c*r> wcr.i o c
14 Adviesraad
14 cl go«»eeo üccc«tariaat14 Archief
14 Gevraagd......
15 Mutaties
15 i o j Ci^SCOUreo
15 Congres onderwerp «aar. wo?
15 HB cies
15 fto’rpsspD ei--- onderwijs
15 Adressen cie Kunst & Cultuur
1 6  A d r o s s e »  o i o  w ^ i a ï  in e n  V o l k s 

g e z o n d h e i d
16 Sociaal economische zaken
16 A o > « s « « "  v  t b e l a s t i n g e n
17 Adressen cie iwciu«r.riebeleia 
'17 Adressen overheidsfioancien
17 Internationale politiek
18 F ï 3 » » » o o Vorming ft S o b c i i fj C
19 Belastingresolutie

Beste bestuurders.
Om u zo snel «tl goed rootte 1 ij* fce in- 
-formeren krijgt U deze HB-info in eer. 
periode die door velen aaogeraeckt zal 
worden als vakantie. Laat dit gpp»
'r O C o r» orr» öifc «i.ïmmor Op de Stapel
post te gooien die na de vakantie wel 
aan bod komt. Want ook in deze HB-int;.
V i  T ~ u  v o o ï  t r * f  «n vvr»n fc : r.- d i  C ^  ••

bruiken bij de invulling van Uw activi
teiten programma voor het komende
p e ï  i , f  ic a ic o  o a i w o o n ,  ViCt. »  «a

voor Uw afdeling dat U de HB-info leest 
(en bewaard)
Aio nionwp «loftitfien pspr* ra ta r i S imno 
ik op een goede samenwerking met U.
Ook bij mij geldt natuurlijk dat ik 
altijd door U lastig gevallen mag
W'<H"v b >*l«r rtonic £i£“Q fo! SIHP F> <=*fi
vragen dan ook.
Met vriéndelijks groet.

t .
r  f  , . ' v’ '

J o h a n -  R n  i t p r i Q S

Algemeen secretaris

*= age; Adressenvraagbaak.



HB ~ INFO
Inotulen van de jaarlijkse algemene ver
GADERING DER JOVD OP 21 EN 22 JUNI 1986
Aanwezig waren de volgende afdelingen: 
Groningen, NoorS-Groningeo, Kanaalstreek 
Fivelingo, Oost-Groningen, Noordervelö- 
Westerkwartiec, Zuidlaren, Leeuwarden,
De Hunze, Sneek,Heerenveen, Assen, Zuid
oost Drente, Meppei, Hoageveen Zui'dwolde
7.M0]le, Noord-Oost Overijssel, Twente, 
Kamperland, Z.W, Salland,Arnhem, Nijmegen 
Apeldoorn, Gelderscbe Vallei, Randmeren, 
Flevoland, Noord-Veluwe, Nijkerk, Doetin- 
cbero, oost-Gelderlanö, West-Betowe, De 
Lieroers, Utrecht, Eemland,Zeist e.o.,(Z-0 
Utrecht, Z-W Utrecht,Bunoik, De bilt/bilt- 
hoven, Amsterdam, Kennemerlaod, ABCD, Den 
Helder, Arostellaod, 't Gooi e.o., 's Graven- 
bage, Leiden, Gouda, Delfland, Rijnmond, 
Dordrecht e.o.,Zoetermeer, O. Ijsselmonde, 
Voorne, Goeree Overflakkee, Hoekse Waard, 
Alpheo a.d.Rijn, N.en M. Zeelaod,’s Her- 
togeobosch, Hart v. brabant, Baronie v..
Breda, Eindhoven, Roosendaal, Kwartier
Maasl and,
[Mi jostreek
[Nederland, 
I doorn.

Deerne, Land v. Cuyk, Oosteli.jke 
, Midden Limburg, ’t Hart. v. 
Weert,Tweestromenland,HelIen-

ioi OPENING
[de voorzitter opent de vergadering om 
20.23 uur.
02 INGEKOMEN STUKKEN E N  MEDEDELINGEN
-telegram dhr. Nijpels
-brief van de heer Wastiaux met het ver
zoek een adhesiebetuiging te sturen naar 
het Roze Front.

[-actuele moties van Rijnmond, West (2x),
[ Hart van Brabant, Gel.declaod/Noord/Brabant 
7West en 1t Gooi.
[-verslag van de kascomroissie.
[03 VASTSTELLING NOTULEN VOORJAARSVER
GADERING VAN 15 EN 16 MAART TE DEVENTER 
[de notulen worden vastgesteld met de vol
gende wijzigingen:13 e gedachten streepje
; commentaar m.b.t. Irakreis HB veranderen 
i in: "op persoonlijke titel"
115 e gedachtenstreepje 
| vervangen door: Dhr. Kuiper:
I "Ik ben teleurgesteld in het gedrag van 
| enkele districtsvoorzitters. Ik vermoed 
! dat zij het belang van hun district ondec- 
j geschikt hebben gemaakt aan hun HB-aspi- 
[raties".
S ~ agendapunt 9

- 2e gedachtenstreepje;

- 11e gedachtenstreepje:
"district Groniogeo’’ veranderen in 
"district Noord"

04 VASTSTELLING PLAATS EN DATUM VAN DE 
VOORJAARSVERGADERING EN DE JAARLIJKSE 
ALGEMENE VERGADERING.
- 14-15 maart congres: in Dordrecht
- 20-21 juni congres: in Bunoik
- Het voorstel van de commissie Kerpen 
om een contract voor 2 jaar (6 con
gressen) met Postiljon te sluiten zal 
in de adviesraad van augustus worden 
besproken. Op het november congres zal 
de besluitvorming plaatsvinden.

05 JAARVERSLAG VAN HET HOOFDBESTUUR OVER 
1985
wordt vastgesteld met de aantekening dat 
eraan toegevoegd moet worden het ver
loop van de procedures van de Tweede 
Kamer van beroep (zie bijalge)
06 VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE 
wordt ter kennisgeviog aangenomen.
07 JAARVERSLAG VAN DE. PENNINGMEESTER 
wordt vastgesteld.
Districten Noord-Holland, Gelderland 
en Utrecht zijn tegen. Afdeling Hart 
van Brabant onthoudt zich.
08 BENOEMING LEDEN EN PLV. LEDEN VAN 
DE KASCOMMISSIE
benoemd: leden: Luit Tebbens Torringa 

Coostaotijn Dolmans 
Albert Vink 

plv. leden: Max Visser
Marcel Gubbels 
Henk van Kalkeren

-f In het vervolg willen de aftredende 
leden ook vermeld worden bij de toe
lichting op de agenda.
09 BENOEMING LEDEN EN PLV. LEDEN VAN DE 
EERSTE KAMER VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP 
benoemd: lid: Frank de Grave

plv. lid: Eli Leenaarts
10 BENOEMING LEDEN EN PLV. LEDEN VAN DE 
TWEEDE KAMER VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP 
benoemd: lid: Herman Vermeer

plv. lid; Wim Hoving
.11 BENOEMING BUITEN GEWONE LEDEN VAN DE 
ADVIESRAAD
benoemd: Julius Remarque en Marco swart

[ - 4e gedachtenstreepje:
j "Bechtholö" veranderen in Pechthold 
’ - 5e gedachtenstreepje:

i

12 VASTSTELLING VOORLOPIGE BEGROTING 1987 
vastgesteld roet de volgende wijzigingen:
prop. mat _ ƒ2000.00 wordt ƒ18.000.00
hoofdbest, - ƒ1650.00 wordt ƒ20.350.00 
adviesraad + ƒ1000.00 wordt ƒ 3.000.00 
V  & S i- n n n  n n



13 VOORLOPIGE VASTSTELLING LANDELIJK 
DEEL VAM DE JAARLIJKSE CONTRIBUTIE EN DE 
RICHT BEDRAGEN VOOR HET AFDELINGS- EN 
DISTRICTSDEEL VAN DE JAARLIJKSE CONTRIBUTIE 
wordt als volgt vastgesteld;
laodelijk deel: ƒ 14.00 
richtbedrag afdeliogsdeel: ƒ 15.00 
richtbedrag öistrictsdeel: ƒ 1.00
14 BENOEMING LEDEN HOOFDBESTUUR 
benoemd: hele hoofdbestuur met de vol
gende wijzigingen:
landelijk voorzitter: Eric Baleroa.os 
algemeen secretaris: Johan Buitenga 
secretaris public-relations: Rob de Vries
15 VASTSTELLING RESOLUTIE NATIONAAL 
DEFENSIEBELEID
onder wijzigingen vastgesteld, (de tekst 
staat verderop)
1G VASTSTELLING WIJZIGINGEN HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT EN REDACTIEREGLEMENT 
besloten wordt dat het HB de uitgifte van 
de Driemaster verzorgt op basis van het 
voorstel zoals dat in het congresboek 
staat vermeld, in november volgt de amen
dering en de.vaststel 1ing van de wijzi
gingen in het huishoudelijk reglement en 
het redactie voorstel.
17 VASTSTELLING BELEID BETREFFENDE HET 
VERENIGINGSBLAD EN BENOEMING HOOFDREDAC
TEUR
als punt 16

18 BENOEMING LEDEN EN PLV. LEDEN VAN DE 
REDACTIERAAD
als punt 16

19 VASTSTELLING INGEDIENDE MOTIES 
tekst staat verderop
20 WVTTK
- HB zegt toe een adhesie betuiging te 

sturen aan bet Roze Front.
- afdeling Eindboveo heeft de wissel- 
beker gewonnen voor de snelst groeiende 
afdeling tussen het maart en juni con
gres in, en krijgen deze uitgereikt.

21 RONDVRAAG
- Slijster: kan er een prijs komen voor 
voor de meest gezellige afdeling, roet 
als eerste winnaar de afdeling Leeuw
arden die dan een kratje Heineken 
krijgt?
HB: Neen, gezellig is een zeer subjec 
tief begrip.

- Geel en: kan de werkgroep indeling beter? 
HB: de ervaringen, op dit congres worden 
nader bekeken. Met name zal er gedacht

worden over een scheiding van moties en' 
huishoudelijke zaken.
- vao.Gilse: wat gebeurt er met de def
ensie nota?
HB: de defensie resolutie zal worden " 
uitgedragen.

: gaat er een persbericht ui1 
over de motie Winnie Mandela 
HB: ja
v. Zanen: komt er een reactie op de 
voorstellen ter vereenvoudiging van 
het. voorkeursteroroenstelsel?
HB: ja, er komt een motie op het vol
gend congres, waarin de resolutie den 
staat ook in betrokken zal worden.

: waar is Freek de Jonge?
HB: is niet-bekend.

- van Nierop: afdeling Tweestromenland 
is opgericht. Op 4 juli feest,in de 
Hofstede in Wychen iedereen is welkom

- Zabo: kan ec tijdens het diner drank 
geserveerd worden i.p.v. het zelf te 
moeten ophalen?
HB: het is goed om te moeten werken 
voor de kost.

: kunnen in het vervolg altijd 
vragen gesteld worden aan de sprekers 
HB: het is afhankelijk van de wil van 
de sprekers en de tijd die er is.

: gaat er een adhesie betuiging 
naar de Paus?
HB: dit is de vorige keer ook niet aa 
de koningin gericht. Het is ook niet 
aan de orde.

- Derksen: heeft bet Hb commerciële ban: 
met Modehuis Broekman?
HB: er is niets tegen vrij ondernemen 
schap. Er zijn echter geen directe 
banden.

- Barendse: kunnen moties en huishoude
lijke zaken gescheiden worden in de 
werkgroepen?
HB: zie antwoord op Geeleo.

- v.d. Dool: wanneer is de politieke 
vraagbaak klaar?
HB:voor het vo 3 gend - congres.

: is het onderzoek naar de 
computer op de adviesraad te bespreke 
HB: dit is slechts een onderzoek, en 
haastwerk is zeker niet geboden in de:, 
zaak.

: kunnen er meer sprekers ] 
van allure komen, in het vervolg?
HB: Graag, maar dat is afhankelijk val 
eveotuele afzeggingen, en de ioboud val 
het verhaal van de spreker, waar je 
nauwelijks invloed op hebt. i

: wanneer wordt de toezeggi) 
nagekomen dat afdelingen, indien de 
districtsafdracht te hoog is geweest, 
geld gerestitueerd krijgen.
1IB: zo gauw mogelijk.



v.öi Dool: 11 oktober: 7e lustrum van 
District Noord, dus feest!!!
HB: eeogoede zaak, want Noord was het 
eerste District binnen de JOVD.
Sprenger: waarom was de JOVD niet aan
wezig bij de jongeren verkieziogsuit- 
2;eodiog van Verooica?
I-IB: dat was een zaak van de VVD.
Padberg: wat is er besloten ro.b.t. Pion 
en wat is het beleid?
KB: alle JOVD vertegenwoordigers zijn 
uit Pion teruggetrokken. De JOVD is 
ontevreden over het functioneren van 
pion hetgeen langslepende kwestie is.
De JOVD wil m.o. vis M50 het Pion tot 
reorganisatie brengen.
Aanvullende vraag: waarom wilde het 
HB op de adviesraad de JOVD'ers nog 
niet terugtrekken?
HB: het overleg in de 3 Pion poten ver
loopt nu zeer moeizaam.

: kan er een regeling komen voor 
de stemverklaringen voor of na het 
stemmen?
HB: er zal gekeken worden naar een op
lossing, aan de hand van een inbreng 
van Jan van Gilse hierover.

: klopt het gerucht dat de J.D. 
fle computer voor ƒ10,-- wil kopen?
HB: is niet bekend.
Bakker: is er een vordering van ƒ2500,-- 
van de Flevohof, en hoe wordt dat op- 
gevangen?
HB: wellicht moet nog een bedrag be
taald worden. Daarover is overleg met 
fle betrokkenden. De JOVD zou wel eens 
moreel verplicht kunnen zijn om te 
be t a 1 e ik

:boe zit het roet de onafhankelijk- 
beid, n.a.v. de strooi folder voor de 
jongerendag die een VVD verkiezings 
affiche als voorkant had?
KB: de JOVD is verantwoordelijk voor 
fs inboud. Er is geprobeerd beide stro
mingen weer te geven. (1iberalisme-soc- 
ialisme)De aanduiding PvdA is echter 
buiten de JOVD om geschrapt. Vereer vindt 
3e JOVD niet dat de VVD geen liberale 
Psrtij is.
Aanvullende vraag: verschil JOVD en 
VVD folder?
KB: JOVD geeft, een objectievere weer
gave van het liberalisme en socialisme 
We e c, dan de VVD wellicht in een ver- 
*iezingsfolder zou hebben gedaan.

: door wie is opdracht gegeven 
'•’oor het maken van de folder, 
ftc door het HB.

- Bakker: hoe is de folder gefinancierd? 
HB: er waren externe sponsors voor
de hele jongerendag.

- Geurts: kunnen de beschrijvingen van 
de procedures van de Tweede Kamer van 
beroep gauw aan de afdelingen worden 
toegezonden?
HB: ja, in de eerstvolgende HB-info.

: kan dé invulling van de jong
erendag over 4 jaar beter?
HB: de ervaringen van 10 mei moeten 
we gebruiken . De combinatie van en- 
tertaioneot en politiek moeten we niet 
loslaten.

- Dolmans: kan de passage in het voor
woord van het PKP m.b.t.’ de VVd eruit? 
HB: is al bij de nieuwe druk aangepast.

: kunnen we de computer niet 
aan de JD schenken en ze ec een tientje 
bij geven?

- Wekx: kan de stemverklaring geregeld
worden?
HB: zie voor antwoord bij Padberg.

: kan er een commissie komen voor 
moeilijke begrippen in resoluties?
HB: er worden juist resoluties gemaakt 
om uitleg te geven over begrippen en 
onderwerpen, uitleg van begrippen is 
zeer subjectief.

- Gubbels: vele vragen in de rondvraag 
horen thuis in de werkgroepen.

: wat zal de reactie van de 
JOVD zijn bij het niet van start gaan 
van bet nieuwe stelsel van studie
financiering in oktober?
HB: afhankelijk van hoe de ontwikkel
ingen zullen zijn zal er een stand
punt worden ingenomen. Het is nog 
zeer onzeker dat het in oktober niet 
van start zal gaan.

: kan er een telegram naar de 
informateur om deze op te roepen naar 
een WD-CDA kabinet te streven i.p.v. 
een CDA-VVD kabinet?
HB: de liberale beginselen moeten in
derdaad goed tot uiting komen.Dit zal 
niet door een telegram worden benadrukt 
maar wel d.m.v. andere middelen.

- Engels: op 26 juni a.s. wordt afdeling 
Nieuwegein e.o. opgericht. Iedereen

' i s we 1k om.
: de nieuwe HB leden veel sterkte 

toegewenst.
- Wigtrtan: verzoek aan alle afdelingen 
.om een situatie schets te geven van 
samenwerking met de VVD, voor eeiod 
augustus.

: congresfoto's kunnen het vol
gend congres besteld worden.

22 SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om
17.23 uur.
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A  -;,AGE NOTULEN

-TOEVOEGING BIJ HET JAARVERSLAG 1985 VAN 
NET HOOFDBESTUUR.

COMMISSIES VAN BEROEP

In 1985 werd er éénmaal beroep aangetekend 
bij öe eerste kamer van de commissie van 
beroep inzake het copyright van de stickers 
"LiberaTs do it Freely".

Ook de tweede kamer werd in 1985 éénmaal 
iogeschakeiö bij een intern aföeliogs- 
conf1 iet.

In beide gevallen zijn de zaken naar te
vredenheid van beide partijen afgehandeld.

i---------- --- _ --- [I MOTIE VERZOEK OM UITLEG j

De JOVD ir> vergadering bijeen op 21 en 22 
juni 1986 te Bunnïk.

CONSTATERENDE
~ de toezeggingen door het Hoofdbestuur 

gedaan op het voorzittersoverleg d.d.
24 maart 1986 en de adviesraad van april 
1986 betreffende de secretariaatsproble- 
roatiek, organisatorische, financiële en 
politieke problemen.

~ dat het Hoofdbestuur de overeengekomen 
tijdslimieten telkenmale overschreden 
heeft en dat meerdere toezeggingen oog 
niet zijn nagekomeo.

ROEPT HET HOOFDBESTUUR OP 
- helderheid te verschaffen omtrent de 

achterg ronden van het niet (afdoende) 
nakomen van deze toezeggingen en duide
lijkheid te geven over de wijze waar- 
op:,hef denkt se alsnog na te komen.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG

Uitleg van het hoofdbestuur o.a.v. ce 
actuele motie "verzoek om uitleg" van de 
districten Noord, Gelderland, Noord- 
Brabant en West.

Naar aanleiding van bet maart congres en 
öe-daaruitvoortvloeiende gesprekken in öe 
adviesraad en het voorzittersoverleg wil 
ik öe gevolgde procedures en de activi
teiten van het hoofdbestuur uiteen zetten. 
Op organisatorisch vlak, waar de problemen 
zich voordoen, zijn een aantal zaken van 
belang.

De werkdruk op het algemeen secretaris? 
is al sinds oktober 1985 sterk toegenotfj 
Het direct gevolg hiervan is dat er sets 
is toegebracht aan het serviceverlenend, 
aspect van het algemeen secretariaat na:? 
de vereniging. j
Voor öe ontstane situatie zijn een aantje 
oorzaken aan te wijzen, enerzijds zijn.E 
deze oorzaken structureel van aard, anif 
zijds incidenteel (of semi-structureel)|j 
van aard. ,r

i«
Een eerste aaozet voor öe problematiek; 
werd gegeven door het feit dat een uite:s 
ervaren roeöerwerkster als Danielle haart 
dieostverband in augustus 1985 heeft be; 
eïoöigö. Caroline werd aangenomen, maat 
diende oog te worden iogewerkt. In die-j 
zelfde periode werd een extra druk op h; 
algemeen secretariaat gelegd doordat bet 
hoofdbestuur öe beslissing had genomen f 
om, in het kader van een bezuinings- 
operatie, uit te gaan van een perso- c 
neelsbestand op basis van 60 arbeids
uren per week. Tot 31 december 85 zou n 
dit oog 80 arbeidsuren per week aan 0 
arbeidskracht minder ter beschikking g 
van het algemeen secretariaat, medio 
januari werd Agnet ziek. in overleg £ 
met öe maatschappelijk werkster, GAK e 
öe arts eo ondergetekende heeft Agnet j 
besloten om per 9 mei 86 haar dienst- j 
verband te beëindigen. j
Met de adviesraad was inmiddels af- e 
gesproken dat er vóór 1 roei een ver- c 
vangster voor Agnet zou worden gezocht.c 
Vanaf 7 april trad dienovereenkomstig £ 
Alet Doornbos bij de JOVD in dienst.
In eerste instantie kreeg zij, in af- f 
wachtiog van de proceöureafronding ro.b.'j 
A_gnet, een contract tot 30 juni. Toen ( 
bekend werd dat Agnet niet meer zou ten 
keren werd Alet op 17 juni jl. een vast,- 
aanstelling aangeboden. ;
De procedure rond de secretariaats
medewerkster is derhalve binnen de af
gesproken termijn afgehaodelö. f
Met betrekking tot het jaarverslag eo c 
het congresboek zijn öe gestelde ter- t 
mijnen niet gerealiseerd. Afgesproken tj 
om het jaarverslag medio mei te ver- i 
zenden naar de vereniging. Het jaarver
slag was in öe eerste week van mei klac] 
en het zag er naar uit dat het op tij<3 t 
verstuurd zou kunnen worden. Echter op 
het moment dat het jaarverslag gesten-j 
cilö moest worden begaf de stencilappa' 
ratuur het. Stencilen was onmogelijk ec 
de monteurs zouden zo snel mogelijk kon 
men. Dit duurde echter te lang zodat ih 
besloot om het jaarverslag bij öe AVNMu 
waar ik gedurende mijn diensttijd in i 
het hoofdbestuur zat, te gaart stencilD



;wee öageo  was het werk klaar en werd 
met een week vertraging verzonden, 
stenci lapparaat werd gemaakt en vee
leus kon begonnen worden met het sten- 
len van het congresboek. Nog geen tien 
jzijden waren, gestencild of het ap- 
lat begaf het. opnieuw. Om niet te lang 
ochten, ben ik opnieuw naar de AVNM 
iat> om samen met Johan en Caroline te 
i steocillen. Het congresboek ver
ten dan ook enkele dagen later dan, 
afgesproken. Het ontbrak niet aan 
jkracbt en inzet maar helaas werdén 
!9 laatste tijd vaker dan ons lief 
in de steek gelaten door de techniek, 
derde stuk dat verstuurd diende te 
'en waren de werkplannen voor 1987. 
van de weinige zaken die binnen 
termijn werden gerealiseerd, oók WVC 
t ze optijo ontvangen. De goedkeuring 
waarschijnlijk niet dit jaar plaats
en. Onlangs werden de werkplannen 
1984 goedgekeurd zodat we ervan uit 
en gaan dat goedkeuring van de werk- 
nen van 1987 plaats zal vinden in

laatste probleem inzake het algemeen 
etariaat betreft het ccmputer-trauma 
jaar geleden heeft het hoofdbestuur 
oteo om de ledenadministratie te auto- 
seren. Het programma dat toen geleverd 
bleek te regelmatig storingen te ver- 
n. Correctie hiervan duurde veel te 
en het programma bleek niet te. voor 
in de JOVD.eisen. In augustus 1985 
Jul iugReroargue dan ook belast met 
zoeken naar.een nieuw softwarepakket, 
inna Prompt uit Amsterdam werd uit
elijk verzocht om een nieuw proarara- 
e maken. Toen dit programma gereed 
öieode niet alleen de gebruikelijke 
erziekten er oog uitgehaald te worden 
bovendien moest het ledenbestand van 
oude op het nieuwe programma overge
worden. Het nieuwe programma was medio 
®ber '85 gereed maar doordat beide 
ramraa 's niet op elkaar aansloten 
en een aantal gegevens niet auto- 
sch geconvergeerd worden. Het betrof 
de gegevens omtrent soort lidmaat- 
P, soort abonnement, geboortedatum, 
acht en telefoonnummer. Deze gegevens 
den met de hand te worden verwerkt, 
name de geboortedatum is van belang 
eo het feit dat hieraan de subsidie 
WVC asts de JQVD is gerelateerd .Bi j 
uitproberen van het nieuwe programma 
het op een gegeven moment niet mo

lk' te.zijn om ledeouitdraaien te maken 
boerde nieuwe leden stonden niet op 
ijst en steunleden werden opgevoerd 
cewoon lid. Blijkbaar was de conversie

dus niet zo succesvol verlopen. Bij Prompt 
werd aangedrongen op een zo snel mogelijke 
correctie. Echter Prompt zat met het pro
bleem dat zijn programmeur was weggekocht 
door een concurrent en dat hij bezig was 
nieuwe mensen op te leiden. Door druk uit 
te oeféhen is kort daarna de computer en 
enkele malen naar Prompt gebracht voor 
een grondige analyse van de fouten die 
er nog iozaten. Inmiddels zijn alle nieuwe 
leden ingevoerd. Gezien echter het nauwe
lijks functioneren van de computer leidde 
een en ander tot, terechte onvrede bij de 
vereniging. Een tweetal directe aanlei- 
dioegeo waren hiervoor. Ten eerste werd 
de verzending van de Driemaster, opgeteiö 
bij de problemen tussen redactie en hoofd
bestuur, ernstig geschaad en was de 
tweede acceptgirokaart voor de jaarlijkse 
contributie oog steeds niet verzonden. 
Inmiddels zit er weer een nieuwe redac
tie die voortvarend aan het werk is 
zodat de Driemaster weer op tijd zal 
kunnen verschijnen. De etik.ettenuitdraa i- 
en geschieden thans ook weer. Met betrek
king tot de tweede acceptgirokaart staat 
het hoofdbestuur het volgende voor: Ten 
eerste zal dit de hoogste prioriteit 
krijgen. ïnöien de computerprogrammatuur 
gecorrigeerd is zullen de acceptgiro
kaarten uitgeprint en verzonden kunnen 
worden. Eerst zullen echter nog de be
talingen dienen te worden ingevoerd, die 
tot op heden worden bijgebouöen op-scha
duwlij sten. De verwachting is dat dit 
dan medio juli afgerond kan worden, Mocht 
de computer de acceptgirokaarten niet 
kunnen verwerken dan zullen vrijwilligers 
waarvan een aantal zich reeds hebben 
aangemeld, worden ingeschakeld om samen 
met het hoofdbestuur de acceptgirokaarten 
uit te typen.
Naast het doorgaan roet deze computer 
en het verbeteren van de fouten in het 
software-prograroma denk ik dat het ver
standig is gezien het feit dat het Zenith- 
fcype computer niet meer geproduceerd 
wordt en er dus in de toekomst gebrek 
zal zijn aan onderdelen en specialisten 
voor dit type, indien het hoofdbestuur 
zich gaat oriënteren op andere computer
systemen. Ik kan niet toezeggen
dat op de adviesraad al de resultaten 
van dit onderzoek ter tafel liggen.
In het verleden is menigmaal te haastig 
gewerkt en daar is de JOVD nu zeker niet 
bij gebaat.
Voor de financiering denk ik dat onder
zocht moet worden of dit via externe 
subsidies kan zodat er geen druk op de 
begroting ontstaat. Nedrokkelijk wil ik 
stellen dat het hier een onderzoek betreft 
en geen definitieve aanschaf van nieuwe 
apparatuur.



Ais laatste punt nog enige opmerkingen
over de uitvoering van de SWO en de inf
ormatie terzake richting vereniging. 
Informatie verstrekking is door "de: lang
durige ziekte van Mïchiel nog niet ge
schied. Het is de bedoeling dat in de 
maand augustus een drietal regionale 
bijeenkomsten zullen plaatsvinden waarop 
hoofdbestuur en de JOVD-delegatie in de 
commissie Jacobse uitleg zullen geven 
over de voortgang en de stand van zaken. 
Daarna zal de JOVD delegatie en het hoofd
bestuur bijeenkomen om de opmerkingen 
van de vereniging te bespreken. Vervolgens 
zal het hoofdbestuur zich nogmaals 
buigen over de resultaten van de bijeen
komsten op haar hoofdbestuursweekend 
van 30 en 31 augustus en daarna terug
koppel en naar de adviesraad.

Ik hoop dat ik erin geslaagd ben enigszins 
voldoende uitleg te geven over de problemen 
en hoe een en ander tot die problemen 
beeft geleid. Het is nu allemaal niet zo 
gegaan als wij, hoofdbestuur en vereniging, 
ons hadden gewenst maar ik hoop dat de 
verklaringen acceptabel kunnen zijn.
Mochten jullie oog vragen hebben naar aan
leiding van deze uitleg, aarzel niet maar 
bel mij dan op. Samen moeten we er toch 
uit kunnen komen, zodat we straks weer 
optimaal verder kunnen.

Namens het Hoofdbestuur,
Eric Balemans 
Tel: 030-511663

|RESOLUTIE DEFENSIEBELEID NEDERLAND : 

I PREAMBULE

1. Nederland heeft recht op defensiej
einde de souvereiniteit en het territ, 
van de staat, de grondrechten van de| 
gers zelf en het 'culturele erfgoed t(| 
schermen^ ,

2. Verdediging door een krijgsmacht i; 
het beste middel voor de verdediging: 
Nederland. De maatschappij dient daar: 
de lasten, die uit het hebben , van eet: 
krijgsmacht voortvloeien, te dragen.;

3. Het defensiebeleid dient primair 5: 
zien te worden binnen internationaal 1 
der, omdat het tonen van verdedigingsi 
bereidheid in bondgenootschappelijk V| 
band de beste garantie biedt ter voor 
koming van oorlog. Nederland dient de; 
ook lid te zijn van de NAVO.

4. De regering hééft de politieke lei 
over de krijgsmacht om de deroocratisc: 
controle door bet parlement te verzek 
en om te voorkomen dat de krijgsmacht! 
autonoom beleid gaat ontwikkelen.

5. Defensiebeleid dient zoveel roogelii 
lange termijn beleid te zijn.

6 . Teneinde de betrokkenheid van de ® 
schappij te waarborgen prefereert de; 
de huidige kadermilitie krijgsmacht b; 
eeo beroeps- of vrijwilligersleger.

II VERDRAGEN

7. Verdragen dienen een belangrijk mi; 
te zijn om internationale spanningen 1 
verlagen. Tevens kunnen bondgenootsck 
bijdragen aan een doelmatiger en doel; 
richter defensiebeleid.

8 . Met het raamwerk van de NAVO als u: 
gangspunt kunnen de individuele lid
staten zelf de ruimte invullen waar
binnen zij In het bondgenootschap wil 
functioneren. De verplichtingen die v; 
vloeiïen uit de eenmaal door een l.ids: 
gemaakte afspraak dienen loyaal uitgei 
te worden. 9

9. Nederland dient in beginsel bereid 
zijn aan een vredesmacht van de Veren: 
Naties deel te nemen. Tevens dient zi: 
te beschikken over een in VN-verband ; 
reldwijd direct inzetbare eenheid ten



■joeve van hulpverlening bij rampen, 
krijgsmacht dient daarop voorbereid
zijn.

! MATERIEELBELEID

De stationering en daarop volgende 
nwézigheid van langere duur van troepen 
/of materieel van NAVO-1 idsta.ten op 
öerlanös grondgebied is slechts ge
kloofd binnen NAVO-kader. De aanwezig- 
iö van troepen en/of materieel van 
luverei.ne staten buiten NAVO-kaöer be- 
»eft toestemming van de Nederlandse 
mering.

[. De JOVD streeft naar een kernwapen- 
rije wereld. Vooralsnog echter acht 
= JOVD een verdediging van de NAVO 
»t kernwapens onontkoombaar.

2. De buitenlandse kernwapens, gestatio- 
serd in Nederland, mogen alleen in NAVO- 
erband worden ingezet conform de Atheense 
ichtlijoen, waardoor een passende
nvloed van Nederland op de inzet van 
ie wapens is gewaarborgd.

3. Productie, opslag, bezit eo gebruik 
an specifiek klimaatveranöerende-, bio- 
ogiscbe- en al dan niet binaire chemische 
apens, dient verboden te worde». Slechts 
iet onderzoeken produceren,bezitten en 
lebruiken van beschermende voorzieningen 
:eger> deze wapens .is aanvaardbaar.
lolsn.g biolog Lsche- en chemische wapens 
109 geen rol kunnen spelen in een ge
wapend conflict waarbij de Nederlandse 
rrijgsmacht hier zo'n optimaal moge lijke 
aescherming tegen te hebben. Transport 
ran deze wapens over Nederlands grond- 
jebied dient verboden te zijn.

14. om een zo effectief mogelijke ver
dediging van de NAVO-1idstaten te verze
keren, moet een zo groot roogelïjke stan
daardisatie en interoperabiliteit van 
®aterieel en onderdelen binnen de NAVO 
gerealiseerd worden. Hiertoe dient Neder
land het Initiatief te nemen om binnen 
eeti Europees wapenaankoopageotschap op
te richten.

15. Onderzoek naar en invoering van 
Ercerging Technologies (E.T.)dient gesitu
eerd te worden, mits de atoorodreropel niet 
verlaagd wordt, opdat de afhankelijkheid 
van met name korte dracht kernwapens 
verkleind wordt.
Ee mogelijkheden voor de invoering en ce 
toepassing van E.T. dienen in saroenhaog 
te worden bezien met bestaande tekort

komingen in de defensie en de alternatie
ven voor hun toepassing.

16. De goede exploitatie van reeds, aanwezig 
eo. nog aan te schaffen materieel dient op 
nationaal niveau gewaarborgd te zijn. Er 
dient dan ook weer geld voor reserve
onderdelen te worden uitgetrokken.

17. Bij de keuze voor nieuwe oefenterrein
en dienen meerdere alternatieven in biooeo- 
en buitenland in ogënschauw te worden ge
nomen. Van alle alternatieven dient een
mi 1 ieueffectrapportage gemaakt te worden. 
Deze rapportages dienen een belangrijke 
overweging te vormen bij het tot stenökc- 
men van de uiteiodelijke beslissing. Bij 
die beslissing dienen milieubelangen en 
belangen van natuur en laodschap zorgvul
dig te worden afgewogen, tegen de defensie- 
belangen, waarbij recreatiebelangen eo 
landbouwbelangen ook een rol kunnen spelen.

18. De Nederlandse krijgsmacht dient haar 
banden met de studentenweerbaarheidscorpsen 
te verbreken.

IV PERSONEELSBELEID

19. De JOVD' is principieel voorstander van 
gelijke behandeling in gelijke gevallen.

20. Defensie- eo overig rijksoverheids - 
personeel dienen gelijk behandeld te worden.

21. De bezoldiging van militair beroeps- 
personeel dient voor zover mogelijk gere
lateerd te worden aan de ambtenarensal
arissen voor vergelijkbare functies en 
ervaring, mede om aan de behoefte aan 
voldoende gekwalificeerd personeel te 
blijven voldoen.

22. Compensatie voor overwerk en verzwa
rende omstandigheden dient naar behoren 
geregeld te worden.

23. Militair personeel dient inzake arbeids
voorwaarden eo omstandigheden ge'ïnstitatio- 
naliseerde medezeggenschap, in de vorm van 
bijvoorbeeld ooderdeelsoverlegorgaoet) te 
hebben. Dit mag niet ten koste gaan van de 
om»i öc?e 3 i jke inzetbaarheid onder alle om
standigheden van de krijgsmacht. Om deze 
reden krijgt het militair personeel geen 
stak i ogsrecht.

24. Het militair strafrecht dient inge
past te worden in het commune strafrecht 
waarbij de str .afzgken ten aanzien van 
militaire verdachten bij de rechtbank 'en 
bet gerechtshof worden behandeld door 
militaire kamers, de militaire kamers



bestaan uit een bucgee~presideot, een 
borgerlid van bet gerecht en een militair, 
die geen lid is van de rechterlijke macht. 
Hoger beroep en cassatie dienen open te 
staan bij de commune strafrechter.

25. De doodstraf dient binnen het mili
tair strafrecht te wórden afgeschaft.

26. militairen die op grond van gewetens
bezwaren weigeren op bepaalde onderdelen 
te «orden ingezet moeten de mogelijkheid 
krijgen elders ingezet te worden.

27. Gezien de sterk verouderde normen en 
sancties die in het militair tuchtrecht 
voorkomen, zal er door'een onafhankelijk 
orgaan een Wet Militair Tuchtrecht moeten 
worden uitgewerkt, teneinde te komen tot 
een gelijke behandeling van gelijke ge
vallen.

28. Militair- tuchtrechte!ijke beslis
singen dienen in surnenierscbri.f tel i jke 
vorm te worden gegeven. Beklag dient open 
te staan bij de bek lagseneerdere, en hoger 
beroep in laatste instantie dient open te 
staan bij een cn i 1 i ta i rtuchtrechte 1 i jk 
college, waarvan tenminste één lid jurist 
dient te zijn.

29. aaogazien de krijgsmacht deel uit- 
voaakt van de maatschappij, dient de intre- 
gratie van de vrouw binnen de krijgs
macht mag niet afwijken van dat van haar 
mannelijke collega. Slechts sexe-onaf- 
hankeliike keuriogs-,selectie-en oplei
dingseisen «logen bepalen of een individu 
voor een bepaalde functie geschikt is.

30. Het functioneel leeftijdsontslag 
(F.L.O.) dient verhoogd te worden tot 
58 jaar. Waar de militairen te stellen 
fysieke-en psychische eisen daartoe 
dwingen, dienen militairen uit te treden, 
waarbij hun inkomen wordt vastgesteld
op 80% van het laatst verdiende salaris, 
voor bepaling van deze uittreding dient 
er een jaarlijkse keuring te komen. Zij 
moeten de mogelijkheid krijgen een andere, 
wel passende, functie binnen de krijgs
macht te vervullen.

31. Arbeidsduur verkorting (ADV) in de 
Nederlandse krijgsmacht leidt tot een 
verzwakking van de operationele sterkte. 
Invoering vso ADV acht de JOVD derhalve 
niet wenselijk omdat ce sterkte van de 
krijgsmacht gerelateerd dient te zijn 
aan de nationale veiligheidssituatie en 
niet aan de Nederlandse werkloosheid. Wei 
dient het militair personeel hiervoor

financieel gecompenseerd te worden. '

V DIENSTPLÏCHTBELEID

32. Tegenover de rechten van het individu1
gegarandeerd door de overheid, dient o.nöe' 
andere de plicht van dat individu te staâ  
tot het volbrengen van een maatschappeli; 
dienstplicht. ’

33. De militaire dienstplicht dient te 
worden geïntegreerd in het scala van too-' 
gelijkheden van maatschappelijke dienst-' 
plicht. Hierbij dient als eerste voorwaai 
te gelden dat de operationele sterkte 
van de krijgsmacht onaangetast blijft.

34. Binnen dit scala dient er een zo gro:' 
mogelijke keuzevrijheid te zijn door de, 
invoering van een systeem van variabele 
dienstplicht, waarin de dienstplichtige, 
zelf kan kiezen uit de voor hem of haar 
passende functies roet de daaraan gekop
pelde diensttijöeo. Deze keuzevrijheid 
wordt beperkt door de behoefte van de 
krijgsmacht; en die behoefte wordt beperi 
door de wet gewetensbezwaren. Daartoe wo 
de dienstplichtige, zoveel roogelijk over 
eenkomstig zijn keuze, een passende fuoc 
aangewezen. Over het algemeen dient de 
vervulling van de dienstplicht aan te 
vangen oomidde1 iijk na het voltooien of 
afbraken van middelbare school of voort
gezette opleiding, waarbij de dienstplic 
tige i.v.ro. studie of werk zoveel mogeli 
inspraak dient te hebben omtrent het ti; 
stip van vervulling van de dienstplicht. 
Daartoe dient hem een behoorlijke voor
lichting over zijn mogelijkheden voor 
uitstel te worden verstrekt.

35. Maatschappelijke dienstplicht dient 
over het geheel genomen zo kort mogelij! 
te zijn waarbij de eisen van goede op
leiding voldoende geoefendheid en...ruime 
inzetbaarheid gewaarborgd moeten zijn. 
Puncties waarin men langer moet diepen 
de verplichte diensttijd, mogen slechts 
op basis van vrijwilligheid van de dien 
plichtigeo «orden vervuld.

36. Er dient één algemene keuring te z\ 
voor alle dienstplichtigen ingedeeld U 
bepaalde gevallen, die corresponderen t 
de geschiktheid voor bepaalde onderdelf 
van maatschappelijke dienstplicht.

37. De vervulling van de maatschappeli; 
dienstplicht behoeft niet in ons land 1 
geschieden. Met name ontwikkelingsproji 
in de derde wereld kunnen een werkkriT 
zijn van maatschappel i jkd lenst plicht! 1



ze maatschappelijke dienstplichtigen 
e n e n in dienst te zijn va;> o oor ó’e 
•erbeit? erkende orgao isat i'ës'. ’ ’

In Nederland kunnen, onder' meer 
■stschappe 1 i jke (belangen) g'roëpër ingen 
n werkkring voor dienstplichtige?) zijn.

i. Concurrentie vervalsing door de'ver-' 
illing van de maatschappelijke dienst- 
icbt dient voorkomen te worden.

). Dienstplicht zuiver op grond van 
klacht wijst de JOVD af»

, Zolang de militaire dienstplicht nog 
et geïntegreerd is in een stelsel van 
latschappel i jke dienstplicht, dient de 
litaire dienstplicht ook voor vrouwen 
•gaan gelden. Hierbij vrijstelling we- 
;os broeder-of zusterdienst af.

!. De arbeidsvoorwaarden van dienst- 
.ichtigen moeten door betrokken partijen 
i onderling overleg worden vastgesteld. 
;erööor tnag echter de inzetbaarheid van 
: krijgsmacht niet in gevaar komen. Om 
:ze reden krijgt militair personeel geen 
:ak i ngsrecht. Het is daarom wenselijk 
■ t er een geschillencommissie arbeiös- 
iorwaaröer» wordt iogesteld.

!. De beloning voor dienstplichtigen 
ieot op afstand gekoppeld te zijn aan 
iroepskrachten met vergelijkbare ervaring 
> functie, en aan leeftijd van de dienst- 
iichtige.

h Zodra het maatschappelijk dienst- 
lichtstelsel is ingevoerd dient de be- 
)ning voor alle dienstplichtigen in 
"incipe gelijk te zijn, waarbij echter 
skening gehouden dient te worden roet 
?psaide verzwarende omstandigheden en 
-t functieniveaus.

h De bestaande en toekomstige onrecht- 
iaröighedeo (zoals stodiebreuk en achter
band op de arbeidsmarkt) van de vervul- 
Ln9 van de dienstplicht, dienen, zolang 
- militaire dienstplicht nog niet is 
uotegreerd in een systeem van maat- 
-happelijke dienstplicht, zoveel raogelijk 
} materieel en inraaterieel opzicht te 
3röeo gecoropenceerd.

-• Eeen, de dienstplicht vervangende, 
?ffiog wijst de JOVD af. .

'• De vooropleiding van de toekomstige 
li 1 bai r dient verwerkt te worden in de 
botsing welke weer in dienstverband 
jrüt aangewezen, teneinde ce efficiëntie

van onze krijgsmacht kan vergroten.

48. De kazernering dient niet verplicht 
te zijn én voorts strenger te worden ge
toetst aan de eisen die elders in de maat
schappij mét betrekking tot behuizing 
worden gehanteerd, voor zover het de 
inzetbaarheid van het onderdeel niet in 
gevaar brengt. Bij het niet gebruiken
van kazerne faciliteiten dient geen in
houding op de wedde plaats te vinden.

49. Voor alle dienstplichtigen dienen zo
veel mogelijk dezelfde regels te gelden
m.b.t. herhaling en mobilisatie.

(agendapunt 39)

MOTIE GEMENGD VAREN

De JOVD in vergadering bijeen op 21 en 22 
juni 1986 te Bunnik.

KENNIS
- genomen te hebben van de vele publicat
ies m.b.t. tot het zgn. "gemengd varen" 
bij de Koninklijke Marine.
OVERWEGENDE
- dat een aantal van genoemde publicaties 
niet bepaald uitblinken door objecfcievi- 
teifc t.a.v. de problematiek van "gemengd 
varen"
- dat door deze publicaties alle marine- 
vrouwen over één(negatieve) kam geschoren 
worden.
- dat door de genoemde publicaties de 
positie en de goede naaro en eer van de 
Nederlandse marinevroüw op ontoelaatbare 
wijze in discrediet is gebracht.
- dat het overgrote deel van de Neder
landse marienevrouwen zich voor 10 0% 
inzet voor de marine.
- dat nog niet alle problemen zijn opge
lost m.b.t. het "gemengd vaREN"
SPREEKT HAAR VERONTWAARDIGING UIT
- over allerlei ongefundeerde negatieve 
publicaties die de positie van de Nerder- 
Janöse marinevroüw aantasten en in een 
negatief daglicht stellen.
SPREEKT VOORTS ALS HAAR MENING UIT
- dat het "gemengd varen" bij de Konin
klijke marine op versnelde wijze voort
gang dient te vinden.
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG 

MOTIE F-3 PIJPLEIDING DOOR DE WADDENZEE 

De JOVD .in vergadering bijeen op 21 en 22



rl B - !NFO:

1986 te Bunoik.
CONSTATERENDE
-het voornemen van de Nederlandse Aard
olie Maatschappij (NAM) een gas/olie- 
leiding aan te leggen van het F-3 veld 
naar Warffuro en de Eemshaveo.
- het voornemen van de NAM deze F-3 lei
ding door 24 km waddengebied te leggen,
- dat bij eventuele ramp volgens de scen
ario's van zowel de NAM als de Landelijke 
Vereniging tot behoud van de Waddenzee 
(LVBW) een zeer grote hoeveelheid olie 
vrij zal komen (T00~1000tn3 volgens de NAM 
8000-20000m3 volgens LVBW),
- dat volgens studies van TNO:

- de F-3 olie zeer giftig is
- de F~3 olie zeer langzaam verdampt
- bij een eventuele ramp onherstelbare 

schade zal worden toegebracht aan het 
ecosysteem
- dat een eventuele lek , volgens de NAM, 
pas na 36 uur ontdekt zal worden. 
OVERWEGENDE
- dat het 10-24 uur zal duren voordat 
bestrijdingsmiddelen ter plaatse zijn
- dat Rijkswaterstaat niet beschikt over 
voldoende getrainde mensen eo materieel 
om in het waddengebied drijvende olie
op te ruimen
- dat opruitnacties bemoeilijkt worden 
doordat het wad elke 12 uur droog valt
- dat de geschatte kosten van een even
tuele ramp, uitgaande van het NAM-sceoario, 
minstens ƒ 1 miljard zijn
- dat meer kosten van de vier alternatie
ven van LVBW (5-10%, dit komt overeen 
met 50-100 miljoen gulden)
- dat een effectieve bestrijding van een 
olieramp io het waddengebied zonder grote 
aanslag op het ecosysteem ónmogelijk is 
ROEPT DE REGERING OP
- voor het aan leggen van de F-3 pijplei
ding door het waddengebied geen toestem
ming te verlenen, indien het overleg tussen 
LVBW en de NAM geen positief resultaat 
oplevert
ROEPT DE NAM OP
-de vier alternatieven van de LVBW serieus 
in overweging te nemen en in overleg 
met de LVBW te komen tot een veilig en 
financieel aantrekkelijk.alternatief 
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG

MOTIE UITSTOTING FPOe UIT LIBERALE 
INTERNATIONALE

De JOVD in vergadering bijeen op 21 eo 
22 juni 1986 te Bunnik.
OVERWEGENDE
- dat de Oostenrijkse liberale partij FPOe 
sedert 1987 lid is van de Liberale Inter
nationale

■- dat de FPOe sedert enkele jaren een t,. 
alitieregeriog vormt met de socialistis. 
SPOe, en drie ministers en drie stéatsc|; 
retarissen levert ,,
- dat een recente enquête beeft uitgewt
dat 42% van de 37.000 leden van de FPOt 
in sterke mate aoti-semiet is '
CONSTATERENDE • j.
-dat FPOe-parlementsl id O.Sctinzi, vaoi, 
melig SA-Sturmführer, destijds "minder; 
begaafden" wilde laten steriliseren
- dat FPOe-gemeenteraadsl id (te Linz) F. 
Steiosky aoti-seroitische demonstraties 
tegen de toneelversie van "Het dagboek 
van Anne Frank” verdedigde .
- dat FPOe-gemeenteraadslid (tc Wenen). 
Element liet weten "hoogstens uit oppas 
n i te i tsc verweg i ngen roet de jood Kreisk) 
willen samenwerken"
- dat zijn col leoa-gemeenteraadsl id C.l; 
voorzitter was van zowel de Aoti-semiet| 
bond als van de Liga tegen ontaarde kut(
- dat F.Peter, voormalig SS-Obersturm-| 
f'übrer, en destijds belast met het liqi; 
deren van "bandieten, joden en zi^eunej 
'tot 1978 partijvoorzitter van de FPOe'ij
- dat deze F.Peter sedertdien fractietc; 
zitter van de FPOe is io bet Oostenrijk 
parlement
- dat FPOe-mioister van defensie F.Fris 
schlager vorig jaar een schandaal ver- 
oozaakte door de hartelijke begroeting 
op een vliegveld van de juist uit itali 
eanse gevangenschap ontslagen oorlogs
misdadiger en massamoordenaar Reder, vq 
malig SS-Stumbandführer
- dat dezelfde Frischenschlager in het] 
openbaar zijn twijfel heeft uïtgesprotg 
over het bestaan van gaskamers in concfj 
tratiekamp Mauthausen
- dat bij in ‘65 secretaris-generaal wi 
van de rechts-extreme Ring Freiheitlict 
Studenten, die aoti-semitische demonsti 
ties organiseerde onder de leuze "Leve 
Auschwitz!", en waarbij een bejaarde cc 
mooist werd doodgeslagen
-dat FPOe-staatssecretaris van financic 
H. Bauer en FPOe-mioister van handel/v: 
premier N.Steger ook lid waren van deze 
organisatie
- dat FPOe-minister van justitie H.Ofnf 
afkomstig is uit de neofascistische Bu( 
Heimattreuer Jugend en jarenlang cootai 
man was van de Afction Neue Rechte 
VOORTS OVERWEGENDE
- dat aan vijf van de zes FPOe-ers in i 
Oostenrijkse regering dus wel een (viei 
luchtje hangt
- dat de W D  en de liberale Ioternatin 
Groep Nederland reeds enkele malen tea< 
het bedenke 1ijke karakter van de FPOe 
hebben gereageerd, en heeft verklaard : 
nodig niet te aarzelen op maatregelen 1



ppOe aan te dringen, tot en roet uit- 
ting uit de Liberale Internationale
eei<t als ha a r m e n i n g uit
at onmiddelijke uitstoting van de 
e uit de:Liberale Internationale 
ogend gewenst is 
PT DE VVD OF
Hes te doen. om een zc spoedig rnoge- 
te uitstoting van de FPOe uit de 
erale Internationale te bewerkstelligen 
PT HET HB OP
ieh te heroverwegen over de contacten' 
de PFJ;
GAAT OVER TOT DE. ORDE VAN DE DAG

IE VS - LYBIE

JOVD in vergadering bijeen op 21 en
juni te Bunnik
RWEGENDE
at de bombardementen op Tripoli en 
ghasl volgens een resolutie van de 
eroene vergadering van öe Verenigde 
ies vallen onder directe agressie 
at de Verenigde Staten vóór deze 
olutie, definiërende het begrip agressis 
beo gestemd
at iodieo het bombardement op Tripoli 
Benghasi bedoeld is als repressaille 
r de Lybische terreuracties in Berlijn 
op het TWA-vliegtuig, dit dan niet 
doet aan öe daaraan door het volken- 
ht gestelde eisen van subsidiariteit 
proportionaliteit
at het volkenrecht elke staat de plicht 
egt binnen haar grenzen tecroristi- 
e activiteiten, gericht tegen andere 
ten, te verhinderen 
STATERENDE
at de vergeldingsactie is iogegeven 
r binnenlandse-politieke overwegingen 
at veel van deze acties gericht zijn 
en burgers en instanties van de VS 
het buitenland
at soortgelijke acties van Israël 
t hebben geleid tot het beoogde re- 
taat
at diverse Arabische terroristische 
anisaties al vergeldingsacties hebben 
gekondigö en/of reeds hebben uit- 
oerö
EEKT ALS HAAR 'm en ing UIT
at de VS van verdere repressai31 es
1 en afzien
at de nationale politie- en iolichting- 
iensteo nauwer moeten samenwerken bij 
bestrijding van terreur 
at politieke, diplomatieke en/of eco- 
ische sancties tegen landen die ter- 
^sten steunen en/of op hun gebied 
°en, moeten worden genomen 
GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG

MOTIE RESOLUTIE

De JOVD in vergadering bijeen op 21 en 22
juni 1986 te Bunnik
CONSTATERENDE
- dat de Driemaster van Maart noch die -van 

.Januari de tekst van de resolutie "Natio
naal Defensiebeleid" bevatte
- dat de leden de resolutietekst niet eer
der dan twee weken voor de sluitingsdatum 
van amendementen hebben ontvangen
- dat er dus voor de behandeling van de 
resolutie slechts twéé weken beschikbaar 
waren
OVERWEGENDE
- dat de resolutie in meerdere fasen be
handeld wordt
- dat een periode van twee weken ontoe
reikend is om weloverwogen en zorgvuldig 
een resolutie te behat?delen
- dat door deze gang van zaken het de leden 
vrijwel ónmogelijk wordt gemaakt om deel
te nemen aan de besluitvorming van de JOVD 
VERDER CONSTATERENDE
- dat op hetcongres io VI issLogen 1982 een
motie aangenomen, waarin het HB werd ver
zocht ervoor te zorgen dat er een
periode van drie maanden ligt tussen de 
ontvangst van de resolutietekst en de 
sluitingsdatum van amendementen
- dat op de congressen in Deventer en 
Eindhoven van 1983 en 1985 een dergelijke 
motie is aangenomen
SPREEKT ALS HAAR MENING UIT
- dat zij öe gang van zaken rond de publi
catie van bovengenoemde resolutie zeer 
bevredigend vindt
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG 

MOTIE LEDENADMINISTRATIE

De JOVD in vergadering bijeen op 21 en 22 
juni 1986.
CONSTATERENDE
- dat aanmeldingsformulieren van nieuwe 
leden in sommige gevallen rechtstreeks 
naar het algemeen secretariaat worden ge
zonden zonder dat het afdelingsbestuur op 
de hoogte is van het feit dat de afdeling 
een nieuw lid heeft
- dat bij de ingebruikname van een nieuw 
computerprogramma de ledenadministratie 
op het algemeen secretariaat fouten zijn 
gemaakt
- dat er mensen zijn die zich als lid heb 
ben opgegeven en nog niet bij het afdelings
bestuur bekend zijn
OVERWEGENDE
- cat in het geval van dergelijke calami
teiten een goede controle door de afdeling 
op het algemeen secretariaat wenselijk is
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- dat een goede controle op het algemeen 
secretariaat niet moge lijk is wanneer
o iet alle leden van een afdeling bij dat 
afdelingsbestuur bekend "zijn 
EN ROEPT HET HOOFDBESTUUR OP
- de aanmeldingsformulieren dusdanig te 
veranderen dat bij het adres van bet 
algemeen secretariaat ruimte wordt open
gelaten voor het adres van het afdelings
bestuur, zodat het formulier als eerste 
bij het afdelingsbestuur terechtkomt,
die het doorstuurt naar het algemeen 
secretariaat waarna het voorzien van lid- 
ouramer terugkomt bij het afdelingsbestuur 
zodat ook het afdelingsbestuur accuraat 
kan reageren op een veranderd ledenbestand 
en goede controle van het afdelingsbes- 
tuur op het algemeen secretariaat moge
lijk is
- over te gaan op nieuwe 4-deli.ge mutatie
formulieren waarvan naast de 2 gebruike
lijke kppiën en 1 deel naar betreffende 
afdeling en een deel naar de V&S functio
naris van het betreffende district wordt 
gestuurd
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG

ACTUELE MOTIE RAPPORT COMMISSIE OORT

De JOVD in vergadering bijeen cp'21 en 22 
juni 3 986 te Bunnik.- 
KENNIS GENOMEN HEBBENDE "
- van het rapport van de commissie Oort 
tot vereenvoudiging van de loonbelasting 
en de inkomstenbelasting 
CONSTATERENDE
- dat de loon- en inkomstenbelasting de 
afgelopen jaren qua tariefstructuur, als
mede door de toenemende ingewikkeldheid 
van ce regelgeving en de daarmee samen- 
haogeode uitvoeringsproblemen onaanvaard
baar zijn geworden voor de belastings- 
piichtige, de inhoudingsplichtige■en de 
fiscus
- dat de premieheffing voor de volksver
zekeringen (AAW,AKW,AWW,AOW e n AWBZ) 
ingewikkeld en ondoorzichtig is en niet• 
voor alle verzekeringen op eenzelfde ma
nier verloopt
- dat de premies voor öe volksverzekering 
geheven worden over een ander inkomen (be 
zgo. premieinkomen) dan waarover öe loott
en- inkomstenbelasting geheven wordt (het 
zgo. belastbare inkomen)
- dat m.u.v. bejaarden vrijwel iedereen 
c ie loon- eo/of inkomstenbelasting be
taalt, tevens premies voor de volksver
zekering moet betalen
DAARNAAST OVERWEGENDE
- dat öe loon-en inkomstenbelasting en

depremieheffing voor de volksverzekering 
in principe öe herverdeling van inkomste 
gemeen hebben 
SPREEKT ZICH POSITIEF UIT
- over de door de commissie Oort voorges 
telde samenvoeging van belastingen over 
het inkomen roet de premies voor de volks 
verzekeringen
VOORTS CONSTATERENDE
- dat een belangrijke oorzaak van inge
wikkeldheid van belastingen ligt in de 
hoogte van öe tarieven: hoe hoger de ta
rieven, hoe sterker de aandrang om reke
ning te houden met bijzondere omstandig
heden
- dat proportionele belastingheffing 
rechtvaardig kan zijn indien op deze 
wijze iedereen naar draagkracht belastis; 
betaalt
- dat één vast tarief de belastingheffin: 
aanmerkelijk vereenvoudigd
SPREEKT ZICH TEVENS POSITIEF UIT
- over öe door öe commissie Oort voorge
stelde invoering van één vast tarief ove. 
een lang iokómsostraject met slechts eeo 
basisaftrek (waarbij bejaarden en buiten
landers i.v.m. de volksverzekeringen een 
uitzonderingspositie bekleden)
VOORTS OVERWEGENDE
- dat afschaffing van de aftrekposten 
(buiten de volksver-zekeriogspremi.es) wel 
iswaar een sterke vereenvoudiging in het 
belastingstelsel betekent
- dat echter afschaffing van aftrekposte: 
inhoudt dat er grote inbreuk gemaakt 
wordt op öe hierdoor bestaande maatschap- 
pelijke rechtvaardigingsgevoelens
- dat aftrekposten mestal nauw sameohaom 
met het verwerven van inkomen, zodat de 
mogelijkheid tot vereenvoudiging zeer be
perkt is
- dat bij afschaffing van veel aftrekpos
ten de belastingtarieven slechts zeer 
weinig kunnen dalen
SPREEKT ZICH VOORTS POSITIEF UIT
- over de door de commissie Oort voor
gestelde stroomlijning van aftrekposten 
VOORTS OVERWEGENDE
- dat het aangifte-en aanslgbiljet zo - 
danig, bij öe doorvoering van öe voorste
len van de cie Oort, vereenvoudigd zulle? 
zijn, dat het invullen resp. opleggen 
door de belastingplichtige resp. de fis
cus, dat de huidige problemen hieromtren 
opgelost zullen zijn
- dat het wenselijk is dat iedere burger 
direct middels een aanslag- eo/of aan
giftebiljet geconfronteerd wordt roet de 
hoeveelheid belasting, die hij of zij 
moet betalen, waardoor de belastinghef
fing doorzichtig is -
- dat iodien de loonbelasting een voorhe
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fiiK] van de inkom,steobelasting is,- dit 
;1itvoeriogstecboische en financieel geen 
loemeoswaaröige probietneo op leve r t ,  t e r -  

wel iedereen een aangifte eo/of 
aanslagbiljet krijgt 
SPREEKT ZICH NIET POSITIEF UIT
- over het door de commissie Oort voor- 
oestelde idee de loonbelasting zoveel 
ïoaeiïjk e io d h e f f i n g  te laten zijn, waar
door belastingheffing voor de burger on
zichtbaar wordt
t/OORTS NADRUKKELIJK WIJZEND OP DE FEITEN
- dat de JOVD de invoering van een g e f i s 
caliseerd basisinkomen via het door de
JOVD voorgestelde dr ie - t rapssysteem  (B a s i s 
inkomen, verplichte loooöerviogsverzeteer-  
ingen, vrijwillige aanvullende ve rzeker ing 
en) een nog verder doorgevoerde vereen
voudiging van het belastingstelsel ople
vert, waarbij bet stelsel aan doelmatig
heid en (doorzichtigheid wint, zonder af
breuk te doen aan billijkheid waarbij 
-afschaffing van volksverzekeringen en 
belastingvrije voeten mogelijk is 
-rechtvaardige belastingheffing tnogelijk 
is met één vast belastingpercentage 
over het gehele inkomenstraject 
-de problematiek van de werknemersver
zekeringen ook vereenvoudigd is
- dat derhalve de invoering van een der- 
sol i jk g e f i s c a l i s e e r d  basisinkomen de 
voorkeur van de JOVD heeft boven öe door 
oe commissie Oort voorgestelde stelsel
wijzigingen
- dat öe door de commissie Oort gedane 
voorstellen zeer welkom zijn als tussen
stap naar een gefiscaliseerd basisinkomen 
VOORTS CONSTATERENDE
~ dat vermoaenswiosten bij öe huidige be -  
Isstiogheffiog niet in alle gevallen ge- 
1 i 1 k behaoöe1 d worden
- dat nl. verroogenswinsten binnen öe 
ooderoemi og wel en buiten de onderneming 
niet onder het huidige inkomensbegrip 
voor de belastingheffing vallen
' dat een herziening van het i nkoroeosbe- 
?vip voor öe belastingheffing derhalve 
veer wenselijk is 
OVERWEGENDE
~ dat öe behandeling van een fiscaal in
komensbegrip en een gefiscaliseerd basis
inkomen niet in de opdracht van de commis
sie Oort is verwerkt
ROEPT de o v e r h e i d op e e n s ta atco mmiss ie
bï TE STELLEN
ter. öe opdracht voorstellen te doen m .b .t .
' de invoering van een basisinkomen 
" de herziening van het inkomensbegrip 
'vor öe belastingheffing 
de problematiek van de werkoemers- 
-keringen

ES GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG

MOTIE EREDOCTORAAT WINNIE MANDELA

De JOVD in vergadering bijeen op 21 en 22 
juni te Bunoür.
CONSTATERENDE
- dat in öe afgelopen tijd door Winois 
Mandeis oproepen tot geweldpleging tegen
de blanke burgerbevolking in Zui-Afrika zijn 
gedaan
- dat zij op 13 april jl. te Munsieville 
ten overstaan van een menigte uitsprak: 
"Samen, hand in hand, roet onze lucifers 
en onze halsbanden zullen wij dit land 
bevrijden. Wij hebben geen geweren, wij 
hebben alleen maar stenen, lucifers en 
benzine".
OVERWEGENDE
- dat de "ha 1 sba.odraetbode" (gruwelijke me
thode om vermeende politieke tegenstanders 
een roet benzine overgoten autoband om öe 
nek te hangen, die aan te steken en het 
slachtoffer aldus levens te verbranden) 
uitsluitend wordt gebruikt tegen leden van 
de zwarte bevolking, die van "verraad" 
wordt verdacht
- dat Winnie Mendela dus overduidelijk ook 
heeft opgeroepeo tot verdere geweldpleging 
tussen zwarten onderling
- dat genoegzaam bekend is dat öe "halsband- 
methode" slechts een va.o öe diverse manier
en is waarop, gematigde zwarten, die zich 
niet met öe öce1ste31iogen en öe methoden 
van het ARC kunnen verenigen, geïntimideerd 
worden
- dat het. woord "halsband" (necklace) in 
Zuid-Afrika in feite is verworden tot het 
codewoord voor gewelddadige liquidatie 
VOORTS CONSTATERENDE
- dat in het eerste kwartaal van dit jaar 
reeds bijna 200 personen door radicale zwar
ten om het leven zijn gebracht, waaronder, 
velen d.m.v. genoemde methode
-dat in deze periode al ruim 700 woningen 
en ca. 230 .bedrijfspanden van gematigde 
zwarten zijn platgebrand 
VOORTS OVERWEGENDE
- dat de woorden van Winnie Maodela tegen 
deze achtergrond gezien moeten worden
-- dat 19 van de 30 bestuursleden van het 
ANC lid zijn van öe SACP (de South Africao 
Communist Party, die in haar handvest heeft 
staan öe vestigingen van een klasseloze 
socialistische maatschappij in Zuid-Afrika
- dat het ANC en de roet het ANC gelieerde 
groeperingen, extreme vormen van al dan 
niet willekeurig geweld hanteren om de 
burgerbevolking onder druk te zetten
- dat het ANC schijnbaar, tot dat de ver
kiezingen hebben plaatsgevonden geen aan
spraak kat) maken op een wijdverspreide en 
spontane steun uit de bevolking, gezien de 
kennelijke noodzaak om ö.m.v. geweld cos-
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Ito Ie uit te oefenen
- öat bet ANC de zwarte bevolking ö.m.v. 
gewelddadige intimidatie in feite laat 
kiezen tussen medewerking of de dood
- dat door deze intimidatie de zwarte 
bevolking de vrijheid van handelen en 
van meningsuiting t.B.v. hun eigen pol
itieke toekomst wordt ontnomen
- dat het ANC hierdoor eigen verantwoor
delijkheid uitsluit en blijk geeft van 
volstrekte minachting voor de waardig
heid van het individu en voor mensen-
3 evens
- dat het bewerkstelligen van "bevri'jöiog 
(els doelstelling van de SACP) langs
een barbaarse en geweidadige weg neec- 
komt op het ontkennen en negeren van 
juist die beginselen, waarop vrijheid 
gebaseerd is
TEN SLOTTE CONSTATERENDE
- dat Wsonie Maoöela door de Rijksuniver
siteit te Utrecht op 11 juni jl. een ere
doctoraat is verleend, nota bene in de 
rechtsgeleerdhei d
TEN SLOTTE OVERWEGENDE
- dat dit eredoctoraat is toegekend zui
ver op (dubieuze) politieke gronden, en 
niet op wetenschappelijke gronden
- dat dit oneigenlijke gebruik van een 
wetoeschappe1 ijke (immers academische) 
onderscheiding een gevoelige inflatie 
van de doctorstitel iohoudt en een aan
fluiting vormt voor academici in liet al
gemeen en juristen in het bijzonder
- dat öe JOVD apartheid altijd heeft 
veroordeeld en nog immer veroordeelt als 
een onrechtvaardig en vernederend
en daarom onaanvaardbaar systeem
- dat de JOVD zich echter ook altijd fel 
voorstander heeft getoond en nog immer 
toont van afschaffing van dit systeem 
primair d.m.v. een dialoog en al wat 
daar mee sameohangt
- dat' de JOVD zich altijd een fel tegen
stander heeft getoond ven terrorisme 
SPREEKT ALS HAAR MENING UIT
- met verontwaardiging en verbijstering 
kennis te hebben genomen vat) de toeken
ning van een eredoctoraat aan Wionie
Maode la
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG

SUITINGS DATUM AMENDEMENTEN EN MOTIES

De sluitingsdatum voor het indienen van • 
de amendementen en moties voor het cong^ 
op 15 en 16 november 19S6 is vastgesteïö, 
op 7 oktober 1986, om i1.00 uur dient U , 
alles ingediend te hebben bij het Algemeet 
Secretariaat. Amendementen dient U als 
volgt in te dienen:

1stelling: 123 afdeling: Waddenzee 
schrappen: ..............
vervangen door:...»...... ,
toe1 i cht i ng:»............ j

Het amendement heeft betrekking op ste.ll> 
123 van de resolutie. Amendementen dient; 
U getypt in te leveren. Achter elk ameodei 
ment dient ook de aföel iogsoaaro te staan.

Ten aanzien van het machtigen van andereni 
dient U niet een andere afdeling of dis- • 
trict te machtigen maar een persoon uit i 
die afdeling of dat district. Per persoon: 
kan men roxlmaal 12 machtigingsstemmeo ooh 
vangen. Van de eigen afdeliogsstemmeo team 
raen ook slechts 32 stemmen per persoon l 
krijgen. \

a d v i e s r a a d!

De komende adviesraden zullen gehouden 
worden op 14 september en 14 december.

ALGEMEEN SECRETARIAAT

Het algemeen secretariaat is van maandag 
4 t/ro vrijdag 15 augustus gesloten.
Voor spoedgevallen kunt U de betreffende 
HB leden bellen.

ARCHIEF]

Het ai gemeen -secretariaat zoekt belang
stel lenden-voor het op orde brengén van 
het JOVD- archief. Dit kan bijvoorbeeld 
io het kader van een afstudeerproject of 
stage, of zomaar omdat men het ioterssarct 
vindt. Voor opgave of meer informatie kao 
men zich tot de algemeen secretaris 
wenden»
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;3otoor steüiogen te gebruiken voor het 
irchief en andere beoodiodhedeo op het 
ilaeraeeo secretariaat. Voor aanbiedingen 
,f informatie tan men zich richten tot 
i;e algemeen secretaris.

bezighouden met öe recente ontwikkel iogeo 
op mediagebied en de wetgeving hiertoe. 
COMMISSIE EMANCIPATIE: zal actief het 
overheidsbeleid m.b.t. emancipatiezakeo 
gaan volgen en tevens zal onderzocht worden 
hoe meer vrouwelijke leden bij het beleid 
en activiteiten van de JOVD zelf betrokken 
kunnen worden.

lü IA T ÏE S

reöenmutaties kunnen alleen worden öoor- 
jegeven d-.ro.v. de bekende mutatieformu
lieren, Deze zijn bij het algemeen sec
retariaat të bestellen, 
iaat het -oro :al ingeschreven leden dan 
Ment men het 1 iönuraroer erbij te ver- 
reiden. Dit bespoedigt de afhandeling.

TR A IN IN G  SC O U R SE

In september organiseert het Europees 
Jeugd Centrum weer een traio i ngscourse 
voor nieuwe mensen in het internatio
naal jongerenwerk.
Hiervoor kan één. persoon gekandideerd 
«orden. Belangstellenden kunnen zich 
opgeven bij Aonelis Meybatm (02975-62323)

CONGRESONDERWERP MAART 1987.

Onlangs heeft het HB bepaald dat het 
coogrestbema voor maart 1987 het wel
zijnsbeleid zal zijn.
De resolutie over dit onderwerp zal m.o. 
aandacht besteden aan de subsidieregeling 
en die momenteel bestaan. Tevens zal 
een liberale visie geformeerd worden op 
welzijn en het te voeren beleid daartoe.. 
Uitgangspunten, de rol van de overheid 
particulier initiatief en overige 
subsidieverstrekkers sullen aan bod 
tarnen.
Om deze ideëeo verder vorm te geven zijn 
enthousiaste mensen nodig, die öe reso
lutie willen uitwerkeo, schrijven en ver
dedigen tijdens "het congres, 
aaomeiden kan, liefst zo spoedig mogelijk, 
bij de secretaris Welzijnszaken, Roo 
Brand, Wi 1 helmi.nasioge 1 14, 2641 JC 
Pijnacker (tel. 01736-3039)

BOOPDBESTÜURSCOMMISSIES }

Ba öe zomervakantie zullen twee nieuwe 
Boofdbestuurscommissies‘óp het terrein 
van het welzijnsbeleid opgericht worden.
COMMISSIE MEDIABELEID: zal zich gaan

Dus, kornuit het vrouwencafé of voor de tv 
vandaan en meld je aan voor' (een van) beide 
comroissLes!
Iedereen (zowel mannén als vrouwen) is van 
harte welkom. 1
Aaomeiden kan bij de secretaris Welzijns
zaken, Ron Brand, Wilbelminssingel 14,
2641 JC Pijnacker (tel 01736-3039)

ADRESSEN COMMISSIE ONDERWIJS

Robbert Brakel (voorzitter)
Vespuccistraat. 105 I
1056 SL Amsterdam 020-839343
Jan Willem Menkvèld ('secretaris)
M.H. Trompstraat 46 bis
3572 XW Utrecht 030-710310
Toine Beijer
Wagnerplein 208
5011LV Tilburg 013-555816
Edöy van den Boogaard
Uilenstede 180-1249
1183 AP Amstelveen 020-433362
King Hao Gao
Cooibaven 536
3024 AR Rotterdam 010-4761618
Guv Kerpeo
Bongerdstraat 29
5931 NA Tegelen 077-30897
Frans Veldhoen
Rode Kruislaan 931
1111 ZV Dieroen 020-905238
Constantijn Wekx
Frankenlaan 15
5037 KB Tilburg 08352-42159 (weekend)

COMMISSIE KUNST & CULTUUR

Edwioa Rouffaer (voorzitter) 
Dr, J.P. ’Thi jssèla'an 33 
3571 GL Utrecht 030-715833 
Hester Brugman (secretaris) 
Li jobaansgracht 14 a i n  
1015 GN Amsterdam' 020-265913 
JacqoeJioe Brust 
Hogewoerö 88a 
2311HS Leiden 071-132904 
Daan Uraans 
Essenpas 6- :'
6903 AN.Zevéoaar 08360-25060

ADRESSEN



gemotiveerde scbr i ftel i jke reactie 
'ïuo je storen aan:
Internationaal secretariaat 
p/a Prins Hendrikkade 104 

1011 AJ Amsterdam
en wel voor 22 augustus 1986,11.00 uur.

Het. JOVD Hoofdbestuuc zal io zijo augus
tus vergadering c?e kandidaten die aan PIJON 
voorgedragen worden selecteren. De door 
bet PIJON bestuur benoemde joogereover- 
teqeowoordiger/ster zal vanaf november 
moeten deelnemen aan bet werk in de 
nationale UNESCO commissie (ongeveer 1 
dag per maand), die bet Nederlandse re
geringsbeleid t.a.v. UNESCO voorbereid.

YES' conferentie

Van maandag 11 tot donderdag 14 augustus 
1986 wordt in Valkenburg door de.Y.ouog 
European for Security een conferentie 
getiteld "TOWARDS A WESTERN European 
DeFence Identity" hieraan nemen deel
nemers uit Nedrland en andere West- 
europeese landen deel. De deelnemers 
bijdrage voor overnachting , alle maal
tijden en deelname aan bet vo1 ledige 
programma bedraagt ƒ65,00. De voer-', 
taal op de conferentie is.engels.
Heb je belangstelling dan kun je contact 
opnemeo met Annelies Meybaum (02975-26323) 
en schriftelijke reacties kun je tot 
14 juli 1986 12.00 uur sturen naar 
Prins Hendrikkade 104 
1011 AJ Amsterdam

De JOVD selecteert? de deelnemers .

Reiskosten en verblijfkosten zijn voor 
eigen rekening,.

[ F T a V n Y n r ~ ^ T l ^

District Noord
20 sept. Introdag Drachten 
29 sept. EG-dag Groningen

4 okt. Introdag Noorderveld/Westerkwar-
tier.

25 okt. Themadag Spreken in het Openbaar
Leeuwarden.

29 nov. Bestuurdersweekend. (inclusief
Vergader- en Discussietechniek)

13 dec. Introdag Hoogeveen

District Overijssel
6 sept. Bestuurderscursus Kampeh
13 sept. Cursus Liberalisme Twente 
4/5 okt. Kadercursus Deventer 
9 nov!' Politieke Stromingen Zwolle
9 nov. Introductiecursus Ommen
9 nov. Introductiecursus Nijverdal

'Mstrict Gelderland
20 sept. Bestuurderscursus Nijkerk 
3/4/5 okt. Vergader- en Discussietechnis 

deel II Nunspeet
13 dec. Politieke Thenacursus Zutphen

District Utrecht
20 sept. Introdag Nieuwegein
25/26 okt.:Spreken in. het Openbaar +

Vergader- en Discussietechniek 
22 nov. Kadercursus .

District West " ' ; g
13 sept. Discussietechniek I Rijswijk 
27 sept. Congresvoorbereiding Rijswijk 
25 okt. Spreekvaardigheid I Rijswijk 
22 nov. Spreekvaardigheid II Rijswijk
n.t.b. Introcursus :

District Zeeland
4 okt. Vergader- en Discussietechniek

Terneuzf-
1 nov. Vergader- en Discussietechniek

Middelhui
29 nov. Bestuurderscursus Schoondijke

District Brabant 
afd. Deurne
19- 9 Spreekvaardigheid I
8-11 Vergader- en Discussietechniek I 
afd. Hart van Brabant 
8-11 Intro Liberalisme

Intro Vergader- en Discussietechnif 
afd. Baronie van Breda 
2-11 Sreekvaardigheid I 
afd. Land van Cuyk

Intro Liberalisme en Spreekvaaröig) 
afd. Eindhoven
20- 9 Intro Liberalisme

Intro Vergader- en Discussietechnif 
13-12 Vergader- en Discussietechniek I 
afd. Kwartier Maasland
29- 11 Intro Liberalisme en Spreekvaardiü' 
afd. Roosendaal
30- 8 Intro JOVD-organisatie en Vergader-

en Discussietechniek 
■ uistrictscursus 
27/28-9 Topkadercursus



D U R U E M  KIE2EN UOOR E E N  LIBERAAL 
BELAST I N8STELSEL

Belastingresolutle van de 
Jongeren Organisatie Ürilheid en Democratie

PREAMBULE
Liberalen streven naar optimale vrijheidsreali- 
sering door middel van spreiding van macht. 
Daar een ongecontroleerde vrijhBid leidt tot 
machtsconcentraties, diB de individuele 
vrijheid aantasten, Brksnnen mij de overheid om 
da Formele en materielB vrijheden van burgers 
te waarborgen.
Db belastingen vormen de belangrijkste bron van 
inkomsten voor de overheid. Een belangrijke 
functie van belastinginkomsten is de Financie
ring van overheidsuitgaven. Daarnaast dienen de 
belastingen ais een instrument voor over
heidsbeleid.
Wij verstaan onder belastingen gedwongen ..gelde
lijke bijdragen van de burgers en bedrijven aan 
dB overheid, die anders dan als boete, 
krachtens een algemeen verbindend voorschrift 
worden geheven.
RECHTSBEGINSELEN UAN BELASTINGEN
Db rechtsbeginselen, die bij belastingheffing 
van belang zijn, zijn:
- gelijkheid
- herverdeling
- draagkracht
- individualisering
- profijt 
Gelijkheid
Liberalen benadrukken dat ieder mens gelijk- 
waardig is. Individuen, die zich in gelijke 
omstandigheden bevinden, moeten dan cok op 
gelijke wijze worden belast.
Herverdeling
Ieder individu heeft het recht zich vrij te 
ontplooien. Dit betekent o.a. dat iedereen de 
minimaal benodigds uitgaven voor lsvensondei—  
houd moet kunnen doen, : De inkomensverdeling, 
die voortkomt uit de marktwerking C de primaire 
inkomensverdeling ), is in dit opzicht 
maatschappelijk ongewenst. Zij leidt namelijk 
tot ongewenste inkomensverschillen.
Herverdeling geeft de overheid de mogelijkheid 
□m, via inkomensoverdrachten C de secundaire 
inkomensverdeling3 , tot een wenselijke verdeling van inkomens te komBn.
Inkomensverschillen zijn gerechtvaardigd indien:
- ieder gelijkwaardige kansen heeft om zich 
inkomsten te verwerven

“ de minst bevoorrechten bij die ongelijkheden 
toóh nog een aantoonbaar voordeel hebben. 

Draagkracht
laders burger moet een bijdrage leveren ter 
financiering van de door de overheid geleverde 
collectieve goederen en diensten.Omdat de pri
maire inkomensverdeling niet de gewenste is, 
gebBurt dit rechtvaardig indien iedereen naar 
draagkracht bijdraagt. Dat wil zeggen dat 
iedereen hiervoor een evenredig nut van zijn of 
haar inkomen moet opofferen.
Individualisering
lader individu moet als zelfstandig persoon 
worden beschouwd. Daarom moet eeniedBr 
individuBBl in de belastingheffing worden betrokken.
Profijt
liberalen vinden dat daar waar da overheid 
rschtstreeks individuele goederen en diensten 
verschaft, iedereen daaraan moet bijdragen 
afhankelijk van de mate waarvan hij of zij daar 
Profijt van heeft.
ESN FUNCTIONEEL BELASTINGSTELSEL
Dm de voornoemde rechtsbeginselen goed tot 
uitdrukking te laten komen, moet het belas
tingstelsel aan de volgende functionele eisen voldoen: 
doelmatigheid 
rechtszekerheid 
uitvoerbaarheid 
doorzichtigheid

Dit houdt met name in dat:- belastingen de welvaart van de samenlsv ; .• ,, 
als geheel positief moeten beïnvloeden.

- belastingheffing voor de belastingplichtige 
niet o n b i l l i j k  moet overkómen en daardoor 
Fraude wordt tegengegaan- het belastingstelsel eenvoudig moet zijn

- het belastingstelsel voor 'de belasting—  
p.lichtige Bn de uitvoerende organen begrijpe
lijk moet zijn.Daar de diverse rechtsbeginselen en functionele 

eisen onderling strijdig kunnen zijn, oeten 
deze nooit tén voile maar optimaal gerealiseerd 
worden,.
EEN LIBERAAL BELASTINGSTELSEL 
DIREKTE BELASTINGEN

De stelsels van de sociale zekerheid en de 
direkte belastingen hebben de herverdeling van 
inkomens gemeen. Beide systemen zijn versnip
perd en ingewikkeld.
Een vereenvoudigd stelsel, waarin de sociale 
zekerheid en de direkte belastingen geïnte
greerd zijn, verdient derhalve de.voorkeur. De 
integratie verloopt via de introduktis van een 
gefiscaliseerd basisinkomen en de nieuwe inko
mensbelasting.De hierdoor ontstane eenvoud en begrijpe
lijkheid zal fraude tegengaan.
BASISINKOMEN
Ieder ingezetene, dia bereid is een bijdrage te 
leveren, aan de welvaart van onze samenleving, 
ontvangt van de overbeid een belastingvrij 
basisinkomen.
Iemand wordt geacht een bijdrage aan dr.
welvaart te leveran indien hij of zij een aan
zienlijk deel van zijn 'of haar vrije tijd 
besteed aan:- arbeid in loondienst of in eigen bedrijf
- verzorgen van een huishouding in een 
samenlevingsvorm
- studie voor een daartoe erkende opleiding
- het zoeken naar arbeid in loondienstMinderjarigen, vollBdig arbeidsongeschikten en 
gepensioneerden komen in ieder geval in
aanmerking voor het basisinkomen.
Dit basisinkomen moet de minimaal noodzakelijke 
uitgaven voor levensonderhoud dekken. Door 
middel van een normbedrag per individu worden 
de huidige inkomensafhankelijks subsidies in 
het basisinkomen geïntegreerd.De huidige inkomensafhankelijke subsidies an ris 
zogenaamde volksverzekeringen komen hierdoor ts 
vervallen.Individuen, die in een samenlevingsvorm wonen 
en leven, hebben financiBle schaalvoordelen. 
Zij hebben zodoende een verhoogde draagkracht. 
Daarom krijgen zij sen verlaagd basisinkomen. 
Het draagkrachtbeginsel weegt hierbij zwaarder 
dan het individualiSBringsbeginsel.

LOONDERUINGSUERZEKERINGEN
iBdere werknemer, zowel bij het bedrijfsleven 
als bij de overheid, is verplicht verzekerd
- tegen loonderving door werkloosheid en ar

beidsongeschiktheid
- voor een ouderdomspensioen
Werknemers en werkgevers dragen gezamenlijk bij 
in.de kosten van deze verzekeringen.
De premies, die dB werknemers betalen, zijn 
afhankelijk van het loon. De werkgevers betalen 
een premie over de toegevoegde waarde in hun 
bedrijf. Het huidige premiepercentage wordt 
zodanig verlaagd dat de totale opbrengsten even 
hoog zijn als in het huidigs systBem bij hef
fing over de loonsom.
Hierdoor zullen in hBt algemeen arbeidsinten
sieve bedrijven juist, minder aan werkgeverspre
mies betalen en kapitaalsintensieve bedrijven 
Juist meer. ArbBid wordt dus relatief 
goedkoper-Hierdoor wordt de werkgelegenheid 
gestimuleerd.
De beleidsbepaling en dB uitvoering van ds 
loondervingsverzekeringen geschiedt door een 
gemeenschappelijk bestuursorgaan per be
drijfstak, waarin werknemers en werkgevers 
vertegenwoordigd zijn.
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INFO
330 INKONENSBELASTING

definitie inkomenbegrip
331. De inkomensbelasting wordt geheven over het 

inkomen van alk individu.
33£ Het belastbare inkomen bestaat uit:

- winst uit ondernemning
- inkomsten uit arbeid
- inkomsten uit vermogen
- inkomsten uit periodieke uitkeringen en 
verstrekkingen

- inkomsten uit gersalisssrde vermógensaanwas 
Het basisinkomen is vrijgesteld van belas- 
tinghefF ing.

333 Uan gerealiseerde vermógensaanwas is sprake 
els er: - 3”
-voordeel danwel nadeel wordt behaald met hBt 
verkopen van bezittingen

- een ander eenmalig voordeel danwel nadeel 
wordt genoten.

heffing
333- De inkomensbelasting wordtinflatieneutraal ge- 

havsn. Het frauderen met het opgaven t/. 
vermogansinkamsten wordt hiermee tegengegaan.

335 De verschuldigde belasting wordt bepaald door 
sen vast percentage van het belastbare inkomen 
te nemen.
Het basisinkomen wordt van da verschuldigde 
belasting aFgstrakken. Het saldo wordt als 
belasting betaald of als negatieve inkomensbe
lasting ontvangen. - 
voorheffingen

335 Uoorheffingen zijn een grove benadering van de 
aanslag van de te betalen inkomensbelasting. De 
betaalde voorheffing wordt steBds van de ver- 

• sehuidigde inkomensbelasting afgetrokken. Het 
saldo wordt als belasting betaald of als teveel 
betaalde belasting teruggegeven.

337 Da loonbelasting,' de vennootschapsbelasting, de 
kansspelbelasting an de erfenisbelasting zijn 
voorheffingen op de inkomensbelasting. De ve
reenvoudiging, dia in het belastingstelsel zou 
ontstaan door opheffing van voorheffingen,weegt 
niet op tegen de doelmatigheid ervan.
Aftrekposten

33B Aftrekposten zijn onder te verdelen in:
- aFtrekbare kostBn
- buitengewone lasten
- persoonlijks verplichtingen
- giften

333 Aftrekposten maken enerzijds da belastinghef
fing ingewikkeld en ondoorzichtig en anderzijds 
genieten zij vselai een sterk rechtvaardig- 
heidsgevoelin dB samenleving.

330 De aftrekposten dienen bilijk bij ds burger 
over te komen an een samsnhangens geheel te 
vormen. Dm dit te bereiken dianen waar nodig 
aftrekposten vereenvoudigd dan wel afgeschaft 
ts worden.

341 Hierbij, dianen da volgends uitgangspunten ge
hanteerd te worden:
- aFtrekbare kosten hebben betrekking op uitga

ven die gedaan worden ter verwerving van inko
men. 2 ij dienen dan ook niet zonder meer 
ts tuordsn.

- de aftrek van buitengewone lasten dient tar 
compensatia van draagkracht verminderende 
bijzondere omstandigheden, waarin ds belas
tingplichtigs verkeert. Uoor zover de belas
tingplichtige door onmacht in deze omstandighe
den is terechtgekomen. dient de aftrek van 
buitengewone lasten gehandhaafd te blijven.

- bij de ontvanger vart de gedane persoonlijke 
verplichtingen worden deze als varmogetisaaiwas 
in de inkomensbelasting belast. Bij da gever 
blijven de persoonlijke verplichtingen aftrek
baar .

- de aftrek van dB premiss volksverzekeringen 
komt te vervallen.

aanslag en aangiftebiljet
342 Iedere belastingplichtigs krijgt sen aanslag 

opgelegd. Dit is wenselijk omdat ieder individu 
disnt te worden geconfronteerd met belasting
heffing.

3H3 Het aangiftsbiljet voor de inkomensbelasting 
wordt door dit liberaal belastingstelsel aan
merkelijk vereenvoudigd. Dit komt zowel de 
belastingplichtige als de bij de uitvoering 
betrokken organisaties ten goede,

344 Over da belastingschulden en -vorderingen van

de belastingplichtige dient rente betaald 
pectievelijk vergoed te worden.
vermogensbelast ing

345 . Het is niet rechtvaardig zonder meer ven, 
; 'te belasten alleen omdat vermogen een t

lijkheid biedt om het nu oF later te beste 
Wel dienen de inkomsten uit vermogen en 5 
aliseerde vermógensaanwas belast te worden, 
nieuwe inkomensbelasting voorziet hierin, 
zal dan ook geen vermogensbelasting sec 
zijn.

350 BEDRIJUEN EN BIREKTE BELASTINGEN
351 De WIR

De algemBne investeringsregeling Cde U I I R 3  t 

omgezet in een,verlaging van de werkgevers 
mies voor loondervingsvarzekeringen,

355 Uennootschapsbelast i ng
Rechtspersonen betalen vennontschapsbeia: 
over de winst. De ta betalen belasting is 
vast percentagB van de winst.

353 De door.de rechtspersonen uitgekeerde winsi 
een individu wordt via de inkomensbelastinj 
dat individu belast, De vennaoischapsbelasl 
die reeds over.dat gedeelte van de winsi 
betaald, wordt van de verschuldigde inkomei 
lasting aFgetrokken.

354 UitgBkesrde..winst wordt dus maar een keer 
last en hiat zoals in het -huidige stel 
zowel bij ..dB rechtspersoon als bij het ini 
du. Da huidige dividendbelasting wordt opi 
ven.

400 INDIRECTE BELASTINGEN
401 Naast de bovengenoemde direkts belastini 

Ping, waarbij de heffingsgrondslag' hBfc-ini 
van individuen is, hanteert ds overheid 
indirekte belastingheffing. Hierbij versi 
da overheid zichzelf inkomsten 
rechtstreeks het gebruik van goederen 
diensten te belasten.

410 ALGENENE BEBRUIKS8ELAST ï NQ
411 Het overheidsoptreden leidt tot verbeterin 

het produktieklimaat. Hierdoor kan er gen 
lijker geproduceerd worden. Individuen pro 
ren hiervan indien zij deze geproduceerde 
deren en diensten consumeren. Bit rechtvaa 
belastingheffing op alle consumptieve uitg

41B De te belasten consumptieve uitgaven b£ 
uit:
- alle leveringen van goederen
- alle lever ingen van riiartsten

413 De verschuldigde belasting wordt bepaald 
een vast percentage van deze uitgaven te 
volgens het huidige hsrfingssystssm van t 
ting over toegevQagrfe waarde. Om doeln 
heidsredenen wordt deze belasting bij de c 
nemer geheven.

414 SPECIFIEKE' UERBRÜIK3BELASTINEEN
415 De huidige specifieke verbruiksbalast

zijn:
- accijnzen

. - bijzondere verbruiksbelastingen van pssr:
nertsuto’s en motorrijwielen

- belastingen van het rechtsverkeer
- motorrijtuigenbelasting

418 De specifieke verbruiksbelastingen ba
bepaalde uitgaven vart individuen. De ovi 
disnt geen invloed uit te oeFenen op ds 1 
waarop iemand bepaalde uitgaven doet. D' 
nier waarop iemand zijn gsld besteedt mal 
geen aangrijpingspunt zijn voor balast! 
fing, De specifieke verbruiksbelastingen 1 
dart ook afgeschaft, De algamene gebruiks 
ting compenseert het door de overheid 
ontvangen bedrag aan specifieke verbru 
lastingén.
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I1ILIEUHEFFIN53EN

Milieuvervuiling veroorzaakt maatschappelijke 
kosten. Hst profijtbeginsel rechtvaardigt dat 
de vervuiler bijdraagt in deze kosten.
Hiertoe morden milieuheffingen geïntroduceerd 
op vervuilende produkten en produkten welke via 
een vervuilend produktieproces zijn voortgeko- 
man.
BENEINEHEFFING

Het profijtbeginsel rechtvaardigt, dat de ge
bruiker van wegen bijdraagt in de overheidsuit
gaven voor het aanlegger) en onderhouden van 
wegen, en wel in da mate waarin daar gebruik 
van wordt gemaakt.
Hiertoe komt er een.heffing op brandstof, die 
de uitgaven van het aanleggen en onderhouden 
van wegen dekt, De huidige motorrijtuigenbelas
ting komt hierdoor te vervallen,
DECENTRALE BELASTINGHEFFING
Gemeentelijk en provinciaal belastinggebied 
Decentrale belastingheffing staat dichter bij 
de burger, waardoor deze beter in staat is het 
gevoerds beleid te beoordelen.
Daarom is uitbreiding van het gemeentelijk en 
provinciaal belastinggebied gewenst, in ieder 
geval bij uitbreiding van taken en bevoegdhe
den .
OazB gemeentel!jka en provinciale belastinghef
fing dienen alle inwoners, natuurlijke en 
rechtspersonen, te treFren. Het dienen algemene 
belastingen te zijn ter Financiering van alge
mene taken, waarbij elementen als proFIJt en 
draagkracht geen rol spelen, 
belastingkoppen
Belastingkoppen zijn bovenmatige
onkostenvergoedingen aan de overheid voor door 
diezelfde overheid geleverde goederen en 
diensten.
Belastingkoppen zijn ondoorzichtig. Tevens be
ïnvloeden zij hst bestedingspatroon van wille
keurige bevolkingsgroepen op verschillende wij
ze. Eelastingkoppen dienen dan ook te worden 
afgeschaft.
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Voor u ligt HB-info nr, 6. Met name do 
de rustige periode die achter ons ligt 
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leden-
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Met vriendelijke groet,

Johan Buitenga 
algemeen secretaris
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Ib e s t u u r l i j k jur idis che z a k e n ]

OPROEP COMMISSIELEDEN

Binnenkort starrt een commissie die zich 
bezig gaat houden met zelfstandige 
bestuursorganen.
In Nederland komt het steeds meer voor 
dat bevoegdheden door ministers en het 

■ parlement afgeschoven worden naar andere 
bestuurèorganen. Doordat de minister geen 
bijzondere aanwijzingen aan deze organen 
kan géven, kan het parlement, via de mi
nisteriële verantwoordelijkheid, derge
lijke organen niet of nauwelijks contro
leren. De vraag is of dit in onze huidige 
democratie juist is?
Hier tegenover staat dat er tegenwoordig 
erg veel taken door de overheid worden 
uitgevoerd. Het aantal ambtenaren is ge
stegen en daarmee het aantal overheids
handelingen. Ook dit is door de veelheid 
en de complexiteit niet meer te contro
leren door het parlement.

De commissie moet zich nader in deze 
problematiek verdiepen. Aan de hand van 
bestuurssystemen in Nederland en het 
buitenland moet de commissie een discus- 

• siestuk schrijven over.het behouden, uit
breiden of tegengaan van de zelfstandige 
bestuursorganen. Belangrijke standpunten 
zullen, middels moties aan het congres 
worden voorgelegd.

Wie kennis en intéresse in deze materiê 
heeft kan kontakt opnemen met 
Taliën Willems, v. Leeuwenhoekstraat 20, 
9727 JJ Groningen, 050-269695.

COMMISSIELEDEN COMMISSIE MINDERHEDE1

Foppe Andriessen (voorzitter) 
Boeckstaétedreef 139 
6543 JJ Nijmegen 

King Han Gan 
Coolhaven 536 
3024 AR Rotter’dami 

Lucas Lelieveld 
Esdoornlaan 540 
9741 ME Groningen 

Harold Makaske 
Zuideinde Oost 8 
8278 AS Kamperveen 

Dirk-Jan Pull ter Gunne 
Johannes Bosboomstraat 44 
3351 VJ Eapendrecht 

Döjera Manusama 
Arena 26

Krimpen a/.d IJssel

COMMISSIELEDEN COMMISSIESJUSTITIE

Ruud Poels (voorzitter)
DvJ. Jittastraat 9 
5042 MR Tèlburg 

Diederik Olthuyjzen 
Brussestraat 22 
3031 SL Rotterdam 

George Oorstom 
Leeuwerik 6
2651 WT Berkel Rodenrijs 

Michel Sacré 
Oudedijk 155-b 
3061 AB Rotterdam 

Bert Wijbenga 
Menuetlaantje 21 
3438 TD Nieuwegein 

Karen Verkerk 
Isabellalaan 30 
5431 GW Cuyk 

Hugo Broekman 
v. Kluyvelaan 6 
3862 XG Nijkerk 

Marco Demming
Verl.-Prümelaan 70 * '

6824 JX Arnhem 
Ingrid de Groen 

d' Almarasweg 147 
6525 DV Nijmegen
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KTIVITEITENKa l e n d e r 1
l september:
ifdeling Utrecht
Ipeningsborrel,
lanvang: 21.00 uur
ilaats : Raadskelder te Utrecht

i2 september:
ifdelingen De Geldersche Vallei en 

Randmeren
'eest.
laats: Het Trefpunt Ermelo 
nfo : Marcel Bregmari 05250-1472 

Alex Stempels 03417-53660

3 september: 
ifdeling 't Gooi 
iberaal Café. 
lanvang: 21.30 uur
laats : De Jonghe Graef van Buuren te 

Hilversum

ifdeling Apeldoorn 
Itijldansavond

!0 september: 
ifdeling Apeldoorn
lursus argumentatie :en presentatie, 
lativang: 9.30 uur tot 16.30 uur 
©sten : 12,50 excl. lunch 
nfo : Emiel Booy 05768-690

!2 september:
Ifdeling Utrecht 
iR-avond.
llaats;, Raadskelder te Utrecht

!6 september:
Ifdeling 't Gooi
iktuele politiek en belastingen door 
’rank de Gr ave. 
lanvang: 20.00 uur
llaats : 't Hof van Holland te Hilversum

SECRETARIAATSMEDEWERKERS

Naast Caroline Boutens is per 1 juli jl. 
Alet Doornbos in dienst van de JOVD ge
treden. Daarvoor had Alet ook al twee 
maanden op het algemeen secretariaat 
gewerkt.

[FEEST DISTRICT NOORD
i

District N o m ê

Alle (oud-) JOVD’era 1 ^ " '’
uit Di3triot Noord JOVD

Ouds tljdon herleven in da SprockjSBhofta Zuidlaran op 11 
oktober 1930. ,
Vanaf 18.00 uur bant u wolkom op dezo JOVD-raönia mat 
cabaret, landelijke prominonto WD-sprokera en esn jazz- 
bandjo tot in do kleins uurtjes.,... i

Opgave & Informatie: A A  van der Veer-van der Sluis 
Tel. 050 - 25S237 • ' ■

U KOMT TCCH GOS * ■ ZEGT HST VOOST

11 oktober 19SS L U S T E I Ï M D A G

'FEEST RANDMEREN EN GELDERSCHE VALLEIf

De feestcommissie van de afdelingen 
"De Geldersche Vallei" en "De Randmeren" 
organiseert vrijdag 12 september een 
grandioos feest. De mogelijkheid om te 
overnachten is aanwezig; de kosten 
hiervoor bedragen fl. 14,- p.p; incl. 
ontbijt.
Aanmeldingen voor slaapplaatsen (opgeven 
vóórI8 september) en/of nadere informa
tie kunt u krijgen bij Marcel Bregmans, 
tel. 05250-1472 of bij Alex Stempels, 
tel. 03417—53S60. De feestlocatie is 
"Het Trefpunt", Prins Hendriklaan 18 te 
Ermelo.

0 september:
Meling Utrecht 
XcUrsie Soesterberg
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2.5 oktober
afdeling Meppel :
Spreekbeurt Dr. W. F. v. Eeke-len (min, v. 
Defensie), over de internationale positie 
van Nederland. ■
aanvang: 20,.00 uur r
plaats : Schouwburg Ogterop de Engelenbak

politiek algemeen

OPROEP

Herhaalde oproep aan alle besturen van 
afdelingen en districten.
In verband met het grote belang dat de 
JOVD hecht aan goede contacten> .met 
"de politiek"., in het kader van de 
pressiefuncite die de JOVD dient te 
vervullen, wil ik gaarne van jullie weten 
welke mensen er bij jullie weten een 
plaats in de gemeenteraad, provinciale 
staten, of een bestuurlijke functie van 
een politieke partij (op welk niveau dan 
ook) hebben,

Nogmaals geef de namen, adressen, tele
foonnummers en de betreffende functies 
door aan ondergetekende of het Algemeen 
Secretariaat.

internationaal
OPROEP

Wij Koeken mensen die zich bezig wille 
gaan houden met het werk in het beleid 
van de Raad van Europa» Centraal zal 
staan hoe jongerenorganisaties invloed 
kunnen (gaan) uitoefenen op het beleid 
van de "Raad.
Als je belangstelling hebt, graag even 
een telefoontje naar Annelies'Meybaum

02975-62323

Van. 4 tot 9 november wordt door PIJON/ 
CENYC een seminar georganiseerd over di 
CVSE.
Van 5 tot 9 november organiseert IFLRY 
een seminar over Zuid Afrika in Keulen 
Van 16 tot 2.3 november organiseert PIJ( 
CENYC een seminar over Noord- Zuid 
van 26 tot 30 november organiseert IFL1 
een seminar over nationalisme in Berli;

Voor nadere, informatie en/of aanmelding 
even bellen naar. Annelies Meybaum .

(02975-62323) of 
Albert Kooiman 
(02510-27826)

Bij voorbaat dank voor deze medewerking, 

Leo Pieter Stoel.
soc a IE3G3» zaken

M ' 50

- I n  de laatste Algemene vergadering van 
M'50 is besloten dat Julius Remarque 
voorgedragen kan worden als voorzitter 
van het PIJON. Tevens is Maarten Groene 
van de Jonge Socialisten benoemd in het 
kernbestuur van het PIJON.
- Het boekje "bestuur en spelen", welke 
het functioneren van de gemeenteraad op 
een zeer aardige manier beschrijft, is 
recentelijk aangeboden aan Burgemeester 
van Thijn van Amsterdam. Het is verkrijg
baar ten kantore van M'50, Oude Gracht 
139 bis, 3511 AJ Utrecht, tel. 030-333494.

|'COMMISSIES'

- Cie belastingen: deze heeft een read£ 
en notitie bij de belastingresolutie ge 
produceerd. Afdelingen die nog uitleg c 
sprekers willen hebben n.a.v. de resolu 
tie kunnen dit doorgeven aan de secrete 
ris sociaal economische zaken.
- Cie industriebeleid: aangezien de doe 
de regering ingestelde technologiecommi 
sie (cie Dekker) in mei 1987 met haar 
rapport met aanbevelingen over een te 
voeren technologiebeleid door de overhe 
komt, wordt de afhandeling van de nota 
vertraagd, De resterende tijd wordt ge
bruikt voor kwaliteitsverbetering. 
Daarna is het mogèlijk om deze aan de 
technologiecie Dekker aan te bieden.
- Cie overheidsfinanciën: heeft een be
grotingsnorm geformuleerd. Hierover eer 
motie op het a.s. novembercongres. 
Daarna gaa.tr-.de. cie.:..zieh. -bezig houden :-r 
de allocatie van beg.rotingsgeld.en over 
liverse departementen.
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- Cie schuldenproblematiek: eerste op
richtingsvergadering vindt plaats op 2 
oktober a.s. te Groningen, Mensen uit,... 
Noord, die alsnog mee willen doen kunnen 
contact .met mij hierover opnemen, 
- Opstarten cie in Brabant: dit gaat zeer 
traag aangezien ik niet voldoende deelne
mers bij elkaar kan krijgen.

PERSBERICHTEN

Er zijn twee persberichten uitgegaan.
1 , Samen met de overige politieke jonge
renorganisaties en de' jongeren van de v- 
vakhewegihgen-'FNV en CNV over het jeugd-' 
werkgarantièplan van De Koning. Dit is 
tevens als open brief naar De Koning zelf 
verzonden. Elders in deze HB-info is de 
tekst hiervan te lezen. (d.d. 15 sept.j
2. N.a.v. de miljoenennota een commentaar 
hierop, (Prinsjesdag).

CONTACTEN OVERIGE JONGERENORGANISATIES I 1

1. N.a.v, bovengenoemd eerste persbericht 
is een werkgroep ingesteld met uit elke 
jongerenorganisatie één vertegenwoordiger 
om De Koning van repliek te voorzien
(al dan niet gevraagd).
2. Op 11 oktober vindt een congres plaats 
over werkgelegenheidsbeleid voor jongeren 
van de jongerenbeweging verbonden met de 
FNV. Belangstellenden hiervoor kunnen zich 
bij mij melden, zodast. we met een JOVD- 
delegatie acte de présence kunnen geven,
3. Op 1, 2 en 3 oktober vindt een cursus 
"Opkomen voor je inkomen"plaats opgezet 
door het WJ-CNV, Waarschijnlijk zijn losse 
onderdelen ook te bezoeken.' Enthousiaste
lingen hiervoor kiipnen zich ook,bij mij 
aanmelden. Het programma volgt hieronder. 
De eigen bijdrage is fl 12,50 (reiskosten 
worden vergoed).

WJ-CNV CONGRES 1,2 EN | OKTOBER 1986 
woensdag 1 oktober:
19.30 uur: aankomst, kennismaking
21.15 uur: film "Een juiste loonbepaling".
donderdag 2 oktober:
10.00 uur: mkomsbeleid voor jongeren

Inleiding door Karei Boonen, 
beleidsmedewerker -Raad van het 
Jeugdbeleid, 

avond : Speelfilm, 
vrijdag 3 oktober:
10.00 uur: het basisinkomen; de oplossing?

Inleiding door een discussie 
met Ria Becker of Peter Lank- 
horst (PPR).

J-O.00 uur: Sluiting.

Vooral vrijdag lijkt mij het onderdeel 
basisinkomen wel relevant voor de JQVD 
om haar idee te verduidelijken aan de 
andere vertegenwoordigers van andere 
jongerenorganisaties.

Annette Nijs (015-145034)

welzi

RESOLUTIEGNDERWERP MAART 1987

Het in HB-info,,nr. 5. genoemde onderwerp 
welzijnssubsidies zal niet tijdens het 
maartcongres-behandeld„worden.
Het hoofdbestuur heeft de behandeling 
uitgesteld omdat door de complexheid 
het moeilijk is het onderwerp in vrij 
korte tijd goed te kunnen doorgronden,
Ook hebben weinig JOVD-ers op de oproep 
voor leden van de resolutiecommissie 
kunnen reageren, omdat deze tot nu toe 
alleen nog in HB-info heeft gestaan,

Iri plaats hieravn zal het maartcongres 
in het teken staan van KUNST EN CULTUUR. 
De commissie Kunst en Cultuur is al een 
tijdje bezig met een inventarisatie en 
evaluatie van het overheidsbeleid t.a.v. 
deze materie.
Gezien de actualiteit van het onderwerp 
(P. C. Hooftprijs-affaire, afschaffing 
BKR per 1 januari 1.987, Brinkman's 
opvattingen ovpr ".topkunst", de perikelen 
rond het Fonds voor de.Letteren, de 
recente Museumnota, kunstsponsoring, de 
eventuele afschaffing van de filmkeuring 
etc. etc.) is het gerechtvaardigd aan dit 
onderwerp een congres te wijden.

Ook is het een feit dat de VVD de laatste 
jaren telkens weer blijk geeft van een 
onvermogen zich een liberaal standpunt 
aangaande kunst en cultuur aan te meten. 
De J0VD kan hier dus uitstekend van pro
fiteren en door een voortrekkersrol te 
vervullen baanbrekend werk verrichten!

Heb je interesse in het lidmaatschap 
van de resolutiecommissie en wil je je 
actief inzetten voor het opzetten, in- 
houd geven en verdedigen van de resolutie 
tekst, dan kan dit!
Geef je zo spoedig mogelijk op bij de 
secretaris Welzijnszaken,
Ron Brand, Hortensia!aan 42, 2641 CS 
Pijnacker, telefoon: 01736 - ,2093,
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internationale pS.

SAMENSTELLING COMMISSIES

Benoemd.*
Europacie: Nico Graaf, Paul Thijssen, Mar- 
gret Vincent, Rob Roodenrijs, Adriaan Int- 
veld, Bas Wakkerman, Olaf Geurts, Harold 
Makaske, Luc Pruyn, Ingrid de Groen, Bart 
Driessen, Jules Maaten, Cees Talma, Er.ic 
Barentse, Rob de Vries, Bernard Wastiaux, 
Mare Padberg, Bertram Hofmann, Wilfried 
Derksen, Peter van Asselt, Bas Klein, Bert 
Wijbenga, Yvette Mannée, Bernart Tilman..

Midden Oostende; Frans Veltmeyer, Erna v. 
Zanten, Peter Scholtes, Rob de Groot, Jos 
ter Borg, Annette Sips, Marcel Rongers, 
Carool Kersten, Luc Pruyn, Ron Batten,. 
Vijay Karwal, Piob Visser,

Oost Wé stele: André Koppers, Harold Makas
ke, J'ohan 'v. Leeuwen, Martin Groot, Zsolt 
Szabo, Erik Dees, Ludo Bergkamp, André 
Sterk, Jan v.. Steenbergen, Suzanne de , 
Vries , Bas Klein, Benno Scharrenberg,' Ina 
v. Zanten.

VN cie: Mariëlle v.d. Pers, Constantijn 
Dolmans, Wilfried Derksen, Bart Driessen, 
Ingrid v, Engelshoven, Jacqueline Fokkens, 
Marcel-Harskamp, Peter Harskamp, Hans Hil- 
bers, Mare Padberg, Brigitte van de Heyden, 
Edo Huizing, Bas Klein, Nicole Koetsier, 
Harold Makaske, Nicole Mooten, Matthijs 
Niermeyer, Anriemarie v. Spaandonk.

West Westcie: Frank Rohof, Annelies Mey- 
baum, Rob de Groot, Michel Eggink, Ron 
Batten.

Defensiecie: Ron Batten, Henk Kuipers, 
Harold Makaske, Anton Wolkers, (Eric 
Balemans, Johan-Buitenga).

j PROCEDURE'VERKRIJGEN PROPAGANDAMATEf

De manier waarop in het verleden het 
propagandamateriaal wérd verstrekt t 
eigenlijk niet goed controleerbaar. 
Hierdoor kwam het voor dat er voor \ 
zonden materiaal nooit .werd betaald, 
Met ingang van afgelopen congres is 
veranderd. Het propagandamateriaal * 
.,;alleen nog maar verstrekt als de bet 
reeds binne is. Hier zal nooit van i 
af geweken. Het is dan ook van belanj 
een ieder ruim van te voren plant w: 
wanneer nodig is en indien dat niet 
geval is dat er op tijd wordt bestel

Omdat het toch nog voor kan komen d; 
toch ggen materiaal bij een afdelinj 
aanwezig is is het. rekening van de [ 
pagandarekening gewijzigd. Het niet» 
rekeningnummer is 3352.12. 693 bij t 
Rabobank te Leens. Het gironummer v; 
bank is 884327. Het voordeel van eer 
bank is namelijk dat men in. nood tel 
nisch geld kan overmaken zodat het i 
riaal dezelfde dag kan worden versoi 
Men moet wel rekening houden met de 
welke ongeveer fl. 1 0 ,-. zullen bedr: 
Deze kosten komen ten laste van de :

Het blijft mogelijk om materiaal bi; 
secretariaat af te halen. Dit kan al 
maar tegen kontante betaling. Dit hf 
het voordeel dat dan de portokosten 
worden bespaard.
Bij bestèllingen is het van belang ( 
aangeeft: waar het geld van is; well 
afdeling bijvoorbeeld. Ook is het v: 
belang dat men het juisten.. rekening! 
opgeeft. Dit voorkomt vertragingen.

Als een ieder zorgvuldig werkt bij t 
bestellen dan moet het .mogelijk zij! 
ervoor te zorgen dat het.materiaal < 
tijd op de plaats van bestemming kar
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Onderstaand bericht is de tekst van het 
telexbericht zoals d i t  na het congres 
is uitgegaan naar het ANP, GPD, en de 
persUnie.

Persbericht congres JOVD

Het afgelopen weekend hield de onafhan
kelijke jongerernorganisatie JOVD in 
|unnik haar jaarcongres,
Het congres stond in het teken van de 
■esolutie nationaal defensiebeleid, De 
JOVD sprak zich uit voor de invoering van 
Je maatschappelijke dienstplicht, Üitgangs- 
junt dient te zijn de gelijke behandeling 
ia.n ieder individu en de grootst mcgelijke 
puzevrijheid. Voorts stelde de JOVD dat 
Ie wet gewetensbezwaren een ruimere om™ 
ichrijving dient te krijgen op alle punten, 
iowel binnen als buiten de krijgsmacht,
Ie JOVD sprak zich positief uit over het 
iapport. van de commissie Oort maar .tekent 
lan dat Invoering van een gefiscaliseerd 
psisinkomen voor iedereen een nog verdere 
peenvoudiging oplevert.
|et congres van de liberale jongeren sprak 
|ich verder uit tegen het aanleggen van 
en gas- en olieleiding door de NAAM in 
|e Waddenzee, De gevolgen van een eventu- 
|le ramp zal onherstelbare schade aan de 
addenzee veroorzaken volgens de JOVD. 
erder toonde de JOVD zich een voorstander 
an het experiment met gemengd varen bij 
fi koninklijke marine en was van mèning 
at dit ondanks de negatieve publicaties 
firsteld voortgang moet vinden, 
p JOVD vindt dat dit ook moet gelden voor 
adere krijgsmachtonderdelen zodat, een 
etere integratie van vrouwen in het leger 
ntstaat,
fJOVD riep de VVD op de Oostenrijkse FPO 
it de liberale internationale te stoten 
|>dat deze partij een duidelijk anti-semi- 
ŝch karakter draagt.
ï JOVD verwierp het toekennen van ere- 
tetoraten op politieke gronden, zoals 
Jt aan Winnie Mandela is toegekend,
Hanks dat dit een steun in de rug zou 
Jnnen betekenen in de strijd tegen de 
botheid. De voorzitter van de JOVD sprak 
1 zijn rede uit dat maatregelen tegen 
id Afrika zo langzamerhand onontkoombaar 
'in, waarbij Nederland een voortrekkersrol 
lent te vervullen.

mde bericht
'otl; JOVD hoofdbestuur

cpt|nc,; en P.R..

5

JOVD; KABINET FAALT IN HET STELLEN VAN 
PRIORITEITEN

De onafhankelijke liberale jongerenorga
nisatie JOVD mist in de miljoenennota 
elke daadkracht van het kabinet om tot 
1990 het tekort tot een anvaardbare hoogte 
te reduceren.
Uit de bijgeleverde senario’s valt Immers 
op te merken dat de door het kabinet na
gestreefde 5,25% in .1990 nog steeds on- . 
verantwoord hoge rente en aflossingslas- 
ten met zich meebrengt; "uitstel van exe
cutie" heet dat op pagina 10. De JOVD 
verbaasd zich dan ook in hoge mate over 
de te geringe reductie van het financie
ringstekort, wat duidt op een gebrekkige 
prioriteitenstelling van het kabinet. 
Maatregelen om het. tekort te beperken 
kunnen, volgens de JOVD genomen worden in 
de sfeer van de inkomsafhankelijke sub
sidies,; woningbouwsubsidies, verdere per
soneelsreductie en efficiéney-verbetering 
bij de.overheid, afschaffing van de WIR- 
premie e,d. In de miljoenennota erkent 
het kabinet dat 3% in 1990 wel aanvaard
baar is. Het verzuimd echter ook hier de 
consequenties te trekken: namelijk een 
sterke uitgavenreductie. Dit gebrek aan 
prioriteitenstelling legt het zélf uit 
als rekening houden met de politiek 
realiteit, en .vervolgens: "het had dan 
ook zéker in de rede gelegen in plaats 
van lastenverzwaring thans tot een ver
dere uitgaven ombuiging te komen" ter 
compensatie van de tegenvallende aardgas
baten» De rede zelf wordt ook gegeven: 
in der tijd werden de collectieve uitga
ven verhoogd bij meevallende aardgasbaten. 
Een dergelijke logische redeneertrant 
vindt de JOVD bewonderingswaardig.
Het valt de JOVD danig tegen dat het 
kabinet dan ook blijkbaar niet in staat 
is hieruit de juiste conclusies te trekken 
namelijk een bijbehorende uitgavenreductie 
Volgens de JOVD zijn de gegeven meerjaren
ramingen niet veel meer fan een slag in. de 
lucht, De bijbehorende concrete beleids
maatregelen ontbreken namelijk voor 1988 
tot 1990. ue in januari toegezegde brief 
aan de Tweede Kamer hieromtrent komt dan 
ook veel te laat en bevorderd het budget- 
begrotingsbeleid bepaald niet.
Van de vele mooie woorden gewijd aan het 
stingente begrotingsbeleid in de miljoenen 
nota ken de JOVD kan ook bepaald niet ende 
de indruk raken.
Einde bericht
Bron; JOVD hoofdbestuur, Amsterdam

Informatie: Annette NIjs, secr, sociaa.;.-
economische zaken, 015-145034
Rob Je Vr' es . secr; PR';
u;P -r-Pr.'Cw J - 0 ;.o



JOVD STELT BEZUINIGINGSPLANNEN DEEÏMAN 
AAN DE KAAR

De JOVD is het niet eens met de manier 
waarop minister Deetman de in het regeer
akkoord genoemde 700 miljoen gulden aan 
bezuinigingen in het onderwijs bij elkaar 
wil krijgen.
In het basis onderwijs probeert de minister 
te bezuinigen door het minder snel vervang
en van zieke leerkrachten in het basison
derwijs wat volgens de JOVD tot gevolg 
heeft dat de schooljeugd de straat op wordt 
gestuurd en zo met vandalisme en kleine 
criminaliteit geconfronteerd kan worden.
De kans op drop-outs wordt op deze wijze 
aanzienlijk vergroot.
Het later naar de basisschool laten gaan 
van 4-jarigen heeft vergaande consequen
ties voor de toekomst. Immers, als de 
ontwikkeling van het kind later begint 
worden de verschillen in leeftijd en 
opleiding te groot. Vooral in de beginfase 
van de ontwikkeling van het kind is .dit 
een zaak om terdege rekening mee te houden. 
In het speciaal onderwijs worden die , 
groepen die het al moeilijk hebben door de 
nieuwe bezuinigingen nog eens extra be
nadeeld. Bijzondere scholen worden m.n. 
bezocht door kansarmen. De JOVD is juist 
van mening dat iedereen gelijke ontplooi
ingskansen moet kunnen hebben.
Zelfs nu Deetman de toezegging heeft ge
daan eventueel al te willen zien van be
zuinigingen in het speciaal onderwijs in
dien deze "om onderwijskundige redenen 
ongewenst worden gevonden" blijft de 
vraag onverminderd waar het geld dan 
vandaan moet komen.
Het geeft te denken om terwijl de taakver- 
delingsoperatie bij het HBO-onderwijs 
nog niet eens is afgerond, ook bij de 
universiteiteri een dergelijke operatie 
te starten. De korte terrnijnoverwegingen 
die door Deetman aangevoerd worden staan 
lijnrecht tegenover de lange termijnplan
ning waardoor een betere afstemming van het 
onderwijs op de arbeidsmarkt wordt verkre
gen. Terwijl het aantal studenten in het 
universitair onderwijs nog steeds toeneemt 
zouden 'juist de onderwijsmiddelen hier 
verbeterd moeten worden. De aankondiging 
van Deetman dat er meer geld beschikbaar 
komt voor wetenschappelijk onderzoek dient 
niet ten koste te gaan'van de kwaliteit 
van het wetenschappelijk ondervaljs. .
De JOVD heft ook de beschuldigende vinger 
naar de fracties van CDA en VVD die het in 
de discussie rond de sociaai-economisc’ne 
paragraaf in het regeerakkoord niet eens 
konden worden over de invulling van de. 
bezuinigingen, Zij lieten dit probleem 
d /er aan de minister.
Nu deze met voorstellen is gekomen, is 
hof moeilijken geworden de genoemde be~
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Samenvattend stelt de JOVD dat in'de voor
gestelde bezuinigingen slechts rekening 
gehouden wordt; met de financiën van het 
ministerie, terwijl aan de opvoeding van 
net kind voorbij wordt gegaan. De kwali
teit- van''het' 'onderwijs dreigt door deze 
plannen onherstelbare schade op te lopen. 
Bij bezuinigingen in het onderwijs dient 
altijd de grootst mogelijke terughoudend
heid en voorzichtigheid betracht .te .worden 
Deetman lijkt de minister van Financiën 
te zijn geworden!

Einde bericht
Bron: JOVD hoofdbestuur
Informatie: Ron Brand, secr. Welzijnszaket 
01736-2093, Leo Pieter Stoel,. Vice. voor
zitter politiek, 010-4561667, Rob de Vries 
secr,■■ PR, 070-646200/450116.' 7 ’’”

PERSVERKLARING

JB—FNV, WJ-CNV, JOVD, CDJA, JD,' JS,
PPRjo, PSPjg, ANJV, Rebel: '
WERKGELEGENHEID VOOR JONGEREN IS BELANG* 
RIJK, PRIMA DAT DEZE REGERING ZICH DAAR 
DRUK OM MAAKT.

Maar waar wij ons druk over maken is de 
manier waarop jongeren perspectief op 
werk en een zelfstandig bestaan wordt 
geboden. Voor het eerst sinds jaren zijn 
een aantal jongerenorganisaties bij el
kaar . geweest. Aanleiding hiervoor :is het 
jeugdwerkgaranti-eplan van De Ko’ning.
Wij vinden dat jongeren ook de mogelijk
heid moeten krijgen om een zelfstandig 
bestaan op te bouwen.
De mogelijkheden ontstaan als er echte 
werkgelegenheid ontstaat voor jongeren 
met een goed inkomen uit werk. Werk 'en 
werkgervaring is belangrijk voor jongeren 
Vooral als dit gekoppeld is aan een (vak
opleiding. De beste manier om een vak te 
leren is dat je al werkend leert.-Bij 
niet voldoende passende werkgelegenheid 
zullen ook jongeren het recht moeten 
houden op een uitkei'ingi "

Minister De Koning dent met zijn jóngste 
plan in één keer de jeugdwerkloosheid 
tot-.en."met 20 jaar op te lossen»
Zijn jeugdwerkgarantieplan, zoals het nu 
op tafel ligt, biedt geen enkel perspec
tief voor werkloze jongeren. In dit plan 
is niets geregeld met betrekking tot be
geleiding en scholing» Hierdoor blijft . 
het perspectief op een vaste normale baan 
met een inkomen, waarvan jongeren zelfstal; 
dig kunnen leven, vrijwel nihil.



7H 0  -  I N F O

Word jë-'-ouder, rol je buiten dit plan en 
val je weer terug in het voor veel jong
eren uitzichtloze gat van de werkloosheid. 
Ook vinden wij het onaanvaardbaar dat 
jongeren in dit plan. gedwongen, ronder 
rdreigihg van afschaffing van de RWW- 
Jtkering. Het grote gebrek aan dit jeugd- 
rerkg&rantieplan is dat er niet gewerkt 
wordt aan daadwerkelijke begeleiding-en 
uitbreiding van werkgelegenheid voor- jong- 
rsn, ....
ir blijft een tekort aan passende banen; 
voor jongeren. Bovendien is.de beloning 
in het JWG die De Koning voor ogen staat 
van f l. 300,- tot'f1. 500,- veel te laag.
De plannenmakers' van -de regering, in die- 
;eval minister De koning, bedenken steeds 
ïeer maatregelen vóór jongeren, zonder 
daarover met:'jóngeren en hun organisaties 
2ülf te praten,
.•/ij nodigen de minister uit om met een 
breed platform van jongeren te komen praten.

I p f

CURVEN K IE Z E N ,, . . ,  I

Op het aanstaande novembercongres staat 
ie pittige conceptresolutie "Durven
kiezen voor een liberaal belastingstelsel" 
centraal. Om de gedachten achter deze 
eencspt-resolutie te verduidelijken en 
belangrijke onderdelen van.de resolutie 
van. informatie te voorzien-, hebben de 
commissieleden Hieltjes en Felius twee 
onmisbare artikelen- geschreven. Beiden, 
gaan ze onder meer in- op liberale rechts- 
of belastingbeginseien, maar werken die op 
een eigen wijze uit, waardoor de artike- . 
len elkaar prima aanvullen.
Niet direct schrijvend over de concept- 
resolutie (mmar wel ondersteunend ten 
aanzien van de noodzaak tot vereenvoudi
ging van-'het belastingstelsel) gaat De 
Grave in op de ontwikkeling van het 
belastingstelsel en het rijp. worden van 
de tijd voor versimpeling-..Als gevolg 
van het zeer ingewikkelde; belastingstelsel 
en het rijp worden van de tijd voor ver
simpeling. Als gevolg van het zeer inge
wikkelde belastingstelsel zijn door par
ticulier initiatief belastingwinkels ont
staan om minder draagkrachtigen te helpen 
tij het verhullen van hun belastingplich
ten. Hoebert gaat nader in op de diensten 
7r«. belastingwinkels.

haast artikelen over belastingen besteedt 
LEF verder aandacht aan:
- het Europees beiligheidsbeleid. Van 
Ommen:schrijft over het begrip consensus 
en het belang ervan voor het Europees 
veiligheidsbeleid. Hij schetst bepaalde 
ontwikkelingen en voorziet ze van duide
lijke voorbeelden. De lezer wordt op' het 
einde getracteerd op een prikkelende 
stelling, ......
- de toekomst van het liberalisme,
Derksen zet ..de discussie in LEF voort •• 
over de toekomst van het Nederlandse . / 
liberalisme door te reageren op artikelen 
van Swart en Van Zanen. Mede lettend op 
de- discussies in de VVD een zeer lezens— 
w a ardig a rtikel.
~ een boekbespreking, Van Zanen geeft, een 
uit.gebreide bespreking van een boek over 
problemen in het Nederlands openbaar 
bestuur, Een onderwerp dat nog steeds 
actueel is en voorlopig nog vele tongen 
in beweging zal blijven houden,,

SAMENVATTINGEN

In de rubriek congresonderwerpen
gaat mr, F,H, de Grave (Tweede Ka
merlid voor de VVD) in op de gecom
pliceerdheid van ons belastingstelsel. 
Door de ontwikkeling van een be
paald politiek klimaat, werd het be
lastingstelsel een instrument om po
litieke doeleinden te helpen verwe
zenlijken. De Grave geeft de veran
deringen aan waardoor de tijd rijp 
werd voor vereenvoudiging van het 
belastingstelsel. Dit resulteerde in 
de vereen'voudigingscom missie Gort. 
Geenszins . blind voor problemen 
wordt warm gepleit voor het overne
men van voorstel! en van de commis
sie Gort.

Verdiept door persoonlijke ervaring 
omschrijft Hoebert (studenf-assistent 
bij het Fiscaal Economisch Instituut 
van de Erasmus Universiteit te Rot
terdam) belastingwinkels, Het zijn 
door fiscale studenten gerunde orga
nisaties, die zich bezig houden met 
fiscale rechtshulpverlening aan min- 
der-draagkrachtigen. Zij houden zich 
zowel met eerste- en tweedelijns 
rechtshulp bezig, alsook voorlichting. 
De belastingwinkels zijn niet lande
lijk gespreid, hetgeen een probleem 
vormt.
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In de rubriek JQVD’ers en JOVD- 
commissies gaat Hieltjes (in oplei
ding voor Controleur van 's Rijks 
bela stingdienst) nader in op de op 
het komende JOVD congres te behan
delen belastingresolude. Het belas
tingstelsel, dat daarin wordt uitge
werkt, is opgesteld met in achtne
ming van vijf liberale rechts- of be~ 
lastingbeginselen. . Deze beginselen 
vormen in feite de basis van het 
uitgewerkte stelsel en tevens van 
de gehele resolutie. Welke zijn deze 
beginselen, wat betekenen ze en wat 
voor gevolgen heeft de toepassing 
ervan? Dat zijn de vragen die Hiel
tjes beknopt probeert te beantwoor
den.

Felius (student fiscale economie aan 
de Erasmus Universiteit te Rotter
dam) bespreekt drie rechtsbeginselen 
van belastingen: het draagkracht-,
het herverdelings- en het profijtbe
ginsel. Deze beginselen kunnen een 
theoretische rechtvaardiging zijn van 
de verdeling van de belastingdruk 
over individuen. Ingegaan wordt op 
de populariteit van het draagkracht
beginsel onder politici. Tevens zullen 
de beginselen in de context van de 
JOVD ontwerp-resolutie worden 
bezien,

Van Ommen (secretaris van Young 
Europeans for Security) analyseert 
het begrip consensus en het belang 
ervan voor het Nederlands (en Euro
pees) veiligheidsbeleid. Hij beschrijft 
diverse redenen voor nauwere West- 
europese samenwerking. Dit in het 
licht van internationale politieke en 
militaire verhoudingen en ontwikke
lingen. Tot slot stelt hij: "Einddoel 
van het proces van Europese samen
werking en integratie zou een Euro
pese zuil in de NAVO moeten zijn. 
.... De zuil moet worden opgetrok
ken op een brede basis van maat
schappelijke consensus".

In de rubriek levensbeschouwelijke- 
en politieke stromingen reageert 
Derksen (student rechten aan de Ka
tholieke Universiteit Nijmegen) op 
het artikel van rnr, Van Zanen (in 
een vorig nummer van LEF) over 
de toekomst van het liberalisme. 
Derksen geeft aan waarom hij het 
niet eens is met de door Van Zanen 
onderscheidde drie. stromingen en 
de beperking tot de VVD. In plaats 
van de door Van Zanen geconstateer
de eensgezindheid ziet: Derksen een 
kiem voor een mogeirjke breuk in 
de VVD.

In de rubriek boekbesprekingen be
spreekt Van Zanen (project-coordina- 
tor bij de politieke vormingsinstei- 
ling M'50) het boek "Vanaf de top 
gezien, visies van de politieke elite" 
van A. Hoogerwerf. Het lezenswaar
dige boek heeft als onderwerp de 
problemen in het Nederlandse open
baar bestuur, bezien door een aan
tal topfunctionarissen. Van Zanen 
concludeert dat het beschrijven van 
het alom bekende ziektebeeld beter 
is gelukt dan het geven van een ge
neeswijze.

Losse nummers zijn te bestellen bij:

Algemeen secretariaat van de JOVD

Prins Hendrikkade 104 
1,011 AJ Amsterdam 
Telefoon (020) 242000.
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Liberale jongeren willen akkoord 
euthanasie aan Kamer over later/

Van ome verslaggever
jjUNNlK/£LST-~ De liberale Jonge

ren Organisatie Vrijheiden Democratie 
(]ÜVD) vindt dat de ministers ia een 
iiietsw kabinet van CDA en VVD hun 
iiamUckcningmet mogen weigeren on- 
Sereen cnüianasie-wctsvoorstd dat ge
dund wordt door een meerderheid uit 

Tweede Kamer. Premier Lubbers 
2011 dit tijdens de formatie van ?,yn ka* 
binct met alle ministers moeten afspre
ken.

Dit advies gaf de scheidende JOVD- 
voorzitter Juiius Remarque zaterdag tij
dens het zoniercongres van da liberale 
jongeren in Bminik.

Volgens Remarque heeft fractievoor- 
jjtter Nijpels, de onderhandelaar van de 
VVD in de kabinetsformatie, a lk hoop 
gevestigd op dit voorste], „Het is de eni
ge manier om uit het meningsverschil 
tussen CDA en W O  te komen", aldus 
de JOVD-voomtter. De woordvoerder 
van Niipets en de euthanasie-speriaiist 
uiide VVD-fractie, Dees, waren zondag- 
„voiid niet voor commentaar bereik
baar.

Eind vorige week werd duidelijk dat 
CDA en VVD het formuleren van een 
wetstekst over de euthanasie zo goed als 
zeker overiaten aan het nieuwe kabinet. 
Over de inhoud van een euthanasie-re- 
geling kunnen CDA en VVD het niet 
eens worden.

Remarque zei dat de W D  iu de for- 
matie-onderhandelingen moet zien te 
voorkomen, dat de partij in de loop van 
de kabinetsperiode weer te maken 
krijgt met „chantage" door het CDA, 
Hij doeide hiermee op de dreiging met 
een kabinetscrisis door premier Luh-

eerst zelf uit zien te komen. Maar als dat 
niet lukt, dan is de Kamer aan de beurt. 
Wanneer zich daar een meerderheid 
achter een bepaald wetsontwerp 
schaart, dan mag het kabinet het contra
seign daaronder niet weigeren. Dat zal 
dan wel een wetsontwerp & la Wessel 
zijn.”

W a a k h o n d
Dg JOVD heeft zich dit weekeinde 

nogmaals opgesteid als de liberale waak
hond van de VVD. Maar, zo zei Remar* 
que tot de jÜVD ’ers, niet koste wat het 
kost. De organisatie wendt zich af van de 
VVD en zal zich richten op D6G wan
neer in een komend regeerakkoord 
blijkt dat de VVD de liberale beginselen 
verkwanselt, m kwesties zoals de eutha
nasie, liet mediabeleid en de wet gelijke 
behandeling.

Remarque noemde D6S „op een aan
tal punten”  liberaler dan de VVD. De 
JOVD is al jaren een „kweekplaats”  
voor politici, yeeial van WD-huize.

De JOVD en de jonge Socialisten inde 
PvdA hebben zich dit weekeinde allebei 
afgezet tegen het eind mei verschenen 
CDA-rapport over samenlevingsvor
men. In dat rapport van het weten
schappelijk bureau van het CDA, geti
teld „1 1 k samen” , wordt hat moge-
lijk gemaakt andere relaties dan het hu
welijk vrijwillig te registreren bij de 
overheid. Daarmee krijgen deze mensen 
dezelfde rechten en plichten ais gehuw
den.

Volgens de Jonge Socialisten, by een m 
Eist. vormt hst rapport een poging an
dere samenlevingsvormen „in eenzelfde 
keurslijf als het huwelijk te

hetero- en homo-parem afzonder7 
registreren. Toch zag Remarq- 
lichtpuntje in het rapport. Ond- 
feit dat het CDA het huwelijk^ 
ssjnenlevingSYonnbHjftzjeïi, ,
„taboe-tl oorbrekead’*.

Wanneer de aanbevelingen van het 
.rapport door het hele CDA worden 
overgenomen, ziet Remarque enkel- 
gunstige consequenties. , 11 
CDA en VVD het tijdens 
onderhandelingen eenskui 
over maatregelen die andi 
vingsvormen gelijkstellen 
weüjk. Misschien heeft dat 
volg dat het CDA de betwart 
wet gelijks behandeling 
haalt,”
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Zuid-Afrika
Reide jongerenorganisatie 
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Volgens de JOVD-voorzitter 
de Europese landen economische 
ties nemen, ook wanneer gezaïr 
EG-sancties tegen het apartheid 
dreigen te stranden door een 
de opstelling van Engeland. '
„Als  Engeland dwars blyft ŷ T‘ 
moeten de sancties buiter -t  *•
-worden genomen."
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tVOLAND -  D e  c o m m i s s i e  K l e k e n / l i c f  v a n  t ic  
ttren O r g a n is a t ie  v o o r  V r i j h e i d  e n  D e m o c r a t i e  
Ü lja a t p r o b e r e n  e e n  j o n g e r e n r a a d  i n  W c v o l a n d  

l!m ic n .  D a a r i n  z o n d e n  n a a s t  v e r t e g - r n w o o n f i -  
1 van de J O V D  o n d e r  m e e r  o o k  a f g e v a a r d i g d e n  

H C D J A  e n  d e  J o n g e  S o ’d a J i s t e n  z i t t i n g  m o e t e n  
*«• L a a t s t g e n o e m d e  j i o l i ü c k e  j o n g c r e n o r g a n i s a -  
jnoeten o ? e r lg c n s  n o g  o v e r  h e t  p l a n  b e n a d e r d  
,tn- « S r  l i j n  v o o r a f g a a n d e  d e  p r o v i n c i a l e  v e r -  

d o o r  d e  p a r t i j e n  w e l  m o o i e  d i n g e n  g e x e g d  
« n  »e v o e r e n  j o n g e r e a b e le id ,  m a a r  c r  i s  n o g  

v a n  t e r e c h t  g e k o m e n " ,  a l d u s  H e n k  K u i p e r s  
r ^ s la d - H a v e n ,  v o o r z i t t e r  v a n  d e  c o m m i s s i e  

'd ief v a »  d e  J O V D  F l e v o l a n d .  V o o r z i t t e r  D i r k  
vaa d e j q y d  F l e v o l a n d  s t e l t  d a t  e e n  v a t i  d e  
d it s p u n tc n  i n  h e t  jo n g e r e n b e l e i d  d e  b i n d i n g  

• " f f r e n  a a n  F l e v o l a n d  z o u  m o e t e n  - z i jn .

$** ^ ar 'Iw-'i d e  com .
<7nrtzich ho-

K u ip e rs  nr>nnH liet 
w a s ,  hoew el h ij m o e i erkennen  
d a l voo r r.« l oplo33'.-!i va :i d vte  
p ro lile n in t ick  in  eerste in s ln n tle  
tuc!i g«ni*cntc*n in i'tcht kamun. 
..I3i,> zoude n  b ijv o o r ix s ild  » »  
k o m s t  vnn i-en d iseoU m ek k u n 
nen st im u le re n  door met ai to 
m o e ilijk  te doen over nspwu.-n 
.-d.< g fr iijidsovoria st t n  der.euiij-
ke  . K u ip e r s  z ie l o ve rig e n s loeh 
o o k  «ufi w ol een roiietp 
p ro v in cie  w eggisicgrt. „ Ik  d e n k  

a l d u s  H e n k  K u i p e r s  J » i  « n p m v ln e ic  « n  s i m . ie . t r .  
™ a» . „ » w , i . . . ; ,  ko epeiend  b e le id  zuu  ku n n e n  

"  voeren, otn te stim ule re n  dut e r
in  de ve rsc h ille n d e  pkui 
F le vo la n d  e ch t iets vo o r ji'imje- 
re n- w ordt g o d a i>r." .iss i de 
w o o rdvoe rder van d e  co m m iss ie  
K ie ke n d ie f.

.lu is t  a h  Jongeren  m oeten w e 
daar do a a n d ach t o p  «aan vr-sli- 
iïe n . O m  niet o ndnrgc

" " l , ", I 'C  V W ‘ L ‘ V . ;  a

V  •; ,“r

warden gedaan 
bflu i'<wTn loh«rt*nbe- S  «.Ckbuar,... 
™ X r  W4m«l la r  
.,. , VD-eotnmi»te weer

va van de jonge re n , ü i j  noom t in 
dat ka d e r onder m et-r de onder* -  .*
wijspfoWorrwUlek. jo n g e re n  d ie  r* ke n  o nd o ra n d e re  z a ke n  '. 
e*m 'h o se re  b e rao p su p le id ln K  
w ille n  vp igo n  r ijn  g en o o d zaak t G e b u n d e l d  
buiten  de tzzovincic F le v o ln n d  
onde rw as te vo lge n . ..We h e b 
ben h ie r in  feite  a lle e n  m z o r  een 
hogere la n d b o u w sch o o l a h  hu*

D a  v o o rz il lc r  van  de eomm 
s ie  K ie k e n d ie f  van de J O V D  
heeft vo o r ogen dat een jonge*

!:;ncn initiatief.
VV L  , u  « rerinw d stra k s  <le diver<tnroepsondervkijs , a ld u s  k  h lH i^ n  » l  m ^ n .n

K u ip e rs  d ie  w ijs t  op het be la n g  
jongeren, a ls  het even ka n , te 
b inden  aan Ftevobrnd. tvn  w n  
uitstroom  to vo o rk o m e n . In  tl at 
knder wordt nok gew ezen o p h o t  
belang van w c rk R c lc R c u h c ii i

met
ode

...iJe

ke partijen zai moeien tien 
re». ..die zeggon wet tc luish 
naar tic jongeren, manr de dnden 
blijven uit". Volgens Kuipers 
moei hol gnwoon mogelijk z'Jn 
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Diversen; -inleveren tientjeskaarten b l z . .1
- notulen Adviesraad blz. 1
- contributie blz. 2
- aktiviteiten november blz. 3

Congres; -verkrijgen van stemmen blz. 3
- stemverdeling b l z . 3

Politiek algemeen; -oproep b l z . 5
Bestuurlijk jur...zaken; -oproep

commissieleden , blz, "5:
Welzijnszaken; -oproepcommissie-

■ ' P l e d e n  blz; 5

Beste bestuurders,

Bij deze HB-info nummer 8 vindt 
U als bijlage het congresboek voor het 
najaarscongres op 15 en 16 november a„ 
Belangrijk voor U als afdelings- en 
districtsbestuurders is het te weten é 
dit congres weer de normale procedure 
mbt. het verkrijgen van de stemmen ge
volgd zal worden. Naast het afgevaardij 
den formulier, dienen de afdelingen eei 
kopie van de notulen in te leveren waai 
uit {jlijktfwie de, .namens de afdeling, 
afgevbaidïgden naar het congres zijn. 
Als aan. deze voorwaarden niet voldaan 
is krijgt men geen stemmen.

11 Voordat U zich op het congresboek stort 
zou ik U willen verzoeken ook deze HB- 
info de aandacht te geven die het ver
dient.
Een goede congresvoorbereiding!!

met vriendelijke groet,

Johan Buitenga 
algemeen secretaris

LET OP!!; LAATSTE BLADZIJDE VAN DEZE HB-1 
ERATUM CONGRESBOEK.



jiversen

: i t i  - 1N F G 1

i n l e v e r e n  t i e n t j e s  k a a r t e n

)e Nederlandse Bank heeft het hoofdbestuur 
Top gewezen dat kaarten voor de tientjes- 
.edenactie niet aan de voorwaarden vol- 
loen die gesteld zijn voor het gebruiken 
an afbeeldingen van bankbiljetten, 
lerhalve mag de JOVD deze kaarten niet 
eer gebruiken en dienen deze ter ver- 
detiging aan de Nederlandse Bank te 
lorden aangeboden. Het hoofdbestuur doet 
an ook een dringend beroep.op alle af
hingen om deze kaarten niet meer te 
ebruiken en ze op te sturen naar het 
lgemeen Secretariaat, zodat de JOVD niet 
trafrechterlijk vervolgd, zal worden.

Hotulen van de Adviesraad gehouden op 
14 september 1986 te Amsterdam.

lanwezig: M« Rutte (West), C. de Graaf 
(West), M. Groot Wesseldijk (Overijssel),
1, Meinsma (Overijssel), H. v.d. Veeken 
(Brabant), B. Coopmans (Brabant),H. 
feymerink (Utrecht), W. v.d. Dool (Noord),
B,Bakker (Noord). A. Geelhoed (Zeeland),
E. Fukkink (Zeeland), H. Kuipers (Gelder
land)^. Kernen (Limburg), L. Tebbens 
lorringa (buitengewoon lid), .J.Maaten 
(buitengewoon lid), J. Remarque (buiten-, 
iewoon lid), M.Swart (buitengewoon lid),
1. den Ottelander (buitengewoon lid),
Vermeer (buitengewoon lid), en van het 

loofdbestuur waren aanwezig:
1. Balenians, M. Wigman, J. Buitenga,
'■ de Boer, L.P. Stoel, J. v.d. Laag, 
l de Vries, A. Nijs, H. Broekman,
<■ Brand en J. Burger.
Bv/ezig niet kennisgeving:
Wastiaux (Noord Holland) en van het 

hoofdbestuur: T. Willems, A. Kooiman,
■* Meybaum en R. Schoften.

>L OPENING 
® 12.20 uur

(l INGEKOMEN STUKKEN 
' uitnodigen van vele afdelingen 
' correspondentie roet afdelingen 
verslag commissie Jacobse ..
'persverslagen m.b.t. de verkiezingen 
• levensbeschrijvingen M.Visser,H.Schulting,
o. Tilman

1

03 VASTSTELLING NOTULEN DE. 6 APRIL 1986 
notulen worden vastgest.eld met de volgende 
wijzigingen:
-ag.p. 4: xpunt b: toevoegen achter ' in 
1986’: Tevens wordt toegezegd aan het be
gin vh jaar de sluitingsdata voor amen
dementen alsmede de data van de con
gressen bekend te naken.

xpunt d: toevoegen: De vvo zegt 
wederom toe met district West voorover
leg te plegen indien het HB besluiten 
wil nemen die op de ontwikkelingen 
binnen DW tav. het jongerenbeleid van 
invloed kunnen zijn.

-ag.p. 5: xpunt e: tweede zin veranderen 
in: De AR adviseerd positief tav. de 
vraag van het HB om deze na 21 mei..

-ag.p. 7: West e t c s c h r a p p e n „

04 NAJAARSCöNGRËS
a) definitieve begroting 1987:

Swart/Maaten: internationale budget is 
in tegenstelling tot de politieke bud
getten uitgeput. De verhoudingen zouden 
dan ook verbeterd moeten worden.
Toename ledental JOVD moet zich ook uiten 
in toename contributie Iflry 
Tebbens Torringa/Vermeer; nen moet rekenir. 
houden mst eventuele kortingen van de W?VC 
subsidie bijvoorbeeld een 10% 'korting, 
daarom actie ondernemen met bijv. M'50 
om dit te voorkomen. Te exact begroten is 
niet verstandig: bedragen afronden op 
ƒ1000,- of ƒ500,-. inkomsten propaganda
materiaal is niet realistisch begroot: te 
hoog.
v.d. Veeken: Bij bezuinigingen moet naar 
evenredigheid bezuinigd worden. Internatie 
naai is redelijk bedeeld, 
v.d. Dool: donaties te hoog begroot.
b) definitieve vaststelling van het 
landelijk deel van. de jaarlijkse contri
butie en de richt bedragen voor het af- 
delings- en districtsdeel van de jaarlijks 
contributie.
Bakker/HB: problemen rabt. inning districts 
deel in Noord, worden tussen district 
Noord en HB geregeld.
c) benoeming lid tweede'kamer van beroep 

Jan van Zanen: unaniem positief advies
d) benoeming plv. lid eerste kamer van 
beroep

Roel van Goudoever: Noord Holland 
negatief advies

e) benoeming HB leden
Bernard Tilman: unaniem positief advies 
Max Visser: den Ottelander, Vermeer, Swart 
Remarque, Gelderland, Brabant: wel ge
schikt voor het UB, maar voor V en S zijn 

. geschikter kandidaten.
Swart/Vermeer: regionale spreiding mag 
argument zijn



.Remarque: kwaliteit moet boven regionale 
spreiding staan
Brabants Gelderland, Noord Holland, Zeeland, 
Limburg, den Ottelanaer, Vermeer: negatief 
advies
West, Maaten, Remarque: onthouding 
Havo Schulting: unaniem postief advies
f) Driemaster .
Rutte: Driemaster zorgt voor binding met 
de leden, met name de tientjes leden. Goede 
(tijdige) verzending is dan ook essensieel. 
v.d. Dool/Kuiper/Roelofs: problemen mbt. 
verzending (o.a. bundellijsten programma 
v.d. computer) dienen snel te worden opge
lost te worden.
HB: wordt reeds aan gewerkt door het laten 
aanpassen van het computerprogramma en het 
maken van afspraken met de verzender van 
de driemaster./
Het HB zal.de stand van zaken mbt. de ad- 
verteerderÖs van de driemaster bekijken 
om te zien wat. er te verbeteren is.

08 RONDVRAAG
Kutte/v.d. Veeken/Maaten:mbt. Adviesraai
- In het vervolg inbreng van alle HB Ier
- In inbrengen geen namen vermelden van 

personen waarvan dat niet hoeft
- Er dient korter en zinvoller gesproker 

te worden
- Bij inbreng dient geen toelichting me; 

te worden gegeven
HB: In HB wordt al. gesproken over de op
zet van de Adviesraad
Bakker: Is de persverklaring mbt. Winnie 
Mandela de deur uitgegaan ?
HB: Ja, zondagavond van het congres, 
middels telex naar alle kranten, 
v.d. Veeken: De uitnodigingen voor de 
Adviesraad graag eerder versturen.

09 SLUITING 
om 17.55 uur.

0.5 JOVD-VVD
Op de bijeenkomsten is ondermeer van ge
dachten gewisseld over de. uitvoering van 
het SWO > deze gedachtenwisseling kan worden 
gebruikt bij het uit te stippelen beleid, 
v.d. Dool: Het jaarverslag v.d. cie 
Jacobse dient gewijzigd te worden: 
bijvoorbeeld "onafhankelijk" ipv. "zelf
standig"

a) algemeen
b) Secretariaat
Roelofs: computerprogramma in één keer 
laten testen.
HB; deze mogelijkheid zal met computer 
deskundigen ook bekeken worden, 
v.d. Dool/Kuiper': Ledenlijsten van af
delingen .kloppen, maar nog niet van alle 
afdelingen.
HB: problemen met ledenlijsten dienen aan 
de algemeen secretaris gemeld te worden, 
zodat samen met de betreffende afdeling de 
zaken in orde gebracht kunnen worden, 
v.d. Dool: Het HB moet duidelijk de 
indruk wekken dat er hard gewerkt wordt 
om de ledenadministratie voor elkaar te 
krijgen anders gelooft men het niet.
Rutte: Het HB moet blijven bekijken wat 
de mogelijkheden voor een nieuwe computer 
zijn en of die nodig is.

De afdelingen en districten worden 
vriendelijk verzocht om uiterlijk 1 
december het door de afdelings-- resp. 
districtsvergadering vastgestelde 
contributiebedrag door te geven aan het 
Algemeen Secretariaat of aan de penning
meester. Het liefst schriftelijk.
Als niet tijdig bericht wordt ontvangen 
zal het richtbedrag voor 1987 worden 
gehanteerd.
Voor die afdelingen en districten die 
komend jaar het.richtbedrag willen 
hanteren, zal het volgende innings- 
systeem worden gevolgd:
Als een afdeling eh het district waar
binnen de afdeling valt beiden het 
richtbedrag wensen aan te houden, zullen 
de leden een acceptgiro ontvangen voor 
fl. 30,-. (onder voorbehoud van de 
definitieve vaststelling op het najaars
congres ),
Als een afdeling het richtbedrag aan wil 
houden, doch het district waarbinnen de 
afdeling valt een hoger bedrag dan het 
richtbedrag voor districten vaststelt, 
zal het meerdere via de acceptgiro 
worden geïnd. De afdeling ontvangt dan 
per lid het richtbedrag.

07 WVTTK
IHstfictsvertegenwoordigers worden opge
roepen aan Leo Pieter Stoel namen van 
(oud) JÖVD leden die buiten de J0VD, in een 
politieke organisatie bestuurlijk bezig 
zijn of in een gemeenteraad zitten.

Cijfervoorbeelden: 
afdeling: richtbedrag fl. 15,- 
district; richtbedrag f1 . 1 ,-
HB : fl. 14,-
acceptgiro fl. 30,-



ai deling: afwijkend fl. 17,-
district: richtbedrag fl. 1 ,-
HB : fl. 14,-
acceptgiro fl. 32,-
afdeling: richtbedrag fl. 15,-
district: afwijkend fl. 3,-
HB fl. 14,-
acceptgiro fl. 32,-

afdeling: afwijkend fl. 17, -
district: afwijkend fl. 3,-
HB i fl. 14,-
acceptgiro fl. 34,-

Om verwarring en een hoop zoekwerk te 
voorkomen, wordt de afdelingen en dis
tricten verzocht om niet alleen het 
totale contributiebedrag, doch ook het 
afdelings-, resp. districtdeel door te 
geven.

jACTIVITEITEN NOVEMBER f

3 november 
afdeling Utrecht
avond verzorgd door de commissie
Kunst en Cultuur
plaats: Raadskelder te Utrecht

7 november 
afdeling Den Haag 
Belastingavond 
plaats: De Blokhut 
tijd : 20 .0 0 uur

S november 
afdeling 't. Gooi 
liberaal café
plaats: De Jonghe Graef van Buuren te 

Hilversum 
tijd : 21.30 uur

20 november 
district West
forum over districtsresolutie over 
Criminaliteitsbestrijding 
plaats: Don Bosco 
tijd : 20 .0 0 uur

2 1 november 
district Zeeland 
debat met VVD en D '66 
info bij het bestuur

28 november 
afdeling 't Gooi
politieke avond met dhr. Joekes, Nijpels 
of Geertsema

district Zeeland 
politiek café 
plaats: Flying Dutchman 
tijd : 2 1 .0 0  uur 
info bij bestuur

[ VERKRIJGEN*VAN STEMMEN

Voor het verkrijgen van stemmen dient men 
aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- inleveren .formulier met daarop de afge

vaardigden van de afdeling en het aan
tal stemmen dat elke afgevaardigde moet 
krijgen (maximaal 12 per persoon). Deze 
formulieren liggen op het congres klaar 

LET OP!
- inleveren kopieën van de notulen van de 

afdelingsvergadering, waaruit blijkt wie 
de afgevaardigden naar het congres zijn.

14 november 
afdeling Apeldoorn
forum "Politieke ideologiën" 
plaats: Haardhuis te Arnhem 
tijd : 20 .0 0 uur

15 en 16 november
congres .-Durven kiezen voor een liberaal 
belastingstelsel
Plaats: Postiljonmotel Deventer

17 november 
afdeling Utrecht 
BuPo avond
plaats: Raadskelder te Utrecht
afdeling Delfland 
spreekbeurt Dhr. Dijkstal over 
Criminaliteitsbestrijding 
Delft

STEMVERDELING NOVEMBER CONGRES 1986

Onderstaand treffen jullie per afdeling 
het aantal betalende leden en de daaruit 
voortvloeiende aantallen stemmen vobr het 
congres op 15 en 16 november 1986 te 
Deventer. Conform artikel 20.9 sub c van 
de statuten, is gepeild op 30 september 
1986.



Bet. Ieden STEMMEN aFDELI Ng bet. leden STEMNp

Gr on :i ngen 7 7 15 West Retuwe 36 /
Noord Groningen 107 2 1 De Lietners

'
3

Compagnie 75 15 Oost Ach, ter hoek . 19 3
Fi ve li ngo 8 ].

35 7 District Ge. 1 der 1.and 486 91.Oost:-Gron in gen
Noorderv/Westerkv» 16 3 Utrecht 91 18
De Hun ?-e 1 2 •Ol£ Kernland 70 16
Zul d1 aren 19 7 Hart van Nederland 37 7

Leeuwarden 48 9 Z„Q» Utrecht 1.4 2.
Snoek 43 8 Z. W « Utrecht 4 i
Drachten 38 7 Bilt/Bi1 thoven 21 4
Reerpnveen 20 4 Bunnik 7 9 5
F r amok er 6 1 Nieuwegeln 10 2

Uo s t s te 11 i n gwer f 7 1. Dis trict Utrecht ' 27 6 51
Assen 38 7 Amsterdam 95 19
Zuid~Oost Drenthe 43 8 Kennemerland 62 12
Meppe 1. 63 12 A.BCD 71 1 4
Uoogeveen 51 10 Ams te Iland 62 12

District Noord 7 06 t 34 West. Friesland 17 !

Vater land .13 •o
Doolle 66 13 Zaans treek 7 Q 5r;, 0 .. Overijssel 4 |

’t Gooi 38Twente 137 27
Den Helder e.o» 57 .1.1Kamperland 9 1

Ni jvsrda I 1 ! 2 I>istr 1:ct N. Hol lann 449 86

Zuid-West Salland 45 9 ' s-Gravenhage 60 12

District Overijssel 2 7 2 53 Leiden 42 8

Arnhem Gouda hl 0
hl o

Delfland 39 7hvjh van Nïpegen 60 12

A p e 1doorn 7 0 Rijnmond 96 1914
Gelderse Vallei Dordrecht »,ac- 35 735 7

Zoetermeer 33 6Landmeren
Flevoland

■ 73 4
Oost IJsselmomïe 32 629 9

Koord Vel mee Voorne 13 2
21 4

Goeree Overflakkee 4 1
77 4

Hoeksewa a r d 3 iRoetinchem 47 9
Kei e~Ua gemogen Alpben a.d. Rijn 16 39 ■f

J.

T'?e« Stromen land 28 *> District West 420 ‘ 81 _
0 o s t G e t d e r l a n d 7 7 4



N __/_

afdeling bet. leden STEMMEN

N en M  Zeeland 61 12

Zeeuws Vlaanderen 42 8

District Zeeland 103 20

*s-Hertogenbosch 89 17
Hart van Brabant 44 8

Baronie van Breda 66 13
Eindhoven 102 20

Roosendaal 17 3
Deurne 44 8

Land van Ctiyk 26 5
Kwartier Maasland 33 6

District Brabant 421 80
Maastricht 43 8

Venlo 37 7
Oost» Mijnstreek 47 9
Midden Limburg 32 6

Venray 20 4
Weert 30 6

District Limburg 209 40

politiek algemeen
OPROEP |

Herhaalde oproep aan alle besturen van 
ai delingen en districten.
In verband met het grote belang dat de 
JOVD hecht aan goede contacten.'met 
de politiek'1, in het kader van de 

Pressiefunctie die de JOVD dient te 
vervullen, wil ik gaarne van jullie weten 
welke mensen er bij jullie weten .een 
plaats in de gemeenteraad, provinciale 
statenhof een bestuurlijke functie van 
een.politieke partij (op welk niveau dan 
ook) hebben.

Nogmaals geef de namen, adressen, tele
foonnummers en de betreffende functies 
door aan ondergetekende of het Algemeen 
Secretariaat.

Bij voorbaat dank voor deze medewerking,
Leo Pieter Stoel»

beet. jun zaken

OPROEP COMMISSIELEDEN

Binnenkort stamt een commissie die zien 
.bezig gaat houden met zelfstandige 
.bestuursorganen.
In Nederland komt het steeds meer voor 
dat bevoegdheden door ministers en het 
parlement afgeschoven worden naar andere 
bestuursorganen. Doordat de minister geen 
bijzondere aanwijzingen aan deze organen 
:kan géven. kan het parlement, via de mi
nisteriële verantwoordelijkheid, derge
lijke organen niet of nauwelijks contro
leren. De vraag is of dit in onze huidige 
democratie juist is?
Hier tegenover staat dat ei" tegenwoordig 
erg veel taken door de overheid worden 
uitgevoerd» Het aantal ambtenaren is ge
stegen en daarmee het aantal overheids
handelingen. Ook dit is door de veelheid 
en de complexiteit niet meer te contro
leren door het parlement.

De commissie moet zich nader in deze 
problematiek verdiepen. Aan de hand van 
bestuurssystemen in Nederland en het 
buitenland moet de commissie een discus
siestuk schrijven over het behouden, uit
breiden of tegengaan van de zelfstandige 
bestuursorganen. Belangrijke standpunten 
zullen, middels moties aan het congres 
worden voorgelegd.

Wie kennis en interesse in deze materie 
heeft kan kontakt opnemen met 
Taliën Willems, v. Leeuwenhoekstraat 20. 
9727 JJ Groningen, 050-269695.

welzijnszaken
De landelijke Commissie Onderwijs en 
Welzijn & Volksgezondheid kampen momen
teel met "bloedarmoede” en kunnen een 
"injectie" in de vorm van nieuwe leden 
goed gebruiken.

De Commissie Onderwijs houdt zich momen
teel bezig met een aantal onderwerpen 
uit het middelbaar onderwijs. Mogelijk
heden tot kwaliteitsverbetering en een 
liberale visie op het rapport van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regerings 
beleid (WRR) inzake een brede basis
vorming in het voortgezet onderwijs 
zijn enige daarvan.



De Commissie Welzijn & Volksgezondheid 
is een "samenwerkingsovereenkomst" aan
gegaan met de Commissie Milieu. Onder
werp van gezamelijke behandeling is de 
biotechnologie, die zowel aspecten voor 
het milieu als voor de volksgezondheid 
heeft. Over onderwerpen als abortus, 
voedseldoorstraling en het ouderschap 
zijn reeds meningen gevormd, die binnen 
kort naar buiten.,-gebracht zullen worden

Heb je interesse in het lidmaatschap 
van één van beide commissies (of alle
bei !), dan kun je je hiervoor opgeven 
bij het Algemeen Secretariaat 020- 
242000.



OPGAVE VAN AFGEVAARDIGDEN EN PLAATSVERVANGERS NAAR DE ALGEMENE VERGADERING

De afdelingsvergadering van de afdeling . [

heeft in haar vergadering gehouden op 

de afgevaardigden - van de afdeling 

naar de algemene vergadering te houden 

benoemd., alsmede hun plaatsvervangers , 

overeenkomstig de opgave aan keerzijde

□
!

19

Namens het afdel i n g s h e s tu u r „

plaats 

dat urn

n a am (3)

functie
V'--- ™ ---- “TH*"*”'

handtekening

(1): Be ben o e m i n g  omvat o o k . de volgende dagen, (2): 'Dé- s-ternvevdeling w ordt op de keerzijde als volgt
indien de algemene vergadering zioh over 
achtereenvolgende dagen, u i t s t r e k t ,

(3): Vermeld zowel hier als aan keerzijde bij 
de naam tenminste voorletters en a c h t e r 
naam ( v o luit).

ingevuldt dn de laatste kolom worden de namen van 
afgev a a r d i g d e n / p l a a t s v e r v a n g e r s  vermeld.. In de k o 
lom onder elk s temnummer wordt vóór de betreffende 
naam vermeld: X btj de afgevaardigdue, 1 bij de
eerste en 2 bij de tweede p l a a t s v e r v a n g e r . Elke 
aanduiding kan hoogstens eenmaal per kolom voorkomen.



■ A F G E V A A R D I G D E N R E S E R V Ê' - A F G E V A A R D I G D E N

hand
tekening

aantal
stemmen

hand I aantal 
tekening f stemmen

\

Naam

Afdeling i

1 1 .  Naam ; 

Afdeling

— h----- ----- ---- -—

Naam

Afdeling .

I 2. Naam

Afdeling

j
%

Naam

Afdeling

3. Naam j 

Afdeling j j

'Haam

Afdeling '

4. Naam 

Afdeling
~ .....-. -....... | .... ...... ....-  ............

Naam

Afdeling

5. Naam 

Afdeling

j

Naam

Afdeling ’
$

6. Naam. 

Afdeling
“ " ~ “ j

De stemmen die toegekend zijn aan uw afdeling zullen evenredig worden verdeeld over de opgegeven afgevaardigden, waarbij de eerst- 

vermelde de reststemmen krijgt (tenzij anders door U aangegeven).
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BELEIDSPLAN KANDIDAAT HOOFDREDACTEUR: HANS DEDEN,

jiadat de huidige hoofdredacteur te kennen heeft gegeven niet langer in aanmerking 
ie willen komen voor de functie van hoofdredacteur en het hoofdbestuur mij ge
vraagd heeft een kandidaatstelling door het hoofdbestuur te aanvaarden bleef er 
niet echt veel tijd over om een beleidsplan te schrijven. Hieronder treft U dit 
plan 3-3n.

ffiREIK VAN DRIEMASTER EN DOELGROEPEN
lot op heden is het bereik van ons maandblad slechts beperkt gebleven tot de leden 
?an de JOVD. Aangezien de Driemaster toch een medium is om het liberalisme en de 
gedachten van de JOVD over politieke zaken uit te dragen is het noodzakelijk dat 
üt niet beperkt blijft tot de eigen kring. Politieke partijen, de media, organi
saties die affiniteit hebben met artikelen opgenomen in Driemaster moeten nadruk- 
ielijker geattendeerd worden op gedachten en discussies die de JOVD heeft en voert 
In Driemaster. Driemaster dient ook te worden gebruikt als een van de wervende 
;ogelijkheden richting potentiële leden en doelgroepen. Politiek is immers jouw 
mak! Doelstelling is dan ook het-informeren van de doelgroepen over meningen van 
:n discussies die zich binnen de JOVD afspelen, net zijn van een spreekbuis van 
leningen zowel binnen als buiten de eigen JOVD-kring, het uitlokken van discussies 
in de JOVD d.m.v. interviews en artikelen en commentaren. Kortom het bevorderen 
;an de meningsvorming op gefundeerde basis in en buiten de JOVD.

IAMENSTELLING EN INTERNE TAAKVERDELING VAN DE REDACTIE
ie redactie dient te bestaan uit een hoofdredacteur, een eindredacteur en de an-
lere 'gewone' redacteuren. De eindredacteur kan de hoofdredacteur vervangen bij diens
ifwezigheid. In principe is ieder lid van de redactie belast met het schrijven van
irtikelen. Lay-out en inhoud worden in het hele redactieteam besproken op het re~
iactieweekend. De hoofdredacteur en de eindredacteur zijn in beginsel belast met
ie voorbereidende en afronden.de werkzaamheden. De redactie, en in het bijzon-
ier de 'gewone' redacteuren, dienen andere dan de redactieleden en het hoofdbestuur
adrukkelijk te stimuleren een bijdrage te leveren zodat de Driemaster met recht
;en verenigingsblad van onze JOVD is te noemen.
innen de redactie wordt in meerderheid beslist over de onderwerpen die Driemasten’ 
letreffen.

TTGAVEFREQUENTIE, VERSCHIJNINGSDATA EN COPIJ-DEAD LINE
“der jaar dienen er tien Driemasters uit te komen in de maanden januari, februari, 
aart. april, mei, juni, augustus, september, oktober en november. Indien haalbaar,
>ok financieel, kunnen de nummers van juni en november uitgebreider zijn. Het januari 
ummer zal verschijnen in ds vierde week van december en de rest van de nummers in 
!e derde week van de maand. . -
n beginsel zal Driemaster 16 pagina's op A4-formaat bevatten en zal gekeken worden 
sar een verbetering van papier, kaft en binnenwerk in combinatie met kleurendruk.

31 TERIA VOOR PLAATSING VAN ARTIKELEN
s toegestane lengte is in principe twee pagina's inclusief illustratiemateriaal, 
atuurlijk is dit eveneens afhankelijk van de kwaliteit en bondigheid van het stuk 
at deze lengte overschrijdt, ingezonden brieven mogen de lengte van één kolom 
-et te boven gaan, waarbij de redactie zich {iet recht voorbehoud tot inkorten, 
d. artikelen kunnen worden ingekort echter in overleg met de betreffende auteur. 
ver artikelen die in strijd zijn met de gedachten en .het beleid van de JOVD dient 
r nauw contact te zijn tussen de auteur, hoofdredacteur en auditor voordat even
veel over wordt gegaan tot het weigeren van plaatsing in Driemaster.

'SEN TE STELLEN AAN DE LEDEN VAN DE REDACTIE
tactieleden moeten beschikken over een goede grammaticale en stylistische beheer- 
‘Lg van de Nederlandse taal. verder is van belang redactionele vaardigheden en a-an- 
°onbare ervaring. Goede contactuele vaardigheden zijn uitermate belangrijk en het 
Dtisch meedenken en analyseren van wat er in en buiten de vereniging speelt, zo- 
k de actualiteitswaarde van Driemaster sterk zal stijgen.
ViMWORK zal het motto moeten zijn om de Driemaster onomkoombaar te maken!
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Diversen
- stickeruitdraai van afdelingen blz. 1
- aktiviteitenkalender december big. 1
- W D  sprekers blz. 1
Vorming en Scholing
- declaraties blz. 1
Internationale zaken
- oproep blz. 2
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jeugdwerkgarantieplan blz. 2
- persbericht inz. J.W.G. blz. 3
P&L
- propagandalijst blz. 4

voorwoord

Geachte bestuurders.

Dit is de op een na laatste HB-iofo van 
1986. Als bijlage vindt u de adressen
vraagbaak november 1986. Aangezien er 
nog al wat bestuurswisselingen plaats
vinden is het zaak deze zo gauw mogelijk 
aan het algemeen secretariaat door te 
geven (schriftelijk graag), zodat daar 
altijd een aktueel bestuurdersbestand 
aanwezig is.
Op deze manier zorgt u er ook voor dat 
uw bestuur juist in de adressenvraagbaak 
komt te staan. Wacht dus niet met het 
doorgeven van bestuursmutaties!
Onlangs hebben alle afdelingen een 
aktuele ledenuitdraai gekregen met 
daarbij acceptgirokaarten voor die 
leden die nog niet betaald hebben. 
Hierdoor hebt u als afdelingsbestuur de 
mogelijkheid om door bijvoorbeeld per
soonlijk contact deze leden alsnog zover 
te krijgen dat ze betalen, zodat de in
komsten van uw afdeling omhoog gaaan. 
Wacht ook hier niet mee, want de giro
kaart voor 1987 zal niet lang op zich 
laten wachten.
Succes!

Met vriendelijke groet,

Johan Buitenga 
algemeen secretaris
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diversen

3TICKERUITDRAAI VAN AFDELINGENj

Er bestaat de mogelijkheid om een uitdraai 
ran uw ledenbestand op stickers bij het 
algemeen secretariaat te bestellen, 
jeze stickeruitdraaien kunnen bijvoorbeeld 
jebruikt worden voor de verspreiding van 
jet afdelingsblad.
/oorwaarde is dat op het moment van de 
aanvraag er voldoende computert!jd be
schikbaar is, en dat men vooraf betaald, 
’org dus voor een tijdige bestelling.
)e kosten bedragen.:
'1. 3,- per uitdraai voor afdelingen 

met minder dan 50 leden 
il. 5,- per uitdraai voor. afdelingen 

met meer dan 50 leden 
iit exclusief portokosten.

'XTIVITEITEMKALENDER- DECEMBER j

;decëmber 
ifdeling Utrecht
brumavond georganiseerd door de liberaal
listorische commissie met als sprekers
Ihr. H Dubbeldam (lib, dem. centrum),
ir. K. van Doesburg (lib. volkspartij Ned. )
ii) een VVD tweede kamerlid,
ilaats: Raadskelder te Utrecht
anvang: 20.30 uur
15 december 
ifdelina Den Haag 
ivond over Polen

!0 december 
ïistrict West 
iala
laats: Hotel rest. Engels te Rotterdam

!7 december
ifdeling Deurne e,o.
isrstgalabal
laats: Hof van Deurne, Haageind 29 te 

Deurne
invang; 20.30 uur
■bor 20 decmber fl. 20,- overmaken op 
fónkrekening nr. 170813266 tnv JOVD Deurne 
dabobank)

r-- — —|VVD SPREKERS

Indien afdelingen of districten VVD- 
sprekers wensen aan te vragen, dan dient 
dat te gebeuren met de daartoe geëigende 
formulieren.
Deze zijn te verkrijgen bij:
Mevr. S. Versluys 
VVD
Koninginnegracht 57 
2514 AE 's Gravenhage 
Ó70 - 614121

Van 1 januari tot 18 maart (de provinci
ale statenverkiezingen) zullen JOVD- 
afdelingen geen W D  bewindslieden toe
gewezen krijgen. Districten (of liever 
enkele districten samen) kunnen het pro
beren, docr op het formulier een lijstje 
met namen van bewindsleden en een ge
wenste periode te vermelden.
Op deze wijze maken districten de meeste 
kans.
Succes,
Baptiest Coopmans
vice voorzitter organisatie a.i.

. vorming 
en scholing -

DECLARATIES

In tegenstelling tot eerdere procedures 
dienen vanaf nu alle declaraties voor 
Vorming en Scholing gestuurd te worden 
naar het huisadres van de secretaris 
Vorming en Scholing:

Max Visser
Nieuwe Ebbingestraat 28a 
9712 NL GRONINGEN 
tel. 050 - 140986
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; o pr oep

Binnenkort, wordt een werkgroep opcfcset 
ciie zich bezig gaat houden met het werk 
en het beleid van do'Raad van Europa.
Dit zal gebeuren in samenwerking met 
andere politieke jongerenorganisaties 
an de Nederlandse afgevaardigden in het 
Parlementair Assemblee van'de Raad van 
Europa. Doel is om jongeren meer in
vloed te geven op het beleid van de Raad 
van 'Europa.
Neb je interesse voor deze 'werkgroep, 
bel dan even naar:-
Annexies Mey'bauu 02975 - G2323 of
Albert Kooiman 02510 - 27826

soc. ec. zaken
VERKLARING JONGERENPLATFORM JEUGDWERK- i
GARANTIEPLAN Ü * 1

Het Jeugdwerkgarant iep 1a n , gepresenteerd 
door de minister van sociale zaken en 
werkgelegenheid, De Koninx-, vereist een 
nadere invulling. In zijn eerste gespreks- 
notitie krijgt het Plan veel te weinig in
vulling. Dat levert problemen op voor alle 
betrokken partijen. Zowel voor de gemeen
ten (VNG), als voor de jongeren (vakbonds- 
ea politieke jongerenorganisaties),als 
voor de sociale p a rtners.
■tJ-CNV, JOVD, CDJA, JD, PPR-jongeren en 
•1.5 hebben hun krachten gebundeld en zijn 
van mening dat - het J.W.G. als volgt, moet 
woeden uitgewerkt.
1. De aan re 'bieden arbeidolaats moet aan
sluiten op opleiding en/of interesse.
Ooi; moet bekeken worden of er kans is op 
;?en overeenkomstige reguliere baan.

2. Mot begrip "passende arbeid" moet vol
gens de huidige richtlijnen worden toege
past . Dat betekent dat e v t. strafkortingen 
eveneen volgens deze rechtlijnen gehan
teerd worden,

3. Regionale toetsingscommissies moeten 
vattelijke bevoegdheden’krijgen om de 
arbeidsplaats te toetsen.
i. Bemiddeling is een taak van het G.A.B. 
Dit moet zo 'blijven. Bemiddeling door 
mensen van de Sociale Dienst .wordt vol
strekt van de hand gewezen. Samenwerking 
tussen G.A.B. en G.S.D. is voor een goe
ie uitvoering van het plan wel van 'belang.

5. Werker, zonder begeleiding en/of scho
ling is voor deze doelgroep zinloos. Met 
elke deelnemer aan het J.W.G. moeten af
spraken gemaakt worden over werk, bege
leiding en scholing.

6. Bij de acceptatie van een aangeboden.
J.W.G .-plaats wordt met de betreffende 
kandidaat een kontrakt opgesteld waarin 
afspraken worden, vastgelegd m.b.t. het 
soort werk, begeleiding, het aantal urea 
en het soort scholing, rechtspositie en 
inkomen.

7. In de begeleiding en scholing moet ge
werkt worden aan het vergroten van kan
sen op een reguliere vast arbeidsplaats 
met een overeenkomstige beloning en 
rechtspositie.
8. De overstap van een. plaats in het J.W.: 
naar een reguliere baan of een plaats ir> 
het leerlingwezen moet op elk moment 
mogelijk zijn. Het J.W.G. mag slechts 
beschouwd worden als een tussenstation.
9. Voor scholing kan gebruik gemaakt wor
den-van bestaande opleidingsmogelijkhecla:
10. Voor de begeleiding van deelnemers ae: 
het J.W.G. kan naast begeleiding op de 
werkplek gedacht worden aan de inschake
ling van deskundigen uit bestaande in
stanties op dit terrein, die ervaring 
hebben met de begeleiding van werkloze 
en moeilijk plaatsbare jongeren,
31. Naast J.W.G.-plaatsen in overheids- 
en gepremieerde.-en gesubsidieerde, sek- 
toren, moet ..gezocht worden naar mogelijte 
toepassingen in de marktsektor. Voorwaar
de is wel dat er geen sprake mag zijn 
van concurrentievervalsing en vermenging 
met het leerlingwezen.
12. De minister van sociale zaken van wei 
gelegenheid moet op korte termijn invul
ling geven aan het scholings- en begelei
dingsaspect. Hiervoor moet extra geld 
beschikbaar komen..
13. Er moeten afspraken komen over de po
sitie van jongeren na deelname aan het J.
VJ.G., zodat zij daarna niet weer in een 
-nog dieper- gat vallen.

14. Bij de invulling en uitvoering van he: 
J.W.G. moeten jongerenorganisaties be
trokken ‘worden.
15. Het budget moet. .groot-genoeg zijn voc. 
een kwalitatief goede invulling en uitvo< 
ring van het J.W.G. (zie punt 1 t/m 14)

Aldus vastgesteld op maandag 27 okt. 198t
JOVD, CD JA, JS, PPR, -JD, WJ- CNV



r

PERSBERICHT
ĵ eede notitie jeugdwerkgarantieplan: 
reel geschreeuw weinig wol

jst jongerenplatform is ontevreden over 
ie nieuwste notitie van minister De Ko- 
;ing m.'b.t. het jeugdwerkgarantieplan.
;ind vorige week kwam de minister met 
:ijn tweede notitie naar buiten. Veel 
«ore woorden, maar weinig nieuws, vindt 
iet jongerenplatform dat wordt gevormd 
ioor WJ-CNV, JS, JOVD, PPR-jongeren en 
:DJA. Met betrekking tot de uitwerking 
art het jeugdwerkgarantieplan, is duide
lijk dat De Koning in elk geval de ideën 
an het jongerenplatform heeft gelezen, 
iecien voor de jongerenorganisaties om 
ioor te gaan. Öok is het positief, vinden 
ie jongeren, dat de financiële speelruim- 
;e is vergroot van 20 naar 50 tot 100 mil
joen. Toch overheerst bij de jongerenor- 
snisaties de kritiek op het jeugdwerk- 
oarantieplan.
De beloning deugt niet.
Volgens de minister gaat een uitwonende 
jongere van 18 jaar maar f. 610,- ver
dienen. In de RWW krijgt diezelfde 
jongere f. 730,-. Een 19-jarige moet 
bijna f. 50,- inleveren. Dat kun je 
niet maken.
■De scholing krijgt te weinig aandacht. 
Jongeren die terecht komen in het J.W.G. 
zijn al kansarm. Als je werken niet 
combineert met een opleiding, dan doe 
je niks om .hun kansen te vergroten.
Het begrip "passende arbeid" wordt te 
gemakkelijk gehanteerd. De minister 
vindt dat ëen jeugdwerkgarantieplan- 
plaats al :sne.l passend is omdat, zegt 
hij, de; deelnemer over het algemeen 
een lage opleiding heeft. Het jongeren
platform vindt dat naast de opleiding 
ock rekening gehouden moet. worden met 
öe interesse en mogelijkheden van de 
betrokken jongeren.
Als er geen concrete afspraken komen 
over het begrip "passende arbeid" kan 
het plan, wat het jongerenplatform; be
treft, de vuilnisbak in. De marktsektor 
2it immers ook niet te wachten op deze 
jongeren als ze alleen maar een baantje 
bij de gemeente hebben gehad,
G’>- jongerenplatform heeft haar kommentaar 
aar minister De Koning gestuurd en vraagt 
am opnieuw het soort werk, de scholing en 
e beloning beter te regelen. Binnenkort 
abben de jongerenorganisaties en de 
bister van sociale zaken en werkgeleg.en- 
eid hierover een gesprek.

°or informatie kunt u kootakt opnemen met 
3*ke van Dijk tel. 030 - 897.132 (na 17.30 u.)
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JOVD PROPAGANDAMATERIAAL

ARTIKEL ’ PRIJS EXCL./INCL P(;:

NOTA'S:- Afghanistan 1,00 ' 2.(,G
- Arabisch Israëlisch Confict 7.5Ó 8.30
.- Energiebeleid 1.00 2. C(j
- Euthanasie 4.00 5.00
- Jeugdwerkloosheid 4.00 ' - 5.00
- Oost-West 4.00 'V" 5,03
- Toetreding Griekenland, Spanje en Portugal tot de EEG 1.50 2.50
- Politieke vraagbaak 1984 en ook 1985 4.00 5.00
- PKP 1985-1986 4,00 '5.00
- Onderwijs in de EEG 1.50 * Ijii
- Automatisering 4.00 '■ 5.00
- Wegwijs in politiek Nederland - 1.50 2.50
- Wet gelijke behandeling 1.50 Z - jij
- Brochure minderheden o 1.00 2.00

Organisatorische vraagbaak 2.Ó0 3.00
De Liberalen (uitgave van de Telderstichting) 10,00 12.50
Algemene folder 0.20 0.25
Informatiemap 1.50 3.00
Adressenvraagbaak 2.50 3,50
Huishoudelijk reglement, statuten en reglement van orde ■ 1.50 3.00
Modelreglement voor afdelingen en districten 1.50 3.00
Jaarverslag gratis; 1.0C

L.E.F. (kaderblad van de JOVD) 6.00 7.00
L.E.F. themanummer 6.00 7.00
Lustumalmanak 7.50 ■ 12.00
Oude nummers van de Driemaster 0.25 0 , 7 5

Spelden:-steekspelden 3.50 4 . 1 5
-broche 3.50 4 , 1 5

Stikkers: jong en liberaal per 10 stuks (minimale afname bij verzending 10)1.00 ■1.65
liberals do it freely (minimale afname bij verzending 15) 0.75 15x0.75+1.0

Buttons: klein 0.75 ■ 1.25
groot (minimale afname bij verzending 4) 1.00 4x1.00+12

Briefpapier (JOVD) (minimale afname bij verzending 35) 0.05 35x0.05+22
Enveloppen (JOVD) (minimale afname bij verzending 40) 0.10 40x0.10+22
Tassen 3,50 5 . 2 5
Vlag 45.00 5 0 . 0 0
Stropdas 17.50 1 8 . 7 0
Damesshawl 15.00 1 6 . 2 0
Aansteker 2.50 ■. 3 . 5 0
Pen (minimale afname bij verzending 5) 1.00 5 x i . o o + i . ;

Het hierboven vermelde propagandamateriaal kun je bestellen op het Algemeen Secretariaat 
van de JOVD, Pc Hendrikkade 104 1011 AJ Amsterdam 020-242000.
Wij sturen je dan een acceptgirokaart toe of je kunt het bestelde bedrag over maken op 
RABO-rekening te Leens nummer 3352.13.693 t.n.v. de propagandarekening. van de JOVD Amsterda- 
Als je betaling bij ons binnen is sturen we je het bestelde toe, eerder niet!!!!
Geef je bestelling dus tijdig door aan het Algemeen Secretariaat!!!!

Afhalen van popagandamateriaa'1 kan op het Algemeen Secretariaat, tegen contante betaling!L 
Dit geldt ook voor decongressen. Als je zeker wilt zijn dat het bestelde er is op het 
.tongres, geef dit. dan twee weken voor het congres even door e.nn het algemeen secreti.rV: 
zodat wij je bestelling klaar kunnen maken.
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;.:?VjLG sociaal economi sche

SSI.ASTINGCIB:
Het afgelopen congres is de JOVD er een 
belastingresolutie rijker op geworden.
E lders  in deze HB-info is de definitieve 
teks t  te vinden. Met de commissie wordt 
de notitie behorende bij de resolutie 
bijgewerkt. Daarna zal zij zich gaan be
raden op welke wijze zij verdere rucht
baarheid aan deze resolutie zal gaan geven. 
Te denken valt hierbij aan het volgen 
van de ontwikkelingen rondom het rapport 
van de  cie Oort.
CIE INDUSTRIEBELEID
De nota over technologiebeleid vordert 
niet. Eind dit jaar zal de tot nu toe 
beschikbare tekst bekeken worden. Aan de 
hand daarvan zal een beslissing genomen 
worden over de voortgang van dit project..
CIE OVERHEIDSFINANCIËN
Deze cie zal zich gaan beraden over een 
eventuele nieuwe motie over een begro
tingsnorm. Tevens zijn zij bezig aan de 
hand van de begrotingen van de grootste 
departementen om te bezien of naar aan
leiding van bepaalde mogelijke bezuinig
ingsvoorstellen kunnen worden gedaan.
CIE STAATSSCHULDENPROBLEMATIEK
Deze net opgerichte cie is de problema
tiek aan het bestuderen van de interna
tionale schuldenlanden. Op dit moment 
vindt er een oriëntering plaats over dè 
problematiek zelf. Een meer gedetailleerde 
taakstelling volgt. In juni zullen zij 
ffiet een notitie komen. De samenstelling 
van c-eze cie zal in de komende adressen
vraagbaak te vinden zijn.
JEUG DWERKGARANTIEPLAN
In HB-info 7 is een persbericht opgenomen 
n.a.v. het plan van De Konihg, minister 
van sociale Zaken en Werkgelegenheid, om 
jongeren een werkgarantie te geven: het 
Jeugdwerkgarantieplan(JWG). Inmiddels 
heeft de jongerenbeweging van het FNV af- 
gehaakt. Met de overigen wordt momenteel 
hard gewerkt om onze visie van invloed te 
laten zijn op de invulling van dit JWG.
°P 30 oktober Is hiertoe een gezamelijke 
Persconferentie gehouden om de pers van 
°fize ideëen op de hoogte te brengen. De 
Gepresenteerde verklaring is elders in 
leze HB-info te lezen. De kranten hebben 
aier ruim aandacht aan besteed. Inmiddels 
ls aan de vereniging van Nederlandse 
Gemeenten en aan de Proefgemeente

Amsterdam gevraagd wat zij van onze opzet 
vinden. In grote lijnen gaan zij met ons 
akkoord. De Koning heeft inmiddels een 
tweede notitie gepresenteerd. Hierop Is 
wederom door ons gereageerd (zie elders 
in deze HB-info). We wachten nu op een 
aan ons toegezegd gesprek met De Koning 
(voor 1 jan. 1987).



2̂ -vr_:nou'*ing van hst kunstzinnige teken is wezenlijk meer dan de esthetische ervaring.

qu? PKS-AMBULS

0.i.fu De JOVD verstaat onder cultuur, de 
•door een groep gedeelde vaardigheid om 
op overeenkomstige wijze tekens te her- 
kermen; te interpreteren en te produce-.
r er

vijto waarop dit gebeurd, is het ge- 
\r,.:.g van de binnen de groep heersende 
i;;-.'ologie, die men kan definiëren ais 
cn unenhang van. vccronöox stellingen. op 
zr-nd v/nurvan tekens worden herkend, 
gz '"..oPttrpreteerd en geproduceerd.

Cu ; Kunst is een uiting van cultuur.
H-:: ia de verzamelnaam voor dierekens, 
a-' : voüE'tkomenun uit een. individueel be-
v;-..: -azijn n?.s reactie of product van c.a 
iruerpretatie van erva-en tekens,
3® ...riaien, onderscheidt het kunstzinnige 

zien van nadere tekens door de' 
ui- vnti'-K.p v.sarde. Üe i'rccrdeiing hier- 
v Lu rune :.p ei n zekere cour^nsus die 

. .viiitrvu b ïStnat binrb'U een groep.

Lj ' Jl: nr , raar ook o:.n'.on groopen,
a '•'...rschiilvn op en oeaannn smei:- 

;.r.- rpeli.ilinfcden. Grote wacorde wordt ge- 
;r ■ n:u, het op basis ven r.: iijk.roo.r- 
r -.. " /-?:: d ronpocte:.'..n er, ••■SaĈ srr.a-n v u  
o..;'ü plU/oiforiV.ió'-u t, e.Io.,iodo aen dó bc~ 
v " Jo•"ir.'.j ■■cii.de orancii' .k:ie en da ui-
t: — .ncgO'lijkkcjden vrn er b _o. de vor-
u: • '.3 lei.o „■ groepen. Hiertoe ia hot vcj- 
i- "r ;ro b e le id  r erc 'cLvvc■ ,;..ó,

0 c i jh \  j ven reninovo.iti^o irarl:‘::ueut 
rorhr ca kuu&c te Tu'cdacooro, naar 

b.-- on te rr i o  o n on te coto-umei c?::-

;_n hut kunstbeleid e, eot centraal het 
u. ... -p van do mondico moor, dit eigen 

;•■ s n  voorteirr er. rran. t kuoner te- .;' •• 'i ..
i . Liberaal kunstbeleid bcnelat stivv 
; vanuit <■ .• o'.■eirhe iè , höc fcoi’r 3. jiV-

.a o;: o'-- o.o..r ’■ cnl:: ere vector .

r.:rr p .c miótool tot io-óolociocno 
■torelir.-.; odvnl c--. nfvertetie ken caa 

jk :■ cl. Lunorc laveren non hot 
n v. o .. '0-: crip t’.irsrjn ca. copufj.
!•:. hot JO'.’ió streven rjctr

:-j. v o o r  kunt en 
;. ! v;ur.:ltgrl;
-•. • o;-, von: v/ü

kunst eh cultuur, zowel op t>i- als op 
multilateraal niveau, bevordert het 
wederzijds begrip, kennis en blikverrui- 
ming.

■ 150 Daarbinnen dienen vernieuwing, behoud, 
pluriformiteit en toegankelijkheid de vier 
pijlers van liberaal kunstbeleid te zijn,

160 Onderwijs en media zijn belangrijke 
middelen; tot het toegankelijk maken van 
de kunst en cultuur,

170 De letteren, theater, muziek, dans, 
film, beeldende kunst, architectuur en 
andere kunstvormen zijn principieel ge—
13. jkwaardi-g.

100 OVERHÜID

210 riet beleid van de overheid ten aai>- 
zier. van cultuur moet voorwaardezehep- 
pend zijn, opdat cultuuruitingen kunnen 
ontstaan, publiekelijk toegankelijk ge~
i el't on behouden kunnen worden,

?il Da voor..u;:u'een veer het k;-.,:stoeleib 
2.n Keuerland zijn nauwelijks wectelijk 
varregeiegd- Dit g' eft de but 'ckken mi
nister veel ruimte v er c ïn- peruo-enli jk 
ge tint beleid.
Opstelling vsrj da in deze rc;reiutia ge- 
roemde uitgang, renten en doeiatailingao. 
in oe.i Wat ce ie Kuncntn. Vcrdimt da;, ■- 
om actteveling.

C ’U Ts.ieir.de da beor-kk:.!hoic van indi
viduen te verigt r n  is het delegeren 
ven vermtro'-'-de] i jkheden. raar d„ lagï- 
re overkeian iitttrtvantwcardig, mits de 
vier pijlers v.j liberaal i-rasthclcid 
r;ewrar bcigd blijven.

221 De cterhtid is belast tiet het voe
ren van oen evcneïohtig sprei ciingsbe- 
leiu ten at.nzieu var. hst culturele ae.n- 
cod, zowel ir grut~c.ficoht als in ;o- 
ciaie sin.

730 Ci" 1 .. ei ia levert middels bowustra- 
a.r-;; en erop; arilv t een belr.ngri jko 
bïjarare aio do culturele vorming van 
het individu.

331 het kaar - ar erituurcndervijs dient 
. : tin: nreti s th p.Ir praktisch te 

aai uitgenreud, om te t.apinnen bij o;.- 
disf.chooi en V''i:rgt;h,.:.t ondsr./ijp. Op

name van praktische en theoretische kunst
en cultuurvakken in het landelijk eindexa
men verdient aanbeveling.

232 De mogelijkheden voor amateuristische 
kunstbeoefening -dienen uitgebreid en ge
stimuleerd: te-werden, mede gezien de toe
name van vrije tijd.

240 In het kader van de pluriformiteit 
van het cultureel aar.bod, dient de over
heid meer aandacht te besteden aan de 
"niet-topkunst".

250 Het overheidsbeleid ten aantier; van 
kunst on cultuur dient, gevoerd te worden 
op basis van de adviezen var, een onafhan
kelijke en deskundige kuntorera.

300 KUNSTDAAD

3T0 Hst gaheel van adviesorganen en subsi- 
tfieregelingen dat. op 1 anaalijt niveau 
werkt binnen de kunstensector, dient een 
nieuwe, rechtvaardige structuur te krij
gen ,
Oe grote verscheidenheid aan regelingen, 
reden en fondsen hebben, in cosirinrtie 
wet onduidelijke kwaliteitsnormen, coöp
tatie er: vriendjespolitiek binnen da di
verse instellingen, caleid wat een euzerg- 
•■uldig subsibiebuieich lijdelijk boloeide 
leuiilncsn zijn daarbij, tot persia.'iente 
sociale voorzieningen verworden.

ii g On.swoltitig van da huidige larit-ei'i.ii'.r- 
rayoli/iacn-jVaderi en ïcneoen tot cón 
:C'jnstrs:.<‘ hst een aantal corwrissies, die 
uitgaands van een duidelijke t':sa.,;;Jschrij- 
vlng óo.2"i zelfstandig kunaw invullen, is 
1èwonsv.

W]£ Voos iadcra kundtvorr;; dient esn ocw- 
wissie te kamen die ap basis -an de tarcor 
n cioasbe vier pijlers adviseert orcraniwda 
verstrekking van subsidies, werk-, r.is-,
■tii debutantir.beuricn, do bewtoding ven do
ka geiden corecroh.ert en da bóiangan v,;.i 
do di v£i 'S ket rotkei', sn behartigt.

3)3 Ca ketitraad cenirjïwart ae va.sclii':- 
ieraa cct-missies cp na avipg van de ge
stalde beleidsintenties. Middels ca Ku.-itt- 
rtad kun,.en da cowtissies da ;. aie id'vjn ■ 
ring onatHing op elkcor tfstaptan.

314 ie i'd-.rc c-.®,.; i s r i e cioeeè jp bij J i - 
w n s t iP i  uati k,ktn kunstyi c d c e h C . e n  - 
kunsten;;* i * 1 ai cartap drskoa-i .p ,,'c.ip -■
pantan -iccteicr -iwoord'' j t., ;,jk.

315 De leden van de commissies dienen te 
worden voorgedragen door in da kunstensec
tor werkzams personen af organisaties en 
middels openbare verkiezingen te worden 
verkozen.

320 Het evalueren van de kunstzinnige 
jaarproductie binnen de afzonderlijke 
kunstvormen en de mate waarin voorgenoam- 
de commissies daartoe nebben bijgedragen, 
is een aanbevelenswaardig controlemiddel 
op het functioneren van deze. commissies.

321 Ean dergelijke evaluatie vormt tevens 
isn hulpmiddel bij het opstellen van rand
voorwaarden waaraan artistieke kwaliteit 
getoetst kan worden.

êfO KUNSTVOIWCN

410 tetteren

411 Bibliotheken vervullen een. belangrij- 
k"ë”Val vn informatievoorziening cn bevor
deren van de verspreiding van cultuur on
der alle.lagen ven de bevolking. Hierdoor 
verdienen zij grote steun van de-ovsrheid 
zowel op rijks», provinciaal, als gemeen
telijk niveau, ,

i:12 In sumenheng nis: de invoering, var; het 
llëngc-lü, dienen de 1 idmastichepaczldan 
'an do openbare bib!ioth.aksn r.a v;ords;i 
vtrleegd en gelijkgetrokken.

413 Kot •leonreznt eiont te worden Inge- 
vöïïrd, echtar niet alldcn veer schriff-- 
lijke publikaticS, moer ook voor audio- 
vituerc mat^rialsn. -Le,.f;rochk cn Ic-mjold 
ironterf IworU-n qekcppold..

i,14 Ten behoeve van ,? openbaarheid on da 
T ö ~vol ledig mogaiijke bewaring var; ons 
geewteli.ikLrfgcdi, verdient invoering 
van ean vrodudliike ienotrege 1 ing anneeve-
1 i n g.

420 f-'.uzit;-, thajtcr en anns-. ■

ué’ D ■■ recrtgi.nisai;ie > ..n hac .theater- en 
nruaateniesncl en da drartaa sater.lange..si: 
harv:rdc 1.1 r.g vc.; ;ic finarclun, is voer 
.viddelyrotc-Uemcanicii o;;gunstig uitgeval
len. uófcruak ac.i financiën.m?a;;i. het thans 
.ter sciiouwzureen an concartzc It.i in ds:.t 
gurizanWan ;,;.,;;arei 1 i’t cm proa'uCt’OS hipten 
het oe.sudsi.diea“<'e circuit ten Ie trekken, 
dri uk ua'-ksr, ■■ b.rdccr antiac,:.-

gk.



. " o  r-f7i 1  t  e? ï  c  •ƒ ri d m  w t » g  s c a i a r ,  a i e n c  a e
• pfcsoverheld regulerend op te treden.

2 Stedelijke orkesten en theatergezel- 
TTappen dia door hét rijk gesubsidieerd 
-•den, moeten worden verplicht om ook 
iten hun stad veelvuldig optredens te 
isden ters behoeve van een evenwichtige 
•reiding van het culturele aanbod in den 
nde.

3 De verschuiving in de belangstelling 
•n zowel producenten als consumenten van
..*ater naar clans, dient, ook in de finan- 
fring van overheidswege tot uitdrukking 
tomen.

■ Beeldende kunst

: Artotheken en kunstuitleencentra ver
dien een belangrijke rol in de ver-, 
weiding van beeldende kunst onder alle 
wars van de bevolking. Uitbreiding van 
•i aantal, vooral buiten de grote steden 
gewenst.

■: Met aankoopbudget van de Rijksdienst 
~r de Beeldende Kunst dient verminderd 
-•orden ten gunste van de Ri jksfir.isaa. 
/ons dient het aankoopbeleid van de 
jksdienst voor de Beeldende Kunst en de 

3 ’■ iksfausea gecoördineerd te worden.

■ 'j film

■ : De subsidies die de overheid uittrekt 
voor de productie van films is onevenre
dig laag in vergelijking met die voor
‘r aster, dtins en muziek. Gezien de waar- 
c-.-ing van het publiek voor de Nedcrland- 
s. films en in het kader van de gelijk-
■ •'hardigheid cliënt hierin verandering te 
kor:' n .

‘it-2 Do Nederlandse Filmkeuring valt onder 
33; wc; op de Jeugdbescherming. Zolang de
ze wat bestaat voor speelfilms in de
bioscopen, is het consequent dat zij ook 
wordt ingevoerd voor videobanden.

443 ue commissie voor films van de nieuw 
öp to richten Kunstiread zal een eigen
f 1 imdistrihutiestelsel opzetten teneinde 
de KiGiiopoliepositie van de Bioscoopbond 
op dit gebied te doorbreken.

444 Film is een kunstzinnig medium mot
een gr-.pt internationaal bereik. Film 
'F :.,i; zich bovendien bij uitstek om in

ore mr: ;-n,33.1 samenwerkend verband tot
•■ri. uropees niveau dient
■mii worden.

510 Gebouwen en stadgezichten vallende 
onder de Monumentenwet mogen niet zonder 
toestemming van het ministerie van WVC 
worden gewijzigd of gerestaureerd. Geld
gebrek bij de overheid en het tijdsver- 
slindende vergunningenbeleid berokkenen 
de in verval rakende gebouwen veel scha
de. Grotere zeggenschap van de betrokken 
gemeentes is hier op zijn plaats.

520 De reorganisatie van het museumbe- 
stal, waarbij 43 museale rijksinstellin- 
gen naar lagere overheden zullen worden 
gedelegeerd verdient ondersteuning mits 
er evenredig gelden naar de lagere over
heden overgejieveld worden.

530 De materiële toestand van veel cul
tuurgoederen is zorgwekkend. Naast ver
betering van de museale depots verdient 
de ccnserverings- en restauratieproble- 
tnatiek een gerichtere aanpak. Opzet van 
hooggekwalificeerde restauratieopleidirs- 
gen, waarin ook oude ambachtenjke tech
nieken worden onderwezen hebben de hoog
ste prioriteit.
De overheid dient hiertoe geld ter be
schikking te stellen.

500 FINANCIËN

610 Overheid, bedrijfsleven en particu
lieren dienen kunst mede te financieren.

620 Het economische belang van de kun
stensector is tot dusver onderschat en 
dient derhalve meer in het beleid betrok
ken te worden.

&30 De overheid dient een stimulerende 
röT te spelen t.a.v. r.unstsponsoring door 
bedrijven en particulieren.

o31 De overheid dient de particuliere 
vrijgevigheid te stimuleren en deze, meer 
dan thans het geval is, fiscaal te hono
reren,

ó32 Kunsponsoring door het bedrijfsleven 
effent bij voorkeur projektmatig te ge
schieden om da onafhankelijkheid van de 
gesponsorde instelling of kunstenaar te 
waarborgen.

640 In het kader van net profijtbeginsel 
dient entreegeld in musea, theaters en 
bioscopen en leengeld in bibliotheken ge
heven te worden.

frèh.' ondermeer uit in de bet GiT'd aartiei d .
Daarom is net invoeren van-reducties voor 
de minder draagkracht!gen en het handha
ven van het CJP er, de 65+ pas, met uit
breiding van hun reductiemogelijkheden, 
noodzakelijk.

650 Invoering van 'net basisinkomen maakt 
Tngrijper.de veranderingen op het gebied 
van de subsidieverstrekking mogelijk. Tot 
die tijd zijn andere maatregelen noodza
kelijk.

651 De aparte sociale voorzieningen voor
werkloze kunstenaars dienen afgaschaft ta 
worden. Kunstenaars dienen opgenotsen te 
worden in hat reguliere sociale voorzien
ingenstelsel.

552 Voor dansers, zangers, acteurs en 
andere kunstenaars in vaste dienst, die
nen pensioenregelingen te worden inge
voerd .

700 INTERNATIONAAL

710 Internationaal staan stimulering en 
confrontatie van de verschillende cultu
ren voorop, waarbij de vier eerder ge
noemde pijlers van overeenkomstige toe
passing zijn.

711 Multilaterale internationale samen
werking dient ten dienste te staan van de 
gelijkwaardigheid en ontplooiing van cis 
verschillende culturen. Deze internatio
nale samenwerking dient door middel van 
bilaterale programma's, die een zo con
creet mogelijk doel beogen, te worden
ui tgevoerd.

712 Het bedrijfsleven en de particuliere 
sector dienen meer bij internationale or
ganisaties en culturele accoorden betrok
ken te worden, waarbij onderlinge af
stemming en coördinatie essentieel is.

720 UNESCO dient geen rechtstreeks poli
tiek doei. Overpolitisering dient dan ook 
voorkomen te worden. Bij de besluitvor
ming aangaande beleidspunten' dient reke
ning gehouden te worden met de vertegen- 
vvoordigde belangengroeperingen.

7_21 Nederland dient een kritisch-parti- 
cfperende rol in de UNESCO te spelen.

krtkT geschikt voor 'structureTere bila~ 
terale-contacten. Uitbreiding van het 
nuidig aantal, in het bijzonder met ont
wikkelingslanden verdient aanbeveling.

731 Er dient een standaardindeling van
accoorden te komen naar aandachtspun
ten per land, waarbij per acccordpart- 
rier een '-af'gestesnd cultuurbegrip gehan
teerd 'wordt. Voorwaarde is aansluiting 
bij het buitenlands beleid.

732 Nationaal dient meer .helderheid te 
worden gegeven omtrent de criteria voor 
toekenning van cultureel accoordgeiden.

733 Ors een cultureel besef tan de basis 
te stimuleren is er ook voor gemeenten 
door middel van jumelages en project
koppeling internationaal sen belangrij
ke rol weggelegd.

740 In het ontwikkel1ngsproces en werk 
neemt de culturele dimensie van ontwik
keling een crusiale positie in. Dit 
houdt in ciat.de sociaal-economische ont
wikkeling afgestemd wordt op de cultu
rele identiteit en behoeften.

741 De culturele industrie {var. uitge
verijen tot televisie) vervult naast 
het onderwijs een essentiële cultuur-
en kunstbewustmakende rol en dient daar
om in do ontwikkelingslanden in zijn 
ontwikkeling gestimuleerd te worden, 
waarbij de differentiatie en plurifor
miteit van de informatievoorziening ge
waarborgd moet worden.

750 Cultuurschatten, in het verleden il
legitiem verworven, dienen uit hoofde 
van het zelfbeschikkingsrecht van de 
1 ar;den van herkomst te worden teruggege
ven .

750 Indien de deze cultuurschatten bezit' 
tende landen beschikken over adequate 
conserverings- en restauratietechnieken, 
die de oerspronkeiijke bezitters ont
beren, dienen zij in principe de moge
lijkheid te geven c-e schatten onder ver
gelijkbare omstandigheden te bewaren. 
Richtlijnen hieromtrent dienen bij Vfl- 
verdrag te worden yastgestold.

— EINDE—
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alle europeao youth and student
conference on economie co opera-
tion in europe * blz.
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Het Hoofdbestuur van de 
JOVD wenst U prettige 

feestdagen en een 
voorspoedig 1987

Beste bestuurders.

Aan het einde van het jaar confronteren 
wij u nog met HB-info nr. 10.
Voor velen is dit een periode van jrust. 
Ik moet er echter:bij u op aandringen 
dit niet te laten gelden wat betreft 
uw verplichtingen als bestuurder aan 
uw leden. Met name deze HB-info bevat 
voor u essentiële informatie voor het 
goed functioneren van onze vereniging. 
Zorg dan ook dat er zich die informatie 
tussen alle kalkoenen en oliebollen in, 
eigen maakt.

Het hoofdbestuur wenst u allen pleziert 
en nuttige feestdagen en een in alle 
opzichten goed 1987 toe!

Met vriendelijke groet, 
namens het hoofdbestuur.

^Johan Buitenga 
algemeen secretaris
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ANNING MAARTCONGRES 21 & 22 MAART 1987

t maarteongres zal niet plaatsvinden op 
oorspronkelijk vastgestelde datum, 
t congres is vanwege organisatorische 
denen verplaatst naar 21 en 22 maart.
: sluitingsdatum voor amendementen en 
ties is gesteld óp dinsdag 10 februari 
86. Om 11.00 uur dient alles ingediehd 
zijn bij" het algemeen secretariaat.

.endementen dient u als volgt in de 
enen:
elling: 12 afdeling: Noordzee 
lendement: 1 
hrappen: 
rvangen door:
■elichtinO:
t is het eerste amendement op stelling 
van afdeling Noordzee. Amendementen 

ent u getypt in te leveren op vellen van 
formaat diè'slechts aan één kant getypt 

■gen zijn.

m aanzien van het machtigen van anderen 
ent u niet een andere afdeling of dis- 
ict te machtigen maar een persoon uit 
e afdeling of dat district. Per persoon 
n men maximaal 12 machtigingsstemmen 
tvangen. Van de eigen afdelingsstemmen 
n men ook slechts 12 stemmen per persoon 
•ijgen.

iar alle waarschijnlijkheid zal de slui- 
ngsdatum voor het junicongres op 20 en 
. juni vallen op 12 mei. * 1

RSPREÏDING ACCEPTGIROKAARTEN

November hebben de afdelingen accept- 
rokaarten ontvangen voor niet betalende 
den. Het aantel betalingen n.a.v. deze 
arten is zeer gering.
t hoofdbestuur dringt er bij de afde- 
ngen dan ook op San om zich óp korte 
rmijn ervoor te zetten dat meq. .als- 
g gaat betalen. Degenen die niet bèta-
0 worden binrtenkort uit hét ledenbestand 
haald, met alEt gevolg dat het ledental 
or diverse afdelingen fors zal dalen.
ar komt bij dat het niet lang meer
1 duren dat men de contributie voor 1987 
1 moeten betalen. Reden genoeg om als 
delingsbestuur de wanbetalers tot de
ide te roepen!

1

POLITIEKE VRAAGBAAK 1985 / DRUGSNOTA

De politieke vraagbaak 1985 en de drugs
nota zijn te bestellen op het algemeen 
secretariaat. De kosten bedragen van 
beide bescheiden fl. 1,50 per stuk excl. 
portokosten.

ALGEMEEN SECRETARIAAT GESLOTEN

Het algemeen secretariaat is gesloten 
vanaf 19 december tot 5 januari.
De diverse HB-leden zijn wel (thuis) 
bereikbaar.

CONTRIBUTIE 1987

De afdelingèri worden er met nadruk op 
gewezen, dal de "tientjesactie" alleen 
voor 1986 Heeft gegolden. In 1987 betalen 
ook de nieuwe leden de gewone contributie. 
Dè afdelingen worden dan óók verzócht om 
bij de in 1987 té. werven leden niet de 
indruk te wekken, dat zij voor f 10,- 
lid kunnen worden.

BESTELLING PROPAGANDAMATERIAAL

Met de verkiezingen vóór Provinciale Sta
ten in aantocht zullen vele afdelingen 
propaganda en ledënVerfaktiviteiten wil
len opzetten en daarvoor benodigde mate
rialen bij het algemeeo secretariaat wil
len bestellen. Bij deze wordt gewaarschuwd 
voor het feit, dat verzending van propa
gandamateriaal pas zal plaatsvinden nadat 
de betaling is binnenijeköraen. Houdt hier 
dus rekening mee in de planning!
Betaling kan plaatsvinden op: 
girorekening 5467271 (JOVD propagandarek.

te Amsterdam)
bankrekening 3352.13.693 (JOVD propaganda

rek. te Leens) en
contant op het algemeen secretariaat.
Ter besparing avn portokosten wordt gead
viseerd om propagandamateriaal in samen
werking met meerdere afdelingen of in 
districtsverband te bestellen.



H B  - INFO"--- 11 " " - 2

notulen
NOTULEN ALGEMENE VERGADERING 15 EN 16 
NOVEMBER 1986 TE DEVENTER

aanwezige afdelingen:
Groningen, Noord Groningen, Compagnie, 
Fivelingo, Oost Groningen, Roden/Leek,
Zuid Laren, Leeuwarden, Sneek, Heerenveen 
Scharsterlabd, Assen, Zuid Oost Drente, 
Meppel, Hoogeveen Zuidwolde, Zwolle, 
Twente, Kamperland, Zuid West Salland/ 
Oost Gelderland, Arnhem, Rijk v. Nijmegen, 
Apeldoorn, Geldersche vallei, Randmeren, 
Flevoland, Noord Veluwe, Nijkerk, Doe- 
tinchem. West Betuwe, De Liemers, Oost 
Achterhoek, Utrecht, Eemland, Bunnik,
De Bilt/Bilthoven, Amsterdam, Kennemer- 
land, ABCD, Den Helder, Amstelland,
't Gooi e.o., 's Gravenhage, Leiden,
Gouda, Delfland, Rijnmond, Dordrecht e.o., 
Zoetermeer, Oost IJsselmonde, Voorne,... 
Alphen a/d Rijn, Noord en Midden Zeeland, 
Zeeuws Vlaanderen, 's Hertögenbosch, Hart 
vag Brabant, Baronie van Breda, Eindhoven, 
Roosendaal, Kwartier Maasland, Deurne,
Land vati; Cuyk, Oostelijke Mijnstreek,
Hart van Nederland, Hellendoorn, Twee
stromenland, Nieuwegein.

01. OPENING .
Om 20.07 uur.
Agendapunt 16 zal luiden: ''vaststelling 
beleid betreffende het verenigingsblad 
en benoeming hoofdredakteur." Tevens zal 
dit agendapunt na agendapunt 11 behandeld 
worden. :

02. iNGEKOMENSTUKKEN EN MEDEDELINGEN
- diverse afzeggingen' voor het congres
- medekandidaatstelling voor de post V&B 

van afdeling Eindhoven: dhr. Coopmans.
- verklaring van dhr. Coopmans dat hij 

niet meer bereid is een eventuele be
noeming voor de post V&S te aanvaarden.

- uitspraak yao de Eerste Kamer van de 
Commissie van Beroep inzake de door 
dhr. Kerpen aangespannen procedure be
treffende de beschikking van het hoofd
bestuur de medekandidaatstelling van 
afdeling Eiridhpven niet ontvankelijk
te laten verklaren.

- bereidverklaringen van de heren Schul- 
tink, Tilraan en Visser om een eventuele 
benoeming in het hoofdbestuur te aan
vaarden

- bereidverklaring van dhr. Deden om een 
eventuele benoeming tot hoofdredakteur 
Driemaster te aanvaarden, vergezeld 
van een beleidsplan

- medekandidaatstelling voor de functie 
van hoofdredakteur van afdeling 't Gooi

- voorstel tot wijziging van de agenda ■ 
van afdeling 't Gooi .

- Intrekking van het voorstel tot wijzig
ing van de agenda van afdeling 't Gooi 
door afdeling 't Gooi

- diverse aktuele en niet-aktueie moties
- verzoek van afdeling Doetinchem om dui

delijkheid te verschaffen over het al 
dan niet kunnen verkrijgen van diverse 
JOVD uitgaven. Wordt behandeld bij WVTTt

- ordevoorstel van district Noord, om de 
motie alcohol vrij bier alsnog aktueel 
te verklaren. Wordt aangenomen en ver
der behandeld bij agendapunt 12

- dhr. Coopmans is door het hoofdbestuur 
benoemd tot vice voorzitter organisatie
a.i. voor de periode van 15 november 86 
tot 14 maart 87.

03. VASTSTELLING NOTULEN JAARLIJKSE ALGE
MENE VERGADERING 21 EN 22 JUNI 1986

De notulen worden goedgekeurd met de
volgende wijzigingen en opmerkingen;
- Zuid West Salland is Oost Gelderland 

vormen één afdeling
- Amsterdam is Amsterdam e.o.
- agendapunt 08: schrappen laatste zin,
- agendapunt 14: toevoegen: "penningmees

ter: Jan van der Laag, internationaal 
secretaris: Annelies Meybaum."

04. VASTSTELLING DEFINITIEVE BEGROTING 191
De begroting wordt na wijzigingen als
volgt vastgesteld:

inkoms ten___________________
Contributie 1987 47.500
Donaties 4.000
Rente 4.000
Subsidie WVC 217.000
Subsidie VVD 10.000
Reclame inkomsten 3.000
Verkoop prop. mat. 17.500
Abonnementen 3.500

306.500
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Uitgaven

Loon 70.000

Reiskosten 2.000

Huur 20,500

Servicekosten 5 .000

Afschrijving 13,000

Onderh. kant» mach. 1 .500

Kl» kant. invest. 1 .000

Secretariaat 34.000
Hoofdbestuur 19.000

Kosten prop. m$t. 18.000

Adviesraad 2 ,000

Accountant 7.000

Verzekeringen 600

Congressen/BA V s 7.400

Div. org. kosten 2.000

FR 2 .000

P e n L 4 ,000

Onderst, reg.act. 1 .500

Cluster best. jur. 2.750

Cluster soc.acon. 2 .750

Cluster ecologiSch 2 .750

Cluster welzijn 2 .750

Cluster internationaal 2 .800

Inct. bijdr. int. cont. 2 ,000

Contributie IFLRY 2 .000

Pol. projècten 2 ,500

Div. pol. kosten 2 .250

Politbureau 1 .2 5 0

V en S 24.000
Driemaster 35,000

HB-lnfo 1 ,200

LEF 1.000
Representatie 1.000
Onvoorzien 10.000

306.500

5. DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN HET 
LANDELIJK PEEL VAN DE JAARLIJKSE 
BIJDRAGE EN DE RICHTBEDRAGEN VOOR 
HET APDELINGS- EN DISTRICTSDEEL 
VAN DE JAARLIJKSE BIJDRAGE

Landelijk deel: fl. 14,-
richtbedrag voor het afd. deel: fl. 15,-
richtbedrag voor het distr. deel: fl. 1,.-

06. BESLUITEN N.A.V. DE COMMISSIE
CONGRESEVALUATIE ~ ' "

Voor een periode van twee jaar zal een 
contract afgesloten worden met Postiljon- 
motels.

07. VASTSTELLING PLAATS EN DATUM NAJAARS- 
CONGRES 1987

plaats: Deventer 
datum: 14 en 15 november

03. BENOEMING LID TWEEDE KAMER VAN DE 
COMMISSIE VAN BEROEP 

benoemd: Roel van Goudoever

09. BENOEMING PLAATSVERVANGEND LID EERSTE * 10 11
KAMER VAN BEROEP

benoemd: Jan van Zanen

10. BENOEMING LEDEN HOOFDBESTUUR 
benoemd:
Max Visser als bestuurslid belast met 
Vorming en Scholing
Bernard Tilman als bestuurslid belast met 
Bestuurlijk Juridische Zaken 
Hayo Schultink als bestuurslid belast met 
Ecologische Zaken

11. VASTSTELLING RESOLUTIE BELASTINGEN 
met wijzigingen vastgesteld
(zie tekst verderop)

16. VASTSTELLING BELEID BETREFFENDE HET 
VERENIGINGSBLAD EN BENOEMING 
ioQFDRBDAKTEUR 

benoemd: Hans Deden 
stemming: Haas Deden 324 stemmen 

Jort Kelder 157 stemmen 
onthouden 91 stemmen

572 totaal uitge
brachte stemmen

vastgesteld: beleidsplan.
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BELEIDSPLAN HOOFDREDACTEUR

Nadat de huidige ho of dredacteur te kennen 
heeft gegeven niet langer i-n aanmerking ■ 
te willen komen voor de functie van h o of d
redacteur en het hoofdbestuur mij gevraagd 
heeft een ka ndidaatstelling door het ho of d
bestuur te aanvaarden bleeft er niet echt 
veel tijd over otn een beleidsplan te 
schrijven. Hieronder treft u dit plan aan.

BEREIK VAN DR IEMASTER EN DOELGROEPEN 
Tot op heden is het bereik van ons m a an d
blad slechts beperkt gebleven tot de leden 
van de JOVD. Aahgezietv: de Driemaster toch 
een medium is om het liberalisme en de g e 
dachten van de JO VD over politieke zaken 
uit te dragen is het no odzakelijk dat dit 
niet beperkt blijft tot de eigen kring. 
Politieke partijen, de media, organisaties 
die affiniteit hebben met artikelen o p g e 
nomen in Driemaster moeten nadrukkelijker 
geattendeerd worden op gedachten en d i s 
cussies die de JOVD heeft en voert in 
Driemaster. Driemaster dient ook gebruikt 
te worden als een van de we rvende moge-, 
lijkheden richting potentiële leden en 
doelgroepen. Politiek is immers ook jouw 
caak! Do elstelling is dan ook het infor
meren van de doelgroepen over meningen 
van e,n, discussies die zich binnen de JOVD 
afspelen, net zijn van- een spreekbuis van 
meningen zowel binnen als bu it en de eigen 
JOVD-kring, het uitlokken van discussies 
in de JOVD d.m.v. interviews en artikelen 
en commentaren. Kortom het bevorderen van 
de meningsvorming op gefundeerde basis 
in en buiten de JOVD.

SAMENSTELLING EN INTERNE TAAKVERDELING 
VAN DE REDACTIE
De redactie dient te be staan uit een hoofd- 
redacteur, een eindredacteur en de andere 
"gewone" redacteuren. De eindredacteur kan 
de hoofdredacteur vervangen bij diens a f 
wezigheid. In principe is ieder lid van de 
redactie belast met het schrijven van a r 
tikelen. Lay-out en inhouö wo rd en in het 
hela redactieteam besproken op het redac- 
tieweekend. De hoofdredacteur en de ei nd
redacteur zijn in beginsel belast met de 
voorbereidende en af rondende werkzaamheden. 
De redactie, en in het bijzonder de "gewo
ne" redacteuren, dienen andere dan de r e 
dactieleden en het hoofdbestuur na dr uk ke
lijk te stimuleren een bijdrage te leveren 
zodat de Driemaster met recht een ve r e n i g 
ingsblad van onze JOVD is te noemen.
Binnen de redactie wordt in meerderheid 
beslist over de onderwerpen die Driemaster 
•• - tr effen.

UITGAVEFREQUENTIE, VERSCHIJNINGSDATA 
EN COPIJ-DEAD LINE
Iede r  j a a r  dienen e r  t ie n  Driem asters u i t  
te komen in de maanden jan u a r i ,  f e b ru a r i ,  
maart, a p r i l ,  mei, ju n i ,  augustus, septem
be r ,  oktober en november. Indien  haa lbaa r  
ook f in a n c ie e l ,  kunnen de nummers van juni 
en november u i t g e b r e id e r  z i j n .  Het januari  
nummer z a l  v e rsch i jn en  in de v ie rd e  week 
van december en de r e s t  van de nummers in 
de derde week van de maand. In b e g in se l  
z a l  Driem aster 16 p a g in a 's  op A4 formaat 
bevatten  en z a l  gekeken worden naar een 
v e rb e te r in g  van p ap ie r ,  k a f t  en b innen
werk in combinatie met k leurendruk.

CRITERIA VAN PLAATSING VAN ARTIKELEN 
De toegestane len g te  i s  in  p r in c ip e  twee 
p a g in a 's  i n c lu s i e f  i l l u s t r a t i e m a t e r i a a l ,  
n a tu u r l i jk  i s  d i t  eveneens a fh a n k e l i jk  
van de k w a l i t e i t  en bondigheid  van het  
stuk dat deze len g te  o v e r s c h r i jd t .  In ge 
zonden b r ieven  mogen de lengte  van één 
kolom n ie t  te  boven gaan, w a a rb i j  de 
re d a c t ie  z ich  het recht voorbehoud to t  
inkorten . Ook a r t ik e le n  kunnen worden in 
gekort echter in o v e r le g  met de b e t r e f f e n 
de au teur. Over a r t ik e le n  d ie  in  s t r i j d  
z i jn  met de gedachten en het b e le id  van de 
JOVD d ien t  e r  nauw contact te  z i jn  tussen  
de auteur, h oo fd redacteur en au d ito r  
voordat eventuee l over wordt gegaan to t  
het weigeren  van p la a t s in g  in  Driemaster

EISEN TE STELLEN AAN DE LEDEN VAN DE 
REDACTIE
R edactie leden  moeten beschikken over een 
goede grammaticale en s t y l i s t i s c h e  beheer
s ing  van de Nederlandse  t a a l .  Verder is  
van be lang  re d a c t io n e le  vaardigheden en 
aantoonbare e r v a r in g .  Goede contactue le  
vaardigheden z i jn  u iterm ate  b e la n g r i jk  
en het k r i t i s c h  meedenken en analyseren  
van wat e r  in  en bu iten  de v e ren ig in g  
s p e e l t ,  zodat de a c tu a l i t e i t s w a a rd e  van 
Driem aster s t e rk  z a l  s t i j g e n .
TEAMWORK za l  het motto moeten z i jn  om 
de Driem aster onomkoombaar te  maken!

12. VASTSTELLING MOTIES
v a s tg e s te ld
( z i e  tek st  ve rderop )
-  v e rsp re id in g  r e s o lu t i e  
- h e r z i e n i n g  vreemdelingenwet
-  i d e n t i f i c a t i e p l i c h t  i,
-  paracotnmercialisme
-  AWW u i t k e r in g  aan mannen
-  De r i jk s b i jd r a g e n  soc. c u l t .  werk I
-  De r i jk s b i jd r a g e n  soc. c u l t .  werk I I
-  v e rp l i c h t in g  exacte vakken voor meisjes
-  Europese Raad
-  Libië Tsjaad
-  V e i l igh e id sm aa trege len  tegen Syrië
- onzorgvuldige berichtgeving door HB _
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opzeggingen:
vier keer per jaar krijgen de afdelingen 
een uitdraai van de ledenlijst 
aangenomen moties worden zoveel ntogelijk 
in persverklaringen verwerkt en zullen 
in overleg met Tweede Kamerfracties 
aan de orde worden gesteld 
resoluties worden tijdig in de Driemas
ter gepubliceerd
13. VASTSTELLING WIJZIGING HUISHOUDELIJK 

REGLEMENT*" -
vastgesteld:
-art. 38.3:
schrappen: na "gestelde kandidaten":
"voor het hoofdbestuur", zodat 38.3 luidt; 

"Indien het hoofdbestuur vanwege feiten 
die zich na het verzenden vanöe voorlopi
ge agenda hebben voorgedaan wijzigen of 
aanvullingen in de definitieve agenda 
aanbrengt met betrekking tot de door het 
hoofdbestuur gestelde kandidaten (x), zijn 
de afdelingen tot uiterlijk veertien dagen 
voor de algemene vergadering nog bevoegd 
kandidaten te stellen, waarbij artikel 
18.5 van overeenkomstige t'öèpÖLSsihg is.
Het hoofdbestuur zendt een Öergélijke 
aanvulling op de agenda binnen uxterlijk 
zeven dagen aan de afdelingsbesturen, dis- 
trictsbesturen, en buitengewone leden.
-art. 43.1:
is uitgebreidt en luidt:

De voorlopige agenda en de agenda van de 
jaarlijkse algemene vergadering vermelden 
in ieder geval de volgende .onderwerpen:
a. Het verslag van het hoofdbestuur over 

het afgelopen verenigingsjaar, waar
onder het jaarverslag van de algemeen 
secretaris, het jaarverslag van de 
landelijk penningmeester en het beleid 
van het hoofdbestuur het afgelopen 
verenigingsjaar.

b. Het verslag van de kascommissie.
c. Het verslag van de hoofdredakteur van 

het verenigingsblad over het afgelopen 
verenigingsjaar.

d. De voorlopige begroting van het komende 
verenigingsjaar.

e. De voorlopige vaststelling, van het 
landelijk deel van de jaarlijkse bij
drage en de richtbedragen voor het af- 
Aallngsdeel en districtsdeel van de 
jÉffUjk»» bijdrage.

C* Da benoaaing van de leden eh de plaats
vervangend* leden van de kascoamdssie. 

f«F#§ benoeming vao Ag ledna •» plaat aver- 
' ladan vaa ■ va»

lichting
(TA* tm m *  

ScAen aa *
plaatsvervangende leden aan da beurt 
zijn om af te treden en de namen van de 
door het hoofdbestuur voor de daardoor 
ontstane vacatures gestelde kandidaten.

De agenda of de toelichting daarop ver
meldt de zittende leden en plaatsver
vangende leden die aan fle beurt zijn om 
af te treden en alle voor de ontstane 
vacatures gestelde kandidaten.

h. De benoeming van de leden en de plaats
vervangende leden vao de redaktieraad.
De voorlopige agenda of de toelichting 
daarop vermeldt welke leden en plaats
vervangende ledne aan de beurt zijn om 
af te treden en de namen van de door 
het hoofdbestuur voor de daardoor ont
stane vacatures gestelde kandidaten.
De agenda of de toelichting daarop ver
meldt de zittende leden en plaatsver
vangende leden, de leden en plaatsver- 
vervangende leden die aan de beurt zijn 
om af te treden en alle voor de ontsta
ne vacatures gestelde kandidaten.

i. De vaststelling van het beleid betref
fende het verenigingsblad en de benoe
ming van de hoofdredakteur.

j. De benoeming van de buitengewone leden 
van de adviesraad. De voorlopige agenda 
en de toelichting daarop vermeldt welke 
leden aan de beurt zijn om af te treden 
en de namen van de door het hoofdbestuur 
voor de daardoor ontstane vacatures ge
stelde kandidaten, De agenda of toelich
ting daarop vermeldt de zittende leden 
de leden die aan de beurt zijn om af
te treden en alle voor de onstane vaca
tures gestelde kandidaten.

k. De benoeming van de leden van het hoofd
bestuur. De voorlopige agenda en de 
toelichting daarop vermeldt per functie 
de namen van alle geldig opgegeven kan
didaten in alfabetische volgorde met 
hun levensbeschrijving en opgave, voor
zover zij door een afdeling kandidaat 
gesteld zijn, van de namen van die 
afdelingen.

l. De vaststelling van de plaats en datum 
van de volgende jaarlijkse algemene 
vergadering.

-art.43.2:.
"i"'is.vervangen door "1"

-art. 53:
is gewijzigd en luidt:

Uitgifte verenigingsblad:
53.1 Het verenigingsblad wordt kosteloos 
toegezonden aan alle leden en voorts aan 
de erevoorzitter, alle ereleden en lande
lijke leden van verdienste. De algemene 
vergadering kan besluiten dat voor een of 
w é r  bij dat bealuit aangewezen catego-

.{ riln lede» een hiervan afwijkende regeling 
j M l -geld®». Op dergelijk besluit is art. 

27.4 van de statuten van overeenkomstige 
toepassing.
53.2 De hoofdredakteur is belast met de 
redactionele inhoud en verzorging van het 
verenigingsblad. Hij benoemt en ontslaat
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de overige leden van de redaktie. leden 
van de redaktie dienen leden van de ver
eniging te zijn.
De hoofdredakteur wordt door de algemene 
vergadering uit de leden benoemd. Artikel 
17, 18, 19 en 42.1 zijn hierbij van over
eenkomstige toepassing.

14. VASTSTELLING REDACTIEREGLEMENT . 
met wijzigingen vastgesteld:
Hoofdstuk 1: algemene bepalingen 
art. 1: begripsbepalingen 
.1 in dit reglement wordt verstaan onder:

a. de vereniging: de Jongeren Organi
satie Vrijheid en Democratie;

b. de statuten: de statuten van de 
vereniging;

c. het huishoudelijk reglement: het 
huishoudelijk reglement van de 
vereniging;

d. het hoofdbestuur: het bestuur van 
de vereniging;

e. de algemene vergadering: de alge
mene vergadering van de vereniging;

f. Driemaster: het algemeen vereni
gingsblad, bedoeld in art. 25.1 
van de statuten;

g. de hoofdredakteur: de hoofdredak
teur van Driemaster, bedoeld in 
art. 53.2 van het huishoudelijk 
reglement.

1.2 Voor de toepassing van dit reglement 
geldt als adres van het hoofdbestuur 
en de algemeen secretaris het adres 
van het bureau, bedoeld als in art.
27.1 van het huishoudelijk reglement.

art. 2: toepassing van dit reglement
2.1 Op Driemaster zijn in de eerste plaats 

de statuten en het huishoudelijk reg
lement van toepassing;

2.2 Een bepaling in dit reglement die in 
strijd is met één of meer bepalingen 
in de statuten of het huishoudelijk 
reglement, verliest haar werking op 
het moment dat deze bepalingen in 
werking treden.

art. 3: plaatsing van de bijdragen
3.1 Het hoofdbestuur beslist in overleg 

met de hoofdredakteur over de plaat
sing van advertenties in Driemaster.
De hoofdredakteur beslist over plaat
sing van overige bijdragen in Drie
master.

3.2 De hoofdredakteur plaatst of weigert 
geen bijdrage voor Driemaster als dat 
de vereniging onevenredig kan benade
len .

3.3 De hoofdredakteur plaatst alle inge
zonden bijdragen van leden van de ve
reniging met inneming van het bepaal
de in het beleidsplan.

art. 4: beleidsplan
4.1 Een kandidaat-hoofdredakteur legt aan 

de algemene vergadering een beleids
plan ter vaststelling voor. Dit ont- . 
werp beleidsplan is onderdeel van zijn 
verklaring een eventuele benoeming te 
aanvaarden, zoals bedoeld in art. 18.3 
en 18.5 van het huishoudelijk reglement 
en wordt door de algemeen secretaris
in de agenda voor de algemene vergade
ring opgenomen. .

4.2 Het beleidsplan geeft richting .aan het 
beleid van de hoofdredakteur voor de 
periode tot de eerstvolgende jaarlijk
se algemene vergadering.

4.3 In het beleidsplan komen tenminste aan 
de orde:
a. de doelstellingen die met Driemaster 

worden nagestreefd en de doelgroe
penwaarvoor het is bestemd;

b. de redaktionele formule;
c. criteria voor het plaatsen of wei

geren van artikelen; ,
d. het aantal uit te brenger? nummers;
e. de omvang van de redaktie en haar 

taakverdeling;
f- de werkwijze van de redaktie;
g. de financiële uitwerking van het 

beleid met inachtneming van het 
krachtens art. 57.3 van het huis
houdelijk reglement van toepassing 
zijnde bedrag.

Hoofdstuk H: redaktie en hoofdbestuur 
art. S: samenstelling en werkwijze redaktie
5.1 De hoofdredakteur stelt de werkwijze

vast.
5.2 De hoofdredakteur stelt de algemeen 

secretaris terstond schriftelijk in 
kennis van zijn besluiten over benoe
ming en ontslag van redaktieleden. Een 
dergelijk besluit treedt in werking 
zodra het door de algemeen secretaris 
is ontvangen. De algemeen secretaris 
stelt de betrokkenen terstond schrif
telijk van het besluit in kennis.

5.3 De auditor is te allen tijde bevoegd 
de werkzaamheden van de redaktie bij 
te wonen.

art. 6: bemoeienis hoofdbestuur me-t. hoofd
redakteur .

6.1 Het hoofdbestuur verschaft de hoofdre
dakteur alle informatie .en bijstand die 
deze naar zijn inzicht nodig heeft voor 
de vervulling van zijn taak.

6.2 Voor zover het bestuur van de*vereni
ging betrekking heèft op Driemaster, 
voert het hoofdbestuur dit in overleg 
met de hoofdredakteur.
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3 In alle gevallen waarin het hoofdbe- 
bestuur weet of kan vermoeden dat zijn 
beslissingen rechtstreeks of zijde
lings invloed van belang hebben op 
Driemaster, pleegt het vooraf overleg 
met de hoofdredakteur. Het hoofdbe
stuur draagt er zorg voor dat een der
gelijke beslissing niet ter kennis van 
de afdelingen, districten of de alge
mene vergadering wordt gebracht zonder 
het standpunt van de hoofdredakteur 
hierbij duidelijk wordt vermeld.

t. 7: overleg tussen hoofdredakteur en 
hoofdbestuur

1 Het hoofdbestuur wijst uit zijn midden 
een auditor aan. De auditor is belast 
met de zorg voor overleg en uitwisse
ling van informatie tussen hoofdbe
stuur en hoofdredakteur en het toe
zicht namens het hoofdbestuur op de 
werkzaamheden van de redaktie.

2 de algemeen secretaris houdt de hoofd
redakteur er voortdurend op de hoogte 
wie als auditor optreedt,,

3 De auditor roept een vergadering voor 
overleg tussen hoofdredakteur en hoofd
bestuur bijeen:
a. uiterlijk zes weken na da dag waar

op de hoofdredakteur is benoemd;
b. zo spoedig mogelijk nadat het hoofd

bestuur of de hoofdredakteur hierom 
heeft verzocht.

4 Voor het overleg tussen hoofdredakteur 
en hoofdbestuur worden tenminste de 
landelijk voorzitter, de algemeen se
cretaris, de landelijk penningmeester 
en de hoofdredakteur uitgenodigd. Aan 
deze vergadering kunnen voorts ook an
dere leden van het hoofdbestuur of de 
redaktie deelnemen, voorzover het 
hoofdbestuur, respectievelijk hoofdre
dakteur daartoe besloten hebben,

5 De algemeen secretaris maakt notulen 
van het te verhandelde in het overleg 
tussen hoofdredakteur en hoofdbestuur. 
De notulen worden uiterlijk twee weken 
na de vergadering toegezonden aan alle 
leden van het hoofdbestuur, de redaktie 
en de redaktieraad, Bij nalatigheid van 
de algemeen secretaris is een ieder die 
ter vergadering is geweest bevoegd om 
diens plaats notulen te maken en rond 
te zenden.

6 De notulen van het overleg tussen 
hoofdredakteur en hoofdbestuur omvatten 
tenminste:
a. een opgave van de personen die ter 

vergadering aanwezig zijn geweest;
b. de gemaakte afspraken en gedane 

toezeggingen,

7.7 Indien geen van de ter vergadering
aanwezige personen uiterlijk één week 
na ontvangst verzoekt de notulen ge
heel of gedeeltelijk vast te stellen 
in het eerstvolgende overleg tussen 
hoofdredakteur en hoofdbestuur, zijn 
zij vanaf dat ogenblik vastgesteld.

Hoofdstuk III: redaktieraad
art. 8: werkwijze
8.1 De redaktieraad is aenonafhankelijk 

orgaan, dat gëen verantwoording is 
verschuldigd aan de algemene vergade
ring of aan enig ander orgaan van de 
vereniging. Hij stelt zijn eigen 
werkwijze vast.

8.2 De leden van de redaktieraad zijn ten 
hoogste twee achtereenvolgende malen
benoembaar.

8.3 Elk jaar treedt één lid en één plaats
vervangend lid af. Voorzover nodig 
wordt de wijze van aftreden bij loting 
vastgesteld.

8.4 De redaktieraad wijst uit zijn midden 
een voorzitter aan.

art. 9: geschillen tussen hoofdredakteur 
en leden *

9.1 leder lid of orgaan dat van mening is 
dat van mening is dat de hoofdredakteur 
bij de vervulling van zijn taak in 
enig geval handelt in strijd met:
a. de wet;
b. de statuten;
c. de door de algemene vergadering 

vastgestelde reglementen;
d. de goede trouw, redelijkheid of 

billijkheid;
e. het beleidsplan;
en dat hierdoor rechtstreeks in zijn 
belang wordt getroffen, kan hiertegen 
schriftelijk bezwaar aantekenen bij 
de redaktieraad.

9.2 Het bezwaarschrift wordt gericht aan 
de algemeen secretaris. Deze stelt on- 
middelijk de leden van de redaktieraad 
en de hoofdredakteur van het bezwaar
schrift in kennis,

9.3 De voorzitter van de redaktieraad be
slist over een voorlopige voorziening 
bij tussentijdse uitspraak op verzoek 
van de indiener van het bezwaarschrift,

9.4 De redaktieraad stelt tenminste de 
hoofdredakteur, de indiener van het 
bezwaarschrift en de auditor in de ge
legenheid zich te doen horen.

9.5 De redaktieraad doet zo spoedig moge
lijk uitspraak. De uitspraken van de 
redaktieraad zijn bindend voor de 
hoofdredakteur. Indiener, hoofdredak
teur en auditor ontvangen een af
schrift van de uitspraak.
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art. 10: geschillen tussen hoofdredakteur 
en hoofdbestuur

10.1 Indien de auditor van mening is dat 
de hoofdredakteur bij de vervulling 
van zijn taak in enig geval handelt 
in strijd met:
a. de wet;
b. de statuten;
c. de door de algemene vergadering 

vastgestelde reglementen;
d. de goede trouw, redelijkheid of 

de billijkheid;
e. het beleidsplan;
f. de resultaten van het krachtens 

art. 7.3 gevoerde overleg;
en de vereniging hierdoor wordt be
nadeeld, kan hij hiertegen schrifte
lijk bezwaar aantekenen bij de re
daktieraad. ,

10.2 Indien de hoofdredakteur van mening 
is dat het hoofdbestuur bij de ver
vulling van zijn taak, voorzover die 
betrekking heeft op Driemaster, in 
ieder geval in strijd is met:
a. de wet;
b. de statuten;
c. de door de algemene vergadering 

vastgestelde reglementen;
d. de goede trouw, redelijkheid of 

de billijkheid;
e. het beleidsplan;
f. de resultaten van het krachtens 

art. 7.3 gevoerde overleg;
kan hij hiertegen schriftelijk be
zwaar aantekenen bij de redaktieraad. 
Het bezwaarschrift wordt gericht aan 
de algemeen secretaris. Deze stelt 
onmiddellijk de leden van de redak
tieraad van het bezwaarschrift in 
kennis.

10.3 De voorzitter van de redaktieraad be
slist over een voorlopige voorziening 
bij tussentijdse uitspraak op verzoek 
van de indiener van het bezwaarschrift.

13.4 De redaktieraad stelt tenminste de 
hoofdredakteur en de auditor in de 
gelegenheid zich te doen horen.

10.5 De redaktieraad doet zo spoedig mo
gelijk uitspraak. De uitspraken van 
de redaktieraad zijn bindend voor de 
hoofdredakteur en het hoofdbestuur. 
Hoofdredakteur en auditor ontvangen 
eert afschrift van de uitspraak.

15. BENOEMING LEDEN REDAKTIERAAD 
benoemd:
leden : Herman Vermeer, Arthur F ic k e l ,  

J u l iu s  Remarque
p laatsvervangende  leden : Jan van Zanen, 

Jan van G i l s e ,  Marco Swart

17. W.V.T.T.K.
- Naar aanleiding van brief van afdeling 
Doetinchem over diverse JOVD uitgaven:
- Politieke vraagbaak wordt uitgetypt.
- Vraagbaak gemeentepolitiek: is aan
wezig maar is verouderd en wordt niet
herzien

- Organisatorische vraagbaak: is begin 
1987 klaar.

- De W P  roept alle afdelingen en distric
ten op om aan hem namen van JOVD~ers 
die in bijvoorbeeld gemeenteraden, 
provinciale staten of partijbesturen 
zitten door. te geven.

- de algemeen secretaris bedankt de secre
tariaatsmedewerksters, rapporteurs en 
werkgroepvoorzitters voor hun inzet

18. RONDVRAAG
- dhr. Bakker Schut: Kan er in het ver
volg Deventerkoek op het congres aan
wezig zijn?
HB: Is er al, getuige de goede service 

van het motel. Eigen initiatief 
wordt toegejuicht.

Kan er beter de hand worden gehouden 
aan het mogen spreken in slechts één 
werkgroep?
HB: Daar wordt al goed de hand_aan ge

houden, het is echter moeilijk te 
voorkomen dat er af en toe iemand 
in slaagt toch onder de regeling 
uit te komen. Dit zal nogmaals on
der de aandacht van de werkgroep
voorzitters worden gebracht.

Kunnen er in het vervolg meer aktuele 
moties aanwezig zijn?
HB: I.p.v. 50 zullen er in het vervolg 

meer exemplaren bijv. 100 bij de 
ingediende aktuele moties ingeleverd 
moeten worden. Dit wordt nader aan - 
gekondigd.
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dhr. Szebo: Kan mijn naam goed gespeld, 
worden?
£TB: ja
Kunnen er zonder grappen te maken adhe
siebetuigingen verstuurd worden aan bv.
de Paus?
”n- Als er over adhesiebetuigingen ge- 

st'fOA.eu wordt is het in het alge
meen niet gepast dat middels aller
lei grappen te doen. 

dhr. Gaurts: Hoeveel afdelingen hebben 
gereageerd op de oproep hun ervaringen 
ra.b.t. SWO op te sturen naar het BB?
HB: weinig oproep wordt bij deze herhaald 
Hoe zit het mèt het proberen afdelingen 
ertoe te brengen hun moties ia te trek- 
’-on voordat het congresboek gemekt 
wordt?
d B :  Als noties op tijd ingediend zijn 

worden ze in het congresboek opge- 
nouten.

Waarom heeft 't Hart van Brabant wel 
tientjesleden terwijl ze niet aan de 
aktie meedoet?
.. Dat kan diverse oorzaken hebben. Dit

soort zaken kunnen het beste bilate
raal bekeken worden.

Boe snel worden betalingen verwerkt?
B B :  In de regel direkt na de betaling.

Elke maand wordt het afdelingsdeel 
aan de afdelingen afgedragen.

Enkele amendementen zijn niet in het 
congresboek opgenomen, hoe zit dat?

3p tijd door het hoofdbestuur ont
vangen amendementen worden in het 
congresboek opgenomen. Indien afde
lingen menen dat dit niet gebeurt 
is, wil het HB dit onderzoeken, 

dhr. Driessen: Wat is de stand van zaken 
m.b.t. de SWO?
Gubbels (cie jongerenbeleid): Er is een 

jaarplan naar de HB-ers van JOVD en 
W D  gestuurd. Er wordt over het dub- 
ballidmaatschap gesproken, waarover 
de cie jongerenbeleid met een advies 
zal komen.

Wanneer komt zwartboek Europa uit?
EB: Het is klaar en zal vermenigvuldigd 

worden. Indien het te verkrijgen is 
wordt daar ruchtbaarheid aan gegeven. 

Moeten commissies zelf nota’s uittypen?
H B :  Ja, dat wordt meegedee-id door de des

betreffende BB-leden, 
dhr. v, Gilse: Is M ’50 aangesloten bij 
Amnesty International?
HB: Nee, daar is het niet de geëigende 

organisatie voor.
Waarom bezet niemand van de JOVD de kwa
liteitszetel bij de Europese Beweging?
HB: Dat gebeurt wel, nl. Annelies Meybaum.

Waarom.is er iemand gevraagd voor her 
archief?
HB: Om te kijken hoe het daar precies 

mee staat. Er is niets verontrus- 
,. . tends. mee aan de hand zoals gesug 

gereerd .
Wanneer komt de volgende Driemaster uitv 
Hoofdredakteur: In december.
Kan de beginselverklaring in de vraag
baak?
HB; Alleen in het jaar waarin deze werd 

vastgesteld.
Xan het spreekgestoelte naast de HB- 
fcafel?
33; Ja, idee..

- dhr. v. i s m i  Sa» ** portret van
«9 koningin achter *®» haaien?
Sla aan
a a . vol met portretten 

~ dhr. Schraver» Hat gebeurt er met de 
niet correcte tekst va* i k ) defeaai©«re
solutie in de HB-info? * •
HB: Als dat zo is moet de defenaie-

commissie contact met het HB opnemer
- dhr. Batten: Hoe zit het met de toege
zegde motie vereenvoudiging voorkeuze- 
stemming? ...
HB: we wachten op de inbreng van vragen
steller van het junicongres.

- dhr. v.d. Veeken: De notulen van de 
laatste adviesraad lijken niet correct, 
wat wordt daaraan gedaan?
HB: Die discussie vindt plaats bij de 

behandeling van die notulen op da 
volgende adviesraad.

Kan het HB de bouw van Postiljon Rosmalen 
in de gaten houden zodat daar in 1988 
een congres kan worden gehouden?
HB: Goed idee, zeker als district Brabant 

dan voor Bossche bollen zorgt.
- dhr. v.d. Dool: N.a.v. vertrek Wig, 

kunnen dit soort zaken in het vervolg 
eerder aan de vereniging worden meege
deeld?
HB: Dat gebeurt zo snel mogelijk.

- dhr. v. Splunter: , Zijn. er volgende con
gressen ook de fotoboeken met de. congres
foto's?
HB: Ja.

- dhr. Dijkhuis: Kunnen ledeniijsten in 
het vervolg met de printer worden gemaakt 
HB: Dat gebeurt altijd al, behoudens en

kele uitzonderingen.
- dhr. de Weert: Kan het bu3schema in het 

vervolg correct?
HB: Ja, het gepubliceerde busschema was 

ons pp; d;eze manier doorgegeven.
- dhr. Woldendorp: Is volgens het HB de 

politieke output belangrijker dan.V&S?
BB: Het een kan niet zonder het. ander,,

zorgen dat beide op een goed nivea-. 
ligt, vandaar de stimulering van
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-- mevr. Struikenkamp: Kunnen de verslagen 
van de werkgroepen eerder beschikbaar 
zijn?
HB: Als deze klaar zijn, zijn ze be

schikbaar. Ze zullen ruimschoots 
voor aanvang van de behandeling 
van de betreffende werkgroep voor 
handen zijn.

- dhr. Oldeman: Kan de procedure m.b.t. 
het laten zien van notulen bij het op
halen van de stemmen eerder bekend 
worden gemaakt?
HB: Dat is op tijd gebeurt. Het is al

tijd de bedoeling dit soort dingen 
op tijd aan te kondigen.

Kunnen er posters komen met het nieuwe 
adres van het secretariaat?
HB: Die zijn er al,

- dhr. Kuipers: Wat gaat er gebeuren om 
de tientjesleden te behouden?
HB: De girokaarten worden op tij ver
stuurd en men krijgt een extra brief.
Det niet aktueel verklaarde moties lagen 
niet ter inzage klopt dat?
HB: Ja, conform art. 4 reglement v. orde 
Wat gebeurt er met de motie gezondheids
zorg?
HB: Die wordt voorgelegd aan de commis

sie gezondheidszorg.
Kan er een cursus voor rapporteurs 
komen?
HB: Het probleem is dat er heel moeilijk 

mensen te krijgen zijn die dat werk 
willen doen en dat terwijl-het zeer 
boeiend en leerzaam is. Het HB roept 
dan ook op ora zich op te geven als 
rapporteur bij het algemeen secre
tariaat. Uitgebreide instructie 
volgt dan.

-- dhr. Bakker: Kunnen persberichten in 
het vervolg geordend in de BB-info?
HB: Ja, dat gebeurt ook.
Kan de resolutie Kunst en Cultuur ook 
in de volgende Driemaster?
HB: Ja.
Komt er een aktieplan voor het opheffen 
van de werkloosheid door aanschaf van 
computers?
HB: Nee.

- dhr. Wigman: Kan het congresboek voor 
het maartcongres bij de. uitgang uitge
reikt worden?
HB: Als oud-VVO zou de heer Wigman beter 
moeten weten.
Wat gaat het HB het volgende lustrum 
doen?
HB: Wordt op korte termijn bekeken.
Wat is de stand van zaken m.b.t. Ideals0 
HB: Het stichtingsbestuur is druk doende 
grote aktiviteit in april te organiseren.

- dhr. Gubbels: Hoe kan voorkomen worden 
dat de werkgroepen te vol zijn?
HB; De mogelijkheden zullen worden nage

gaan.
Kan er een richtlijn komen voor het zin
gen van het Wilhelmus?
HB: Hierbij dienen altijd de gebruike
lijke normen in acht te worden genomen. 
Kan er in een volgende Driemaster een 
completere lijst komen met een overzicht 
van J-OVD-ers die raads- of ‘ statenlid 
zijn? -
HB: Alleen in overleg met de Driemaster 

redaktie.
- dhr. Rohof: Wat is de relatie tussen he 

op en neer gaan van het plafond bij het 
feest en de heer Wigman?
HB: Was er niet sprake van een relatie 

plafond-Rohof?
Kan de foto met een slapende Hayo Schul 
tink in de Driemaster?
HB: Dat is aan de Driemasterredaktie,

- dhr. v. Banen: Weet het HB dat ik een 
organisatorische heb geschreven als W O  
HB: Ja.,
Kan de nieuwe secretaris V&S een nieuwe 
fröbel cursus maken voor een afgevaar
digde uit het Hoorden des lande i.v.®„
het plakken van persberichten?
HB: Nee.
Kunnen moties ook aan betrokken organi
saties worden gestuurd?
HB: Is vooral geen financiële ruimte 

voor.
Kan het congres in 1992 in Amsterdam 
worden gehouden?
BB: Er zal daar in ieder geval geen ge
brek aan accommodatie zijn.

- dhr. Wastiaux: Kan het HB eerrs overwege 
om de werkgroepregeling vast te laten 
leggen in de reglementen?
HB: Ja.
Juicht de JOVD goede voorzitters toe? 
Is, gezien het feit dat len v.d. Heuvel 
voorzitter is geworden van het IKV het 
HB bereid len v.d. Heuvel derhalve een 
telegram te sturen?
HB: eerste vraag: Ja.

tweede vraag: Derhalve nee.

19. SLUITING 
Om 18.33 uur.
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1'fiKST RESOLUTIE BELASTING
DURVEN KIEZEN VOOR EEN LIBERAAL 
.BELASTINGSTELSEL

,000
PREAMBULE

001
Liberalen atnryea naar een optimale rea- 
, llmrÉBV en invulling van vrijheid voor 
«a door individuen door middel van verde
ling van macht. Daar een onbeperkte en 
ongecontroleerde vrijheid leidt tot machts
concentraties, die de individuele vrijheid 
aantasten, erkennen wij de overheid om de 
formele en materiele vrijheden van burgers 
t e  waarborgen. De overheid dient hiervoor 
do middelen ter beschikking te krijgen.

002
De belastingen vormen de belangrijkste 
bron van inkomsten voor de overheid. Een 
belangrijke functie van belastinginkomsten 
is de financiering van overheidsuitgaven. 
Daarnaast dienen de belastingen als een 
instrument voor het overige overheidsbe- 
1 e id.

herverdeling
103
Ieder individu haeft het recht zich vrij 
te: ontplooien. Dit betekent o.a. dat ie
dereen over de «iti&êaal benodigde £inan~ 
ei®!*» laldiSeiee voor levensonderhoud moet 
beschikken. De inkomensverdeling, die 
voortkomt uit de marktwerking (de primaire 
inkomensverdeling), is in dit opzicht 
maatschappelijk ongewenst. Zij leidt nl. 
tot ongewenste inkomensverschillen met 
name voor de inkomens onder het minimum.

104
Herverdeling geeft de overheid de mogelijk 
heid om, via inkomensoverdrachten (de se
cundaire inkomensverdeling), tot een recht 
vaardige verdeling van inkomens te komen. 
Inkomensverschillen zijn gerechtsvaardigc; 
indien;
- Ieder gelijkwaardige kansen heeft om 

zich inkomsten te verwerven.
- De minst bevoorrechten bij die ongelijk

heden toch nog een voordeel hebben.

draagkracht-

•03
Wij verstaan onder belastingen gedwongen 
geldelijke bijdragen van natuurlijke en 
rechtspersonen aan de overheid, die anders 
dan als boete, krachtens een algemeen ver
bindend voorschrift worden geheven en 
waar tegenover geen individuele tegenpres
taties staan.

004
, 3elastingen mogen alleen uit kracht van 
formele wet worden geheven.

100
BEGINSELEN VAN TOEPASSING OP BELASTING- 
WETGEVING EN -HEFFING

101
3e beginselen, die bij belasting wetge
ving van belang zijn, zijn;
- gelijkheid
- herverdeling
- draagkracht
- individualisering
- profijt

jelijkheid
102
-liberalen benadrukken dat ieder mens ge- 
lijkwaardig is. Individuen, die zich in 
lijke omstandigheden bevinden, moeten 

•ia ook op gelijke wijze worden belast.

105 ; "
Iedere bjxrger moet eeg, bijdrage leveren 
ter financiering van door de overheid ge
leverde (quasi-) collectieve goederen en 
diensten. Dit gebeurt rechtvaardig indien 
iedereen naar draagkracht bijdraagt. Dit 
wil zeggen dat iedereen hiervoor een 
evenredig nut van zijn of haar inkomen 
moet opofferen, dus een bijdrage volgens 
proportioneel tarief.

individualisering
106
Ieder individu moet als zelfstandig worden 
beschouwd. Daarom moet eenieder individueel1 
in de belastingheffing worden betrokken.

profijt
107
De JOVD vindt dat waar de overheid recht
streeks individuele goederen en diensten 
verschaft, iedereen daaraan moet bijdragen 
afhankelijk van de mate waarvan hij of zij 
daar profijt van heeft. Waarbij ervoor ge
waakt dient te wordne dat ook de minder 
draagkrachtigen gebruik moeten kunnen maker 
van deze goederen en diensten.

belastingheffing
110
Bij belastingheffing dienen de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur in 
genomen te worden.
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200
KEN FUNCTIONEEL BELASTINGSTELSEL

201
Om de teoornoemde beginselen goed tot uit
drukking te laten komen* moet het belas
tingstelsel aan de volgende functionele 
eisen voldoen:
~ doelmatigheid
- rechtszekerheid
- uitvoerbaarheid
- doorzichtigheid
- rechtmatigheid

202
Dit houdt met name in dat:
- belastingen de welvaart en het welzijn 
van de samenleving als geheel positief 
moeten beïnvloeden

•- belastingheffing op de belastingplichtige 
niet onbillijk moet overkomen waardoor 
fraude wordt tegengegaan

~ het belastingstelsel eenvoudig moet zijn
- het belastingstelsel voor de belasting
plichtige en de uitvoerende organen be
grijpelijk moet zijn

- aansluiting moet worden gezocht bij 
internationale overeengekomen richt- 
l i j M D

.èoaten in verhouding staan tot de
brengst

203
Daar de diverse beginselen en functionele 
eisen onderling strijdig kunnen zijn moe
ten beide nooit ten volle maar optimaal 
gerealiseerd worden.

300 .
'•I rekte BELASTINGEN

301
Direkte belastingen zijn belastingen op 
inkomen.

302
De stelsels van de sociale zekerheid en de 
direkte belastingen hebben de herverdeling 
van inkomens gemeen. Beide systemen zijn 
momenteel versnipperd en ingewikkeld.

310
Basisinkomen

311
Een ieder die tNTederlander is in de zin van 
van Wet op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, of die op grond van een an-

'9 wet als Nederlander worden behandeld,

alsmede degene die als vluchteling tot i 
Nederland is toegelaten en/of een vesti- 1 
gingsvergunning in de zin van de Vreemde- e 
lingenwet, dan wel een verblijfsvergunningE 
in het geval van buitenlandse werknemers, t 
is verleend, ontvangt van de overheid een * 
belastingvrij inkomen. Iemand die vrijwil-* 
lig verklaart geen positieve bijdrage te 
willen leveren verliest het recht op een ! 
basisinkomen. ... i

312 * 
Dit basisinkomen moet de minimaal, noodza
kelijke uitgaven voor levensonderhoud dek-' 
ken. Door middel van een normbedrag per * 
individu worden de huidige inkomensafhan
kelijke subsidies in het basisinkomen 
geïntegreerd.

313
De huidige inkomensafhankelijke subsidies 
en de zogenaamde volksverzekeringen komen 
hierdoor te vervallen.

314
Minderjarigen die bij hun ouders en/of 
verzorgers leven en wonen hebben finan
ciële schaalvoordelen. Zij hebben zodoend 
een verhoogds draagkracht. Daarom krijgen

verzorger (s) voor
m m  v m ? lm $ o lm È Ê Ê t iM Ë m in m, M  jdsaaf 

drachtbeginsel weegt hiérbij SMHpKer ten 
het individualiseringsbeginsel.
320
Loondervingsverzekeringen
321
Iedere werknemer, zowel bij het bedrijfs
leven als bij de overheid, is verplicht 
verzekerd
- tegen loonderving door werkloosheid en 

arbeidsongeschiktheid
- voor een ouderdomspensioen.

322
Deze verzekeringen worden gefinancierd 
door een premieheffing over de loonsom 
per onderneming, gecorrigeerd voor een 
preTaievrije voet per werknemer en tegen 
een proportioneel tarief. Hiermee ver
dwijnt het onderscheid tussen werkgevers 
en werknemerspremies.

323
De beleidsbepaling en de uitvoering van i 
loondervingsverzekeringen geschiedt door 
een gemeenschappelijk bestuursorgaan per 
bedrijfstak, waarin werknemers en werkge
vers vertegenwoordigd zijn. Er dient te
vens een regeling getroffen te worden,

)

L

[
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it te voeren door een overkoepelend be- 
tuursorgaan van verschillende bedrijfs- 
akken, die waarborgt dat de totale be- 
:aaide premie aan loondervingsverzeker- 
ngen wordt overgedragen aan de nieuwe 
edrijfstak bij de overgang van een 
-erknemer naar de nieuwe bedrijfstak.

30
nkomensbelasting

êfinitie inkomensbegrip
31
e inkomensbelasting wordt geheven over 
et belastbare inkomen van elk individu.

32
et belastbare inkomen bestaat uit 
winst uit onderneming 
inkomsten uit arbeid 
inkomsten uit vermogen 
inkomsten uit periodieke uitkeringen 
en verstrekkingen 
inkomsten uit aanmerkelijk belang 

et basisinkomen is vrijgesteld van 
wlaatingheffing.

| 33
e inkomensbelasting wordt inflatieneu-
raal geheven.

* 34
iet verschuldigde bedrag wordt bepaald 
loor een vast percentage van het belast- 
lare inkomen te nemen. Het basisinkomen 
wordt van de verschuldigde belasting 
fgetrokken. Het basisinkomen ontvangt 
_ieri in twaalf termijnen per jaar. De fis- 
:us verzorgt de uitbetaling van het basis- 
.nkomen, Het saldo wordt als belasting 
>etaald of als negatieve inkomensbelasting 
mtvanaen.

535
foorheffingen zijn een grove benadering 
?an de aanslag van de te betalen inkomens- 
>elasting. De betaalde voorheffing wordt 
steeds van de verschuldigde inkomensbe
lasting afgetrokken. Het saldo wordt als 
xslasting betaald of als teveel betaalde 
belasting teruggegeven.

536
)e loonbelasting en de vennootschapsbelas
ting zijn voorheffingen op de inkomensbe
lasting. De vereenvoudiging, die in het 
belastingstelsel zou ontstaan door ophef
fing van voorheffingen, weegt niet op te
gen de doelmatigheid èrvan.

337
Aftrekposten zijn onder te verdelen in:
- aftrekbare kosten
- buitengewone lasten
- persoonlijke verplichtingen

338
Aftrekposten maken enerzijds belasting
heffing ingewikkeld en ondoorzichtig, 
anderzijds genieten zij veelal een sterk 
rechtvaardigheidsgevoel in de samenleving.

339
Aftrekposten dienen billijk te zijn en een 
overzichtelijk geheel te vormen. Om dit. te 
bereiken dienen waar nodig aftrekposten 
vereenvoudigd dan wel afgeschaft te worden

340
Hierbij dienen de volgende uitgangspunten 
gehanteerd te worden:
-aftrekbare kosten hebben betrekking op 
uitgaven die gedaan worden ter verwerving 
van inkomen. Zij dienen dan ook niet 
zonder meer afgeschaft te worden.
-de aftrek van buitengewone lasten dient 
ter compensatie van draagkracht vermin
derende bijzondere omstandigheden, waarin 
de belastingplichtige verkeert. Voor zo
ver de belastingplichtige door onmacht 
in deze omstandigheden is terechtgekomen, 
dient da aftrak van buitengewone lasten 
gehandhaafd te blijven.

-bij de ontvanger van de gedane persoon
lijke verplichtingen worden deze als 
periodieke uitkeringen in de inkomens
belasting belast. Bij de gever blijven 
de persoonlijke verplichtingen aftrekbaar

341
Indien de loonbelasting en/of vennoot
schapsbelasting eindheffing kan zijn, ont
vangt men noch een aangiftebiljet, noch 
een aanslagbiljet , leder ander individu 
krijgt wel een aanslag opgelegd.

342
Over de belastingschulden en -vorderingen 
van de belastingplichtige dient de wette
lijke rente betaald respectievelijk ver
goed te worden.

350
Bedrijven en dlrekte belastingen

De WIR
351
De Wet Investeringsrekening (de WIR) worde
omgezet in een verlaging van de werkgevers 
premies voor de lóondervitigsverzekeringen.
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Tevens dient ruimte geschapen te worden 
voor een innovatiegerichte investerings
regeling.

Vennootschapsbelasting (Vpb)
352
Rechtspersonen met winstoogmerk betalen 
Vpb over de winst. De te betalen belas
ting is een vast percentage van de winst.

3 53
De door de rechtspersonen uitgekeerde 
winst aan een individu wordt via de in
komensbelasting bij dat individu belast.
Do vennootschapsbelasting, die reeds over 
dat gedeelte van de winst is betaald, 
wordt van de verschuldigde belasting af
getrokken.

3 54 , ...
Vitgekeerde winst wordt dus maar één keer 
belast en niet zoals bij het huidige stel
sel, zowel bij de rechtspersoon als bij 
het individu. De huidige dividend belas
ting wordt opgeheven.

400 . .....
INDIRECTE BELASTINGEN

401
ïndirekte belastingen zijn kostprijs- 
verhogende belastingen.

410
Algemene verbruiksbelasting

411
Het overheidsoptreden dient te leiden tot 
verbetering van het produktieklimaat. 
Hierdoor kan er gemakkelijker geproduceerd 
worden. Individuen profiteren hiervan in
dien zij deze geproduceerde goederen en 
diensten consumeren. Dit rechtvaardigt 
belastingheffing op alle consumptieve uit
gaven.

412
De belastingen worden geheven terzake van:
■ alle leveringen van goederen binnen het 
rijk

- alle leveringen van diensten binnen het 
rijk

- de invoer van goederen

413 .
De verschuldigde belasting wordt bepaald 
door een vast percentage van deze uitgaven 

nemen volgens het huidige heffingssys

teem van belasting over de toegevoegde 
waarde. Om doelmatigheidsredenen wordt 
deze belasting bij de ondernemer geheven.

414
Specifieke verbruiksbelastingen en 
overige belastingen

415
De huidige verbruiksbelastingen zijn:
- accijnzen
- bijzondere verbruiksbelastingen van 

personenauto's en motorrijwielen
De overige belastingen zijn:
- belastingen van het rechtsverkeer
- motorrijtuigenbelasting

416
De specifieke verbruiksbelastingen en de 
overige belastingen belasten bepaalde uit
gaven van het individu. In principe dient 
de overheid hier geen invloed op te hebben 
Echter in die gevallen, waarin dat gebruik 
onevenredige kosten met zich meebrengt 
voor de gemeenschap en een individuali- 
seerbare groep burgers door haar besteding
en van die gemaakte kostep profiteert, mag 
de overheid deze besteding extra belasten. 
Daarbij dient er een rechtstreeks verband 
te bestaan tussen de kosten en de belas
tingopbrengst.

420
Milieuheffingen

421
Milieuvervuiling veroorzaakt maatschappe
lijke kosten. Het profijtbeginsel recht
vaardigt dat de vervuiler de gehele 
kosten voldoet.

422
Hiertoe worden milieuheffingen geïntro
duceerd om vervuilende producten en pro
ducten welke uit een vervuilend produk- 
tieproces zijn voortgekomen. Milieuhef
fingen dienen gebruikt te worden om mi
lieuvervuiling tegen te gaan en te her
stellen.

430
Brandstofheffingen

431
Het profijtbeginsel rechtvaardigt, dat de 
gebruiker van wegen bijdraagt in de over
heidsuitgaven voor het aanleggen en onder
houden van wegen, en wel in de mate waari;\ 
daar gebruik van wordt gemaakt.
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Lartoe komt e r  een h e f f in g  op brandsto f ,  
te de u itgaven  van het aanleggen en on
gehouden van wegen dekt. De hu id ige  
s t o r r i j t u ig e n b e la s t in g  komt h ierdoor  
s v e rv a l le n .

)ö
5CENTRALE BELASTINGHEFFING

^meentelijk en p ro v in c ia a l  b e la s t in g g eb ie d  

)1
'c e n t ra le  b e la s t in g h e f f in g  s t a a t  d ic h te r  
Lj de bu rge r ,  waardoor deze b e te r  in  
taat i s  het gevoerde b e le id  te  beoorde -  
mï. Daarom i s  u i t b r e id in g  van het ge 
s e n te l i jk  en p ro v in c ia a l  b e la s t in g g eb ie d  
twens t .

52
s R ijksoverhe id  d ien t  grenzen aan te ge -  
,?n voor de hoogte van de te  h e f fen  d e -  
mtrale b e la s t in g .  D it  om ongewenste-- 
: r s c h i l le n  tussen, v e r sc h i l le n d e  geraeen-
53 te voorkomen. Deze gem eente lijke  en 
•rovinciale b e la s t in g h e f f in g  dienen a l l e  
iwoners, n a tu u r l i jk e  en rechtspersonen
ï t r e f f e n .  Het dienen algemene b e la s -  
ingen te  z i jn ,  w aa rb i j  elementen a l s  
r o f i j t  wel een r o l  en draagkracht geen 
'1 spe len .

ilastingkoppen

)3
ïlastingkoppen z i jn  bovenmatige onkosten- 
;tgoedingen aan de overheid  voor door 
Lezelfde overheid  ge leverde  goederen en 
Lensten.

)4
slastingkoppen z i j n  on d oo rz ich t ig .  Tevens 
ïïnvloeden z i j  het bested ingspatroon  van 
L llekeu rige  bevolk ingsgroepen  op v e r -  
ih i l len d e  w i j z e .  Belastingkoppen dienen  
in ook te worden a fg e s c h a ft .

15

VERSPREIDING RESOLUTIE

De JOVD in vergadering bijeen op 15 en 1.6
november 1986 te Deventer.

CONSTATERENDE
- dat het UB reglementair niet verplicht 

is de resolutie onder alle leden te 
verspreiden

- dat het HB service verleent door de 
resolutie in de Driemaster te plaatsen

- dat de verspreiding van de resolutie 
onder alle leden voor een goede con
gresvoorbereiding noodzakelijk is

OVERWEGENDE
- dat ieder afdelingsbestuur rekent op 

tijdige publicatie van de Driemaster
- dat de verspreiding van Driemaster r 
meerdere malen onregelmatig was

- dat ook de laatste Driemaster wederom 
te laat verscheen, waardoor ook décon- 
ceptresolutie wederom te laat bij de 
leden arriveerde

VOORTS CONSTATERENDE
- dat noodgedwongen verspreiding door af

delingsbesturen financieel en praktisch
• grote problemen met zich meebrengt,
SPREEKT ALS HAAR MENING GIT
- dat het hoofdbestuur verantwoordelijk 

is voor een tijdige verspreiding van 
de resolutie onder alle leden

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG

HERZIENING VREEMDELINGENWET

De JOVD in vergadering bijeen op 15 en 16
november 1986 te Deventer,

CONSTATERENDE
- dat de staatssecretaris van Justitie 
een notitie herziening Vreemdelingen
wet heeft gepresenteerd

- dat deze notitie het antwoord is op de 
aangenomen motie Buikema waariri ver
zocht wordt: 1. tot een vereenvoudigde 
regeling te komen op het terrein van de 
vreemdelingen wetgeving 2. de verblijfs
rechte! ijke positie van vreemdelingen 
in Nederland te verbeteren 3. de rechts
positie van de tweede generatie vast te 
leggen

- dat in .deze notitie voorstellen worden 
gedaan voor een nieuw stelsel van ver
blijf svergunningeo, welke inhouden-dat 
een bepaalde groep buitenlanders, bij 
binnenkomst in Nederland, öirekt. in .

b  -  i n f o :

TEKST MOTIES



aanmerking Komt voor een ve rb li jf sv er gu n
ning van onbepaalde duur en de andere 
groepen buitenlanders, die tot Nederland 
•./orden toegelaten, een vergunning van 
'beperkte duur krijgen
- dat in de notitie geen voorstellen zijn- 

gedaan om de rechtspositie van de twee
de generatie vast te leggen

o v e r w e g e n d e
- dat het nieuwe stelsel van ve rb li jf sv er

gunningen meer intrekk.ingsgronden kent 
sn dat de intrekkingen over een langere 
periode mo gelijk is dan in de huidige 
vreemdelingenwet
dat dit een ve rslechtering van de v e r 
blijfsrechtelijke positie van de v r e e m 
deling is

- dat met name de "terugkeeroptie"1 voor de 
tweede generatie niet vastgelegd is

TOORTS CONSTATERENDE
- dat bij een last tot ui tzetting de rol 

van de president van de rechtbank in een 
kort geding wordt overgenomen door de 
voorzitter van de afdeling rechtspraak 
van de Raad van State

- dat bij een herzieningsonderzoek over de 
last tot uitzetting bij de herzienings- 
procédure wel een schorsende werking b e 
staat, maar dat deze schorsende werking 
maar zeer beperkt is bi de b e ro ep sp ro
cedure bij de afdeling AROB

- dat de mini st er een herzieningsonderzoek 
meteen kan b e sc ho uw en als een b e z w a a r 
schrift en dus meteen door kan zenden 
naar de afdeling AROB

VOORTS OVERWEGENDE
- dat de mi nister de rechtsbeschermingspro- 
cedure kan verkorten van twee rechtsgan
gen naar één rechtsgang.

- dat de mi nister de schorsende we rking op 
deze wijze kan omzeilen

- dat dit een ve rslechtering betekent voor 
de rechtspositie van de vreemdeling

SPREEKT ALS HAAR MENING UIT
- dat het nieuwe stelsel van v e rb li jf sv er

gunningen op gunstige wijze bijdraagt tot 
een vereenvoudiging van de Vr ee md el in ge n
wetgeving, het op een essentieel o n de r
deel, namelijk de verblijfsrechtelijke 
positie van vreemdelingen in Nederland 
een verslechtering is

- dat de motie-Buikema dient volledig te 
worden uitgevoerd

- dat het nieuwe systeem van re ch ts be sc he r
mi ng bijdraagt tot de vereenvoudiging van 
het rechtsbeschermingsstelsel in N e d e r l a m

- dat de facultatieve bezwaarschriften 
procédure bij de minister niet van kracht 
dient te zijn bij een uitz et ti ng sp ro ced u
re van een vreemdeling uit Nederland

RN GAAT OVER TOT DE OR DE VA N DE DAG
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IDENTIFICATIEPLICWT
De JOVD in vergadering bijeen op 15 en 16
nvember 1986 te Deventer.

CONSTATERENDE
- dat het kabinet voornemens is een iden

tificatieplicht in te voeren
OVERWEGENDE
- dat deze zou moeten dienen als middel, 
voor een meer effectieve bestrijding 
van de criminaliteit

- dat. echter ervaringen uit het recente 
verleden uitwijzen dat een identificatie 
plicht slechts een goed middel is om 
groepen personen van een bep. soort
aan te pakken

- dat "criminelen" echter geen eenduidig-' 
groep vormen en dus betwijfeld moet wor
den of men hiermee succes zal hebban.bi; 
het opsporen van verdachten

- dat gevreesd moet worden dat deze maat
regel juist altochtonen en andere door 
hun uiterlijk opvallende mensen zal 
treffen

- dat de inspanningen en kosten die de 
overheid zich zou moeten getroosten bi j ; 
het invoeren van de identificatieplicht 
niet zullen overwegen tegen de te ver
wachten resultaten

- dat ook de wijze waarop men in het k a 
binet besloten heeft tn.b. t. de identifi' 
catieplicht niet van zorgvuldigheid ge
tuigd en tn.n, de voors en tegens te 
weinig tegen elkaar zijn afgewogen

SPREEKT ALS HAAR MENING UIT
- dat identificatieplicht zoals deze d o o r  

dit kabinet is voorgesteld dient te 
worden afgewezen

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG

PARACOMMERCIALISME

De JOVD in vergadering bijeen op 15 en 16
november 1986 te Deventer

CONSTATERENDE
- dat er vandaag de dag in vele clubs- es 
buurthuizen een grote variëteit aan 
dranken geschonken wordt

- dat deze gelegenheden derhalve op café' 
en andere horecagelegenheden beginnen 
te lijken

- dat er door hen vele inkomsten worden 
verwo'rven door het geven van feesten o; 
partijen

- dat club- en buurthuizen meestal met 
subsidiegelden zijn gefinancierd

- dat er achter de bar in deze gei-j 
den meestal vrijwilligers staan
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dat e r  zo een  o n e e r l i jk e  concurrentie  
on ts taa t  met de r e g u l ie r e  horeca

/BEWEGENDE
dat  de tweede kamerleden Van Erp (VVD) 
en Hummel (PvdA) ean motie hebben in ge -  
dieod waarin het vergunn ingenste lse l u i t  
de bestaande wet (d a t  bestaat  u i t  1. Ho
reca 2. de S l i j te r  3. de s o c i ë t e i t )  wordt 
u it g e b re id  met een 4e groep: c lu b -  en 
buurthuizen
dat h ie r in  het gedrag van de c lu b -  en 
buurthuizen aan sp e c ia le  r e g e ls  gebonden 
wordt zodat o n e e r l i jk e  concurrentie  n iet  

■ meer m oge li jk  i s
dat toenmalige s t a a t s s e c r e t a r i s  Van Z i j l  
de motie naast zich neer h ee ft  gelegd  
dat de heren Van Erp en Hummel inmiddels  
een i n i t i a t i e f  wetsontwerp aan het op
s t e l l e n  z i jn

;PREEKT ALS HAAR MENING UIT 
dat het i n i t i a t i e f  de c lu b -  en buu rthu i
zen in  het vergunn in gen ste lse l  onder te 
brengen toege ju igd  d ien t  te worden 

• voort  te maken met het indienen van een 
i n i t i a t i e f  wetsontwerp

ÏN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG 

\ m  UITKERING AAN MANNEN

Je JOVD in ve rgader ing  b i je en  op 15 en 16 
iovember 1986 te Deventer.

CONSTATERENDE
- dat zowel mannen a l s  vrouwen premie moe

ten be ta len  krachtens de Algemene Wedu
wen en Wezenwet

-  d a t  s le c h ts  weduwen en (m in d e r ja r ig e ) 
wezen in aanmerking komen voor een u i t 
ke r ing  krachtens deze wet, w ó a rb i j  o v e r 
igens een evt .  andere u itk e r in g ,  ev t .  
inkomen en evt .  e igen  vermogen buiten  
beschouwing b l i j v e n

- dat  weduwnaars, z e l f s  a l  was de o v e r le 
den echtgenote kostw inner, geen aanspraak  
kunnen doen gelden op een u itk e r in g  
krachtens de AWW

OVERWEGENDE
-  dat het bovenstaande in s t r i j d  i s  met 

het b e g in se l  van g e l i j k e  behandeling  van 
mannen en vrouwen

-  dat weduwnaars bovendien in v e le  g eva l len  
p lo t s e l in g  worden gecon fronteerd  met de 
kosten van een gez inshu lp  en/of k in der 
opvang, danwel hun baan moeten opgeven

ROEPT DE REGERING EN TWEEDE KAMER OP
- zo spoedig  m oge li jk  een einde te  maken 

aan deze o n g e l i jk h e id ,  door ook weduw
naars in aanmerking té la ten  komen voor 
een u i tk e r in g  krachtens de AWW

EN nRjyr OVER TOT' DE ORDE VAN DE DAG

DE RIJKSBIJDRAGEN SOCIAAL CULTUREEL WERK

De JOVD in vergader ing  b i je e n  op 15 en 16
november 1986 te Deventer

CONSTATERENDE
-  dat de m in is te r  van W e lz i jn ,  V o lk sge 

zondheid en Cultuur een b e zu in ig in g  
heeft, aangekondiqd op de s t ru c tu re le  
r i jk s b i jd r a g e n  so c ia a l  c u l t u r e e l  werk

-  dat d i t  betekent dat het te  besteden  
bedrag aan w e lz i jn  b i j  de p rov in c ie s  
en gemeenten afneemt

-  dat de bezu in ig ingen  op de r i j k s b i j ö r a  
gen 44,94% bedraagt

-  dat d i t  bedrag een v i j f d e  kan.omvatten  
van het budget voor s o c ia a l  c u l tu r e e l  
werk ( i n  de p rov in c ie  G e lder lan d  18%)

-  dat deze bezu in ig ingen  g e d e e l t e l i j k  
door z u l le n  worden berekend aan de 
w e lz i jn s In s t e l l in g e n

DE RIJKSBIJDRAGEN SOCIAAL CULTUREEL WERK

De JOVD in  ve rgader ing  b i je e n  b p  15 en 1.6
november 1986 te Deventer-. •

CONSTATERENDE . k- ; -- ‘
-  dat de m in is te r  van W e lz i jn , ’ Volksgezond  

heid en Cultuur een b e zu in ig in g  heeft  
aangekonöigd op de s t r u c tu r e le  r i j k s b i j 
dragen s o c ia a l  c u l t u r e e l  werk

-  dat d i t  betekent dat het te besteden be 
drag aan w e lz i jn  b i j  de p ro v in c ie s  en 
gemeenten afneemt

-  dat de bezu in ig ingen  op de r i j k s b i j d r a 
gen 44,94% bedraagt

-  dat d i t  bedrgg rond een v i j f d e  kan omvat 
ten van het budget voor s o c i a a l  cu ltu res ,  
werk ( i n  de p ro v in c ie  G e ld e r lan d :  18%)

- dat déze bezu in ig ingen  g e d e e l t e l i j k  door 
zu l le n  worden berekend aan de w e lz i jn s 
in s t e l l in g e n

OVERWEGENDE
-  dat o v e rh e id s f in a n c ie r in g  van het w e lz i jn

werk van g roo t  -belang i s  voor de lor<» -*• ■■ 
houd ing .van .het w e lz i jn sw erk

OVERWEGENDE
-  dat de o v e rh e id s f in a n c ie r in g  van het we1- 

z i jo sw erk  van groot be lang  i s  voor de 
instandhouding van het w e lz i jn sw erk

SPREEKT ALS HAAR MENING UIT
-  p r in c ip i ë l e  bezwaren te hebben tégen

de a fw en te l in g  van bezu in ig ingen  door de 
r i jk s o v e rh e id  op de p ro v in c ie  en gemeenten

ROEPT DE POLITIEKE PARTIJEN OP
-  deze bezu in ig ingen  n ie t  goed te  keuren

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN. DE DAG



- dat bezuinigingen op de rijksuitgaven 
in verband met rijksuitgaven noodzake
lijk zijn

- dat het een goede zaak i s  dat p a r t ic u 
l i e r e  o r g a n i s a t ie s  z ich  bez ig  houden 
met so c ia a l  c u l t u r e e l  werk

-  de s o c ia a l  c u l t u r e e l  werk maatschappe
l i j k  is

-  dat zonder middelen van de overheid  u i t 
voe r ing  van s o c i a a l  c u ltu re e l  werk on
m oge li jk  i s

-• dat  de overheid  echter  a l le e n  randvoor
waarden s t e l t  aan d ie  p a r t i c u l i e r e  o r 
g a n is a t ie s

-  dat de overheid  e isen  s t e l t  aan de u i t 
voeringen van s o c ia a l  c u l tu r e e l  werk en 
ook teken o p le g t

SPREEKT ALS HAAR MENING UIT
dat de bezu in ig ingen  op de r i j k s b i j d r a 
gen s o c ia a l  c u l t u r e e l  werk geen door
gang in deze mate mogen vinden

- dat een kostenverlagende , dem ocratise 
rende h e r s t ru c tu re r in g  d ien t  p la a t s  te  
vinden

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG

VERPLICHTING EXACTE VAKKEN VOOR MEISJES
De JOVD in ve rgader ing  b i je e n  op 15 en 16
november 1986 te Deventer.

CONSTATERENDE
- dat staatssecretaris mevrouw Ginjaar- 
Maas van onderwijs een plan heeft op
gesteld met betrekking tot het ver
plicht stellen van een exact vak in 
het vakkenpakket van meisjes in het 
voortgezet onderwijs

OVERWEGENDE
- dat dit plan is ingediend ten einde 
vrouwen een grotere kans op de arbeids
markt én een betere aansluiting op de 
huidige maatschappelijke technische 
ontwikkelingen te geven

- dat de JOVD dit in principe een goed 
streven vindt

VOORTS OVERWEGENDE
- dat het uit liberaal oogpunt gezien 
niet wenselijk is dat er een verplich
ting gesteld wordt aan de invulling 
van het vakkenpakket

“ dat het op grond van het gelijkwaardig- 
heidsbeginsel er geen onderscheid mag 
worden gemaakt tussen de keuzes van 
jongens en meisjes

SPREEKT ALS HAAR MENING UIT
- dat de JOVD de achterliggende gedachte 
van het plan van staatssecretaris Gin- 
jaar-Maas onderschrijven, doch dat de 
wettelijke maatregel die dan genomen 
jordt niet in onze liberale visie past 
en daarom onaanvaardbaar achten

HB - 1N F O" ....

EUROPESE RAAD

De JOVD in ve rgad e r in g  b i je e n  op 15 en 16
november 1986 te  Deventer.

CONSTATERENDE
-  dat in de op r ich t in gsve rd raaen  van de 

Europese Gemeenschap een evenred ig  even 
wicht voorz ien  was tussen de Europese  
Commissie en de Raad van M in is te rs

-  het bestaan van het fenomeen Europese  
Raad in het Europees in s t i t u t io n e e l  
b e s t e l

-  dat de Europese Raad n ie t  a l s  zodanig  
gerege ld  i s  in  de in s t i t u t io n e le  v e r 
dragen

-  dat  de Europese Raad form eel bijeenkomt  
a l s  ( g e s p e c ia l i s e e r d e )  Raad van M in is 
te r s  van de EG waar het onderwerpen in 
het kader van de EG -oprich tingsverdrage  
b e t r e f t  en dat  de Europese Raad a l s  top 
c o n fe re n t ie  van r e g e r in g s le id e r s  b i je en  
komt waar het de Europese P o l i t i e k e  Sa
menwerking (EPS) b e t r e f t

-  dat het bijeenkomen in der kader van de 
EG een "su p ra n a t io n a a l"  k a rak te r  h ee ft  
en het bijeenkomen in het kader van de 
EPS een intergouvernem entee l karak te r  
draagt

-  dat het Europees parlement n ie t  wordt 
geh oo rdb i j  de v a s t s t e l l i n g  van b e le i d s 
programma's van de Europese Raad, verga

-derend a l s  g e s p e c ia l i s e e rd e  Raad van 
M in is te rs

-  dat in de op r ich t in g sv e rd rag e n 'd e  Euro
pese Commissie het Gemeenschapsbelang 
en de Raad van M in is te rs  de n a t ion a le  
belangen moeten vertegenwoordigen

OVERWEGENDE
-  dat de Europese Raad geacht wordt d r ie  

fu n c t ie s  te  hebben, n l .
* het o rgan ise ren  van in fo rm ele  g e -  

d ach ten u itw isse lin gen  tussen  de r e 
g e r in g s le id e r s ,  zonder de bedoe lin g  
tot b e s lu i t e n  te komen

* het houden van d is c u s s ie s  welke wél 
to t  doe l hebben b e s l i s s in g e n  op te 
leveren  en het bepalen  van algemene 
kaders waar door de "gewone" Raad van 
M in is te rs  u i t v o e r in g  aan moet worden 
gegeven

* het "doorhakken van knopen" welke b i j  
de gewone raad z i jn  b l i j v e n  l ig gen

OVERWEGENDE
-  dat de tweede fu n c t ie  van de Europese  

Raad het i n i t i a t i e f  recht van de com
m is s ie '  on d erg raa ft

-  dat het te  betreuren  v a l t  dat de Euro
pese Raad de Europese bes lu itvo rm in g  
voor een a a n z ie n l i jk  d ee l  in  het in t e r 
gouvernementele v lak  h ee ft  getrokken
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~ dat d i t  ten koste  gaat van het fu n c t io 
neren van andere in s t e l l in g e n ,  met name 
van het Parlement, de Commissie en de 
"gewone" Raad e n ig sz in s ,  en dat d i t  het 
evenwicht tussen Europese Commissie en 
Raad v. M in is te rs  verstoord  h ee ft

OVERWEGENDE
-- dat het jammer i s  dat het Europees Par

lement nauw elijks  b i j  de EPS i s  b e trok 
ken

-  dat e r  te w e in ig  democratische con tro le  
i s  op de EPS

BETREURT HET DAT
~ dat de Europese Raad "g e c o d i f ic e e rd "  

wordt in  het Europees Unieverdrag  en 
de Europese Acte

SPREEKT ALS HAAR MENING UIT
u ü L het bestaan van de Europese Raad de 
democratie in de EG n ie t  ten goede komt

-  dat g e s t r e e f t  moet worden naar a f s c h a f 
f in g  van de Europese Raad op term ijn  
dat het aan ta l  bijeenkomsten van de Eu
ropese Raad g e l e i d e l i j k  verminderd moet 
worden ten einde g e l e i d e l i j k  to t  een 
a fs c h a f f in g  te komen
dat t e g e l i j k e r t i j d  g e s t re e fd  d ien t  te  
worden naar een terugbreng ing  van de 
t a a k s t e l l in g  van de Europese Raad 
dat de EPS - i n  samenwerking met en in  
ove r le g  met Commissie en Parlem ent- b i j  
nieuw verdrag  ge rege ld  d ien t  te worden
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X.YBIE TSJAAD

De JOVD in ve rgader ing  b i je e n  op 15 en 16
november 1986 te Deventer.

CONSTATERENDE
-  dat op 24 okt. door de ( t o t  dan toe door  

Lyb ië  gesteunde) N oord -Tsjad ische  r e b e l 
lengroeper ing  rond ex -p re s id en t  Goukouni 
Oueddei van T s jaad , de Democratische  
Raad voor de R evo lu tie  (CDR), een bestand  
i3  ges lo ten  met de voo r lop ige  re ge r in g  
van N at ion a le  Eenheid (GUNT) van p r e s i 
dent Hissène Habré, teneinde samen te  
s t r i j d e n  tegen de L yb ië rs ,  d ie  de u ra -  
nium rijke Aozoustrook in het Noorden van 
Tsjaad  hebben geannexeerd en reeds jaren  
bezet houden

~ dat op 11 nov. door o .a .  de Vo lkskrant en 
de NRC werd b e r ic h t  dat h ierop  van Ly-  
b ische  z i jd e  i s  gereageerd  met een dagen
lang  ononderbroken bombardement op de 
oasenederzettingen  Gourno, Ounianga en 
Gourma v lak  ten zuien van de Aozoustrook  
op het grondgebied van Tsjaad

-  dat b i j  d i t  bombardement honderden doden 
onder de bu rge rbev o lk in g  z i jn  g ev a l len  
in  voornoemde d r i e  oasenederzettingen

OVERWEGENDE
-  dat a r t .  3 sub b ) van de b i j  r e s o lu t ie  

3314 (XXIX) van 14 dec. 1974 van de 
Algemenë V e rgader in g  van de VN aangenomen 
"D e f in i t io n  o f  A g re ss ion "  onder andere  
zegt dat "bombardment by the armed fo rces  
o f  a s t a te  a g a in s t  the t e r r o r i t y  o f  ano- 
ther s t a t e "  a l s  een daad van a g r e s s ie  
z a l  worden g e k w a l i f ic e e rd

-  dat  de w e tt ig e  re g e r in g  van Tsjaad  n ie t  
om de aanwezigheid  van Lybische troepen  
h e e ft  verzocht

-  dat over de annexatie  door Lyb ië  van de 
Aozoustrook noo it  een verd rag  met Tsjaad  
in werking i s  getreden

-  dat b l i jk e n s  het accoord van 24 ok t. j l .  
zowl de GUNT a l s  de CDR (de be ide  p a r 
t i j e n  in de b u rg e ro o r lo g )  van mening z i jn  
dat een voortdurende aanwezigheid van 
Lybische troepen op het grondgebied van 
Tsjaad  n ie t  in het be lang  van de s taa t  
Tsjaad  i s

SPREEKT ALS HAAR MENING UIT
-  dat het bombardement door Lybië  op de 

oasenederzett ingen  in het noorden van 
Tsjaad  a i s  daad van a g r e s s ie  scherp v e r 
o o rd ee lt  d ié n t  te  worden

-  dat de Lybische troepen in het Noorden 
van Tsjaad  z ich  onm idde li jk  en onvoor-  
waardejLijk u i t  T s jaad  moeten terugtrekken
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN TEGEN SYRIË

De JOVD in vergader ing  b i je e n  op 15 en 16
november 1986 te  Deventer

CONSTATERENDE
-  de betrokkenheid van de Syrische  ove r 

heid b i j  het p legen van t e r r o r i s t i s c h e  
a c t i v i t e i t e n ,  zo a ls  voo rge legd  door de 
Engelse  m in is te r  van BuZa S i r  G. Howe 
op het EPS -overleg  Van 27-10-1986 te  
Luxemburg, en in het b i jz o n d e r  b i j  de 
m islukte t e r r o r i s t i s c h e  aan s la g  vanuit  
Londen op een I s r a ë l i s c h  v l i e g t u i g

OVERWEGENDE
-  dat binnen de EPS overeen gekomen i s ,  

dat m aatregelen  dienen te  worden genomen 
tegen s ta ten  d ie  het te rro r ism e  steunen
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CONSTATERENDE
-  het pakket maatregelen dat door de EPS 

op 10-11-1986 in Londen tegen Sy r ië  -werd 
ifgekondigd, inhoudende:
- een verbod op nieuwe wa penleveranties 

aan Syrië
■ het opschorten van bezoeken op hoog 
niveau over en wee

- onderzoek naar «iegelijk verdachte a c 
tiviteiten van Syrische ambassades
en di plomaten in West Europa 

~ het"verscheppen van de v e i l i g h e i d s 
maatregelen rond de activiteiten van 
Syrian Ar ab Airlines in de Europese 
hoofdsteden

-  het opschorteo van een hulpprogramma te r  
waarde van 325 m iljoen  gulden voor de
* ._.„de vijf jaar (fin. 6 techn. protocol)

BETREURT -
- de we derom afstandelijke ho uding van de 

Grieken in deze

OVERWEGENDE
- d a t  desa ln ie ttem in » gez ien  de g e sch ie 

den is  van de EPS, een brede consensus  
binnen d i t  orgaan a l s  een p o s i t i e f  f e i t  
mag worden gekenschetst

SPREEKT ALS HAAR MENING UIT
- de maatregelen zoals geformuleerd op het 

„«•erleg in Londen te ondersteunen

ROEPT HET HOOFDBESTUUR OP
- de Ne de rl an ds e regering te verzoeken et' 

bij de bo nd ge no te n op aan te dringen een 
overeenkomst te sluiten over het op s c h o r 
ten van alle vluchten op Syrië voor 
onbepaalde tijd
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ONZORGVULDIGE BERICHTGEVING DOOR HB

üe JOVD in ve rgader ing  b i je e n  op 15 en 16
november 1986 te Deventer

CONSTATERENDE "
-  dat het a fge lopen  zomerconqres een motie 

in z .  de v e r lè n in g  van een e redocto raat  
aan Winnie Mandeia werd aangenomen

-  dat de JOVD h ie r in  u it sp rak  "met ve ron t
w aard ig ing  en v e r b i j s t e r in g  kennis te 
hebben genomen van de toekenning van een 
eredocto raat  aan Winnie Mandeia"

-  dat  het HB deze uitspraak, in z i j n  p e r s 
b e r ic h t  ( z i e  HB in fo  n r. 7, pag. 5 ) a l s  
v o lg t  w eerga f:  "De JOVD verw ierp  in het 
toekennen van eredocto raten  op p o l i t i e k e  
gronden, zo a ls  dat aan Winnie Mandeia i s  
toegekend, ondanks dat d i t  een steun in  
de rug zou betekenen in de s t r i j d  met
de aparth e id "

OVERWEGENDE
-  dat  het kenschetsen van de toekenning van 

eredocto raten  op p o l i t i e k e  gronden a l s  
o n e ig e n l i jk  geb ru ik  van een wetenschap
p e l i j k e  ondersche id ing , s le ch ts  een o v e r 
weging vormde in de bedoelde motie, en 
geen u it sp raak

-  dat h e t  l a a t s t e  dee l van de gec ite e rde  
z in  u i t  het p e r sb e r ic h t  een toevoeging  
i s  van da z i j d e  van het HB

-  dat deze toevoeging  haaks s ta a t  op de 
geest  van de aangenomen motie

-  dat de motie immers im p l ic ie t  s t e ld e  dat 
toekenning van een e redocto raat  aan Win- 
nie Mandeia j u i s t  meer kwaad dan goed 
doet in de s t r i j d  tegen da aparthe id ,
nu Winnie Mandeia t e r re u r  propageert

VERZOEKT
-  het hoofdbestuur in 'h e t  v e rv o lg  de aan

genomen moties aecu ra te r  weer te geven 
in de pe rsbe r ich ten

VOORTS CONSTATERENDE
-  dat het HB een p e r sb e r ic h t  h ee ft  u i t g e 

geven n .a .v .  het ve rsch i jn en  van de 
M iljoenennota  ( z i e  B B -in fo  nr. 7 pag. 5'

-  dat h ie r in  fo r s e  k r i t i e k  wordt ge leverd  
op de m iljoenennota  van het kabinet

-  dat d i t  p e r s b e r ic h t ,  van nog geen .halve 
pag ina, w e lg e t e l t  16 ta a l fo u ten  toevad 
( inderdaad , van d i t  n i v e a u . . . )

-  dat bovendien, in  s t r i j d  met de eerder  
door het HB gedane toezegging , ten on
rechte  de indruk wordt gewekt a l s  zou 
het h ie r  om de mening van de JOVD a l s  
gehee l gaan ( "d e  JOVD v i n d t . . . )

VOORTS CONSTATERENDE
-  dat het n ie t  gewenst i s  dat JOVD-leden, 

omdat z i j  t o e v a l l i g  in  het HB z i t t e n  hun 
privémening over een bepaald  onderwerp  
ve rh e f fen  to t  de mening van de JOVD

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG
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’LANNING EERSTE HELFT 1987

WEST
7 jan 

18 jan

15 fe b
8 mrt 

12 apr

L ib e ra l ism e  D e l f t
V e rg ad e r -  en D iscussietechniek*
R i j s w i jk
L ib e ra l ism e  R i j s w i jk  
Congresvoorbere id ing  R i j s w i jk  
Spreekvaard ighe id  R i jsw i jk

ZEELAND
Cursussen zu l le n  gepland worden in o v e r 
l e g  met de s e c r e t a r i s  V&S.

' BRABANT
IOORD

cuss ietechn iek a fd . Venlo : PR cursus, VDS I  en I I
!7 m rt. : In t ro  avond (N oo rde rve ld -W este r - a f d . O. M i jn s t r . : VDS I I

k w a r t ie r ) a f d . M aastr icht : L ib e ra l ism e ,  Politieke*
.8 apr. : Bestuurdersdag Stromingen
13 mei : Weekendcursus L ibe ra l ism e a f d . Weert : L ib e ra l ism e ,  VDS I en II
17 ju n i : In trodag  Groningen a fd . W. M i jn s t r . : L ib e ra l ism e , VDS I  en II

a fd . M. Limburg : momenteel n ie ts
IVERIJSSEL a f d . Venray : nog n ie t s  van bekend

4 j a n . :  Themadag Spreken in het Open
baar (Leeuwarden)

1 f e b . : Weekendcursus V e rgad e r -  en D is -

P lann ing  z a l  worden gepub licee rd  in de 
volgende H B -in fo ,

LIMBURG

0 ja n . :  Weekend kadercursus Twente 
4 ja n . :  Bestuurderscursus Kampen
4 f e b . :  Congresvoorbere id ing  Hellendoorn
8 m r t . : VDS I  Deventer
1 a p r . :  VDS I I  Zwolle
5 a p r . :  Forumtraining Zw olle
9 mei : L ibe ra l ism e  Twente
6 ju n i :  P o l i t ie k e  Stromingen Twente

In fo rm at ie  over bovenstaande cursussen kan 
ingewonnen worden b i j  de V&S s e c r e t a r i s  
van het desbetre f fen d ®  d i s t r i c t ;

Noord : Lucienne v .d .  Boor, Kerkbrink 1,
9471 AJ Z u id la ren ,  05905-3801 

O v e r i j s s e l :  A r jan  U it e n tu is ,  B. W o l f s t r .  69,

ELDERLAND
7 j a n . :  L ibe ra l ism e  I Nunspeet (weekend) 
1 f e b . :  PR en redak t iecu rsus
8 m rt . :  W P -d a g  g e r ich t  op congresvoor

b e re id in g  en congres
3 a p r . :  In te rn a t io n a le  cursus
6 ju n . :  Weekend VDS I
ntrodageo worden door de a fd e lin g en  
e l f  gedaan.

TRECHT
7 f e b . : L ibe ra lism e
4 a p r . : VDS I I  (a l l e e n  voor diegenen d ie

VDS I  gedaan hebben) 
ntrodagen worden georgan iseerd  n .a .v .  
e vraag  vanuit de a fd e l in g en .

8023 BV Z w o lle ,  038-539791 
G e ld e r la n d : Henk Kuipers, A rch ip e l  15-65 

8224 GD L e ly s ta d ,  03200-26693 
U tre c h t : Miriam Coenen, B i l d e r d i j k s t r . 39bis  

3532 VC U trech t ,  930127 
Noord H o l lan d : Joy Benard, Lage Duin en 
Daalseweg 4, 2061 BC Bloemendaal, 023-251677 
W est: Greet van den Hout, A b e e ls t r .  91,

3329, AC Dordrecht, 078-162901 
Z ee lan d : E r ik  Fukkink, Zuiderbaan 49,

4386 CK V l i s s in g e n ,  01184-65799 
B rab an t : Marion L i j t e n ,  Schutsboom 39,

5751 JA Deurne, 04930-15100 
Limburg: Frans F ern ig ,  S t .  C a m i l lu s s t r .  8 

6045 ES Roermond, 04750-27404.

OORD HOLLAND
0 ja n . :  V e rgad e r -  en D iscu ss ie tech n iek  I  

(e v t .  met Spreekvaard ighe id )
7 m rt . :  Spreekvaard igheid  I I  o f  VDS I I  
erder staan e r  op het programma: 
estuurderscursus, p o l i t i e k  t e r  d is c u s s ie ,  
ntrodag, themadag en congresvoorbere id ing
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f ALL EUROPEAN YOUTH AND STUDENT CONFERENCE 
j ON ECONOMIC CO OPERATION IN EUROPE
W  ...............UI.......  I. I . - H.  ..!■ ■ ■  ..I' ■ ■ ■  .«■ ............................................ ..............  .....  .

Van 16 to t  18 jan u a r i  v ind t  in  Amsterdam 
een in te rn a t io n a le  con fe re n t ie  p la a t s  in  
het kader van de A l l  European Youth and 
Student C o -o p e ra t io n .
Deze con fe re n t ie  wordt geo rgan iseerd  door 
de IFLRY ( In te rn a t io n a le  F ed e ra t ie  voor  
L ib e ra le  en R ad ica le  Jongeren) en door de 
JOVD. Het thema van deze c o n fe re n t ie  i s :  
Economische samenwerking in Europa.
Over d i t  onderwerp z a l  g ed is cu s s ie e rd  
worden door 120 deelnemers u i t  Oost en 
West Europa.
Heb je  in te re s se  voor de IF LR Y -de lega t ie  
o f  w i l  je  op een andere manier a k t i e f  z i jn  
in de v oo rbe re id in g  van de con fe re n t ie  
neem dan (vóór 5 ja n u a r i )  contact op met 
Annelies  Meybaum, t e l .  02975-62323.

g o c . ec.zaKen
r~------------
| BELASTINGCIE

De r e s o lu t ie  i s  reeds  gepub licee rd  in de 
v o r ige  H B -in fo . De c ie  z a l  t e r  a f s lu i t i n g  
in jan u a r i  nog een keer b i j  e lk aa r  komen. 
Daarna wordt z i j  opgeheven.
Een k le in e  groep van mensen z a l  dan de 
komende d is c u s s ie  rondom de b e l a s t i n g s t e l -  
se lh e rz ien in g  vo lgen  en waar nodig a c t i e  
ondernemen.

CIE INDUSTRIEBELEID

Deze c ie  i s  opgeheven. Er z a l  ge tracht  
worden toch een motie te produceren over  
te ch n o log ieb e le id  in Nederland voor het  
maart congres.

‘CIE STAATSSCHULDENPKOBLEMATIEKI...... ..... ........— -- -------
Deze c ie  h ee ft  haar o r ië n t a t ie  in  de p r o 
b lem atiek  qua l i te ra tu u ro n d e rzo ek  a fgerond  
en kan nu .inhoudeii jk  het onderwerp aan -  
pakkeri. ’ 1

2]

CIE OVERHEIDSFINANCIËN

Deze c ie  b e s tu d ee rt  op d i t  moment het 
thema v e r g r i j z in g  en ontgroen ing. D it  
gebeurt in het kader van de d iv e rse  b e 
grotingen  van de d i t o  departementen.
De f in a n c ië le  gevo lgen  van v e r g r i j z in g  
en ontgroen ing m .b .t .  pensioenen en AOW, 
s o c i a le  zekerhe id , v o lk sh u isv e s t in g ,  ge 
zondheidszorg, on derw ijs  en de a r b e id s 
markt z i j n  de speerpunten b i j  d i t  thema.

OPROEP

Gezocht worden JOVD-ers met be laogste .t l ir  
en/of deskundigheid voor re sp .  over de 
problem atiek  van de in fo rm ele  economie. 
Deze sekto r vertegenwoordigd ruim 20 mrd 
aan produktie  in Nederland. In c ie  verban 
kan gewerkt worden aan enkele d ee lte r re in  
en h iervan . Te denken v a l t  aan frau debe 
s t r i j d i n g ,  zwart werken e ,d .

Diegenen d ie  z ich  menen h ie rvoo r  in te 
w i l l e n  zetten  kunnen z ich  opgeven b i j  de 
sec r .  s o c ia a l  economische zaken Annette  
N i j s  (015-145034 en overdag 015-600219)

w elzijnszaken
OPROEP COMMISSIELEDEN

De commissie w e lz i jn  & volksgezondheid  
kan nog steeds enthousiaste  nieuwe l e d ’ 
gebru iken. Momenteel werkt de commissie 
i . s .m .  de milieucommissie aan een stand 
punt inzake geneesmiddelen.

In teresse?  Geef je  dan op b i j  Ron Brand 
H ortensia laan  42, 2641 CS P i jh ac k e r  
(01736-2093) o f  het algemeen se c re ta r ia  
(020-242000)

lef
| OPROEP

Het redactièteam  van het kaderb lad  LEF 
iedereen  langs deze weg nogmaals oproep 
je  bon in te sturen  voor een g r a t i s  pro 
nummer. Wie een b e e t je  l e f  h ee ft  doet d 
vandaag nogi
Ben je  pas b e s tu u r s l id  en heb je  nog ge 
bon gehad? Neem dan contact op met de 
r e d a c t i e . ■ '
R ed a c t ie -a d re s :  a l g .  s e c r e t a r i a a t  JOVD 

P r in s  Hendrikkade 104 
1011 AJ AMSTERDAM 
t e l :  020 -  242000

Of b e l  naar: Ada den O tte landèr  030-5 
o f :  Rob de V r ie s  070-60809?
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"Socialistisch-liberale samenwerking 
in de practijk" is het onderwerp van 
het nieuwe (en wederom unieke) the
manummer van LEF. Het is een on
derwerp dat bij de een de haren 
recht overeind doet staan en bij de 
ander een weiwiiJende ondersteuning  
krijgt. Een enigszins "gevoelig” onder
werp dus.
In twaalf bijdragen komen verschil
lende facetten van de "Socialistisch- 
liberale samenwerking in de practijk" 
aan de orde. De reeds vier jaar of 
langer bestaande samenwerkingsver
banden tussen de VVD en de PvdA 
(al dan niet aangevuld) worden zeer 
lezenswaardig besproken. P itt ig e  uit
spraken en boeiende ontwikkelingen 
worden de lezer voorgeschoteld.

Waarom juist voor het boven genoem
de onderwerp gekozen is wordt uitge
breid gemotiveerd in LEF. Hieronder 
volgen korte karakteriseringen van 
de artikelen.

"Liberalisme en socialisme in Neder
land: van erf delers naar voordeurde- 
Iers? heet het artikel van G. Voer
man (van het Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen). Hij 
gaat nader in op de verhouding tus
sen liberalisme en socialisme. Via 
ontwikkelingen in de negentiende 
eeuw worden lijnen doorgetrokken 
tot het heden. Begin ja ren vijftig 
zou de strijd tussen de PvdA en de 
VVD om het politieke midden losbars
ten. De verkettering had tot doei 
een doorbraak in het politieke mid
den te verwezenlijken. Dit kwam 
pas door het ontzuilingspröces en 
de deconfessionalisering op gang. De 
polarisatie zou niet aan de gang blij
ven. De motieven hiervoor worden 
aangegeven.

"Socialistisch-liberale samenwerking 
in Ëdam-Volendam1’ heet het artikel 
"van de VVÖ- ên PvdA-wethouders 
ars. H.S. de Boer en J.H.M. Bond 
uit Edam-Volendam. Zij beschrijven 
een o p m erke lijke  s itu a tie  in hun ge
meente. De coalitie van Volendam 
*80, de PvdA en de VVD kwam niet 
tot stand op basis van ideologische

of alleen programmatische redenen, 
maar op grond van het heersende 
klimaat, welke werd beheerst door 
het CDA. De samenwerking gaat 
goed en wordt onderbouwd door ver
schillende feiten.

"Wens of werkelijkheid" heet het ar
tikel van D. Buursink (PvdA-fractie
voorzitter uit Enschede). Hij stelt 
dat veel politici een samenwerking 
tussen PvdA en VVD weleens zouden 
wensen, maar dat weinigen het reali
seren. Is het angst of laten we ons 
steeds opnieuw door de sterke mid
denpositie van het CDA uit elkaar 
spelen, vraagt hij zich af, Buursink 
beschrijft een Enschedese pract ijker - 
varing en wat er aan vooraf ging,

"No Nonsense eigenlijk” heet het ar
tikel van M.P. Swart (VVD-fractie- 
voorzitter uit Enschede). Hij geeft 
vanuit een "No Nonsense'Mnvaishoek 
een schetsmatig overzicht van de 
samenwerking tussen PvdA en VVD 
in Enschede, welke niet altijd in een 
idyllische eensgezindheid verloopt. 
Waar nodig is men bereid en in 
staat om nuchter een synthese te 
bereiken. Vervolgens houdt Swart 
een aantal veel gehoorde opvattingen 
over de PvdA-VVD-samenwerking kri
tisch tégen het licht.

"Acht jaar socialistisch-liberale sa
menwerking in Leiden*1 heet Bet airti- 
kel van P, Bordewijk (PvdA-wethou- 
der üit Leiden). Hij schetst ontwikke
lingen in de Leidse politiek. Begin
nend met frustraties naar aanleiding 
van een afspiegelingscollege, komt 
hij via woelige tijden met een links 
college uit bij de samenwerking met 
de VVD. Dit gesloten "verstandshuwe
lijk" bleek een bloeiperiode op te 
levéren. Tot slot projecteert Borde
wijk zijn ervaringen op de landelijke 
politiek.

"Schande" heet het artikel van dr. 
F. j. " Ruijers (VVD-wethouder te Lei
den), Hij schrijft dat een college 
van PvdA en VVD goed paste in de 
politieke folklore van Leiden. De 
oproer die in ledenvergaderingen van
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beide partijen volgde zou later niet 
meer terug keren, Kuijers conclu
deert: "een uiterst vruchtbare samen
werking enerzijds qua output, maar 
ook . wat betreft het slechten van 
wederzijdse vooroordelen".

"Klein vrees in de politiek" heet het 
artikel van F. van der Sluijs (PvdA- 
wethouder te Utrecht). Hij geeft de 
verrassende totstandkoming van het 
PvdA-V VD-D66-coI lege in Utrecht 
in 1982 weer. Na een krampachtige 
start bleven de problemen niet uit, 
PvdA en VVD waren zodanig met 
elkaar bezig, dat ze niet zijn toege
komen aan het voeren van een echte 
dialoog over onderwerpen die zich 
lenen voor een gezamenlijk te ont
wikkelen perspectief.

"just the two of us" heet het arti
kel van mr. A.j. Kokshoorn (VVD- 
fractie-voorzitter te Utrecht). Hij 
stipt een aantal voorvallen aan, die 
min of meer exemplarisch voor de 
samenwerking in Utrecht kunnen wor
den genoemd. Van de eerste kracht
proef belandt hij bij het gebruik van 
de fractie-voorzitters als stormram. 
Geen rozegeur en maneschijn dus, 
Kokshoorn schetst vervolgens de in
houdelijke lijn waarlangs de samen
werking gestalte heeft gekregen en 
krijgt.

"Hoe zij elkaar vonden: links-liberale 
samenwer ki ng in Groningen1* heet 
het artikel van Vos {PvaA-Gedepu- 
teerde in Groningen). Hij schrijft 
dat de huidige links-liberale samen
werking in de provincie Groningen 
slechts te begrijpen is vanuit een 
historie. Hierbij speelt het (slechte 
(?) spel van de spelers een grotere 
rol dan programmatische verschillen. 
Het CDA overspeelt steeds zijn hand 

'en de PvdA en de VVD staan qua 
politieke cultuur dichter bij elkaar.

"VVD en PvdA in de provincie Gro
ningen: wording en werking van een 
coalitie17 heet het artikel van cf"rs' 
Chr.L. Baije (VVD-Statenlid in Gro
ningen). Hij stelt dat in de provincie 
Groningen de vraag niet aan de orde 
is of met of zonder de PvdA het

college zai worden gevormd. Beschre
ven wordt het soms bizarre voorspel 
tot de vorming en werking van het 
PvdA-VVD-D86-cöIlege. Op grond 
van de opgedane inzichten meent 
Baije dat een goed fundament is ge
legd voor een constructieve samen
werking in een volgende periode.

"Liberaai-sociaiistische samenwerking 
het moet kunnen?1* heer het artikel 
van L.’P; Stoei Fice-vöörzitter ’ poli
tiek van de jOVD). Hl] gaat nader 
in op de vraag of samenwerking tus
sen liberalen en socialisten mogelijk 
en wenselijk is. Dit gebeurt aan de 
hand van een beschrijving van de 
redenen waarom dit tot nü toe niet 
gelukt is, de beginselen eri ideologie, 
de globale standpunten van de PvdA 
en de VVD op probleemgebieden die 
geschikt zijn voor overbrugging en 
tenslotte de argumenten voor een 
samenwerking. De conclusie wordt 
getrokken dat samenwerking mogelijk 
is.

"De samenwerking van VVD en PvdA" 
heet het artikel van A, vhn der Hek 
(PvdA-Tweede Kamerlid). Hij behan
delt twee thema’s die volgens hem 
de kans op samenwerking tussen 
VVD en PvdA zullen bepalen. Het 
eerste thema betreft de verzorgings
staat, waarbij Van der Hek een be
roep doet op de VVD de mensen 
geen verhaaltjes op de lippen te leg
gen. Het tweede thema betreft de 
economische orde, waarbij hij pleit 
voor een evenwaardige behandeling 
van de maatschappelijk wenselijke 
oriëntatie van het beleid, naast het 
commerciële en sociale aspect.

Interesse in dit themanummer??????

ƒ 8,50 voor JÓVD-Ieden en ƒ 12,50 
voor niet-JOVD-leden overmaken op:

girorekening : 54 67 271 
ten name van : J OVD-propagandareke- 

ning, 1011 AJ Amster
dam.

: LEF-thema 1986 (sarn).vermelden
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'isê.**' * * * '  <.'•” « »  o**

Yï~Zl*r
«'-. '!l

4*'

y,\dr*

Alnrtot'rn 7Ptr*''nfi 
h H ‘) de JOVU M iH ik* Mc»>p*.d ron |r<lct»vt-*KWleTlnf- 
lre« wwndiKt'Tï ven w
Hik hr*Mlw«l»nH *
«èsMrr». IHt.« « '  endr- **<jbtcmcn tossen ^̂'.' iîB.Vrrxua* cn Vn-V 
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fttkrk dulrtfulrn Jeugdi'rtU^Tap. 
(Ir itt« i!*r«, tt iw ijl |n h fl ksdre v»a 
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JOVD is tegen 
bezuinigingen

W IATRD AL -  Hel district Over- 
|«cS van de überak j>mgecem.f»*nis 
i « i «  JOVD Is legen de b^euimgi»- 
gwM»gde njksWjdisgw» * *a  het soci- 
aaJ-ctsHftTrei vetk  met 44.94%. D*| 
Wwk ia r e »  vergadering van de tjbe- 
» k  pmwren m  Nijverda». Op bet 
landelijk c on tr».  komend «aekead
te D «vrm «r. « I  eea rootje w&ann
rew *n ander is verwoord «loot de 
-•OVD-Overtjuci WO(dcn ge*»eu»d.

<y» o~*«- w * "'.'t> o fjj het UhcreJfc 
b*’ ' yxb tvjtfdiijh rirf"
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;v*n reu » in «r  vreatagge.veraj

ORVKNl'l’.fl '  VVO ffacHevere- 
l«-r dr Ir. J.t-O. VftoikiKw* teer o «m'ltilpd d>* «• l«* ■'«'» •«««* *« 
fB k «*h t»s 'te  SW W9 « « k»«**pft 
tl.n rijn Ocre vrrw-wcMIng

hli rattrrfagnvr.»,» i*tt lijden*
t JttVP ««n»t*c* In bet r-»U»jih» 
ulr» Ir» (Jrv«-uter, «van» hij ak 
H^r-rvkrr «• «* «ll|rniirttjd. 
■rrhoerr marMc *lth tlo-k vwtr 
«ï *ilm u l«i»ii van «JerlUJttnrWW. 
te» b  rrn brlaegrlikf: Fiio|riiik- 
•W ant dr wrrMonswIrt terug th

Ĵ Ts«K!M̂4ttS&S
De cnvultiT van E»t N iljxtv »l«Ehir
‘tdet ievn,s|pR vnst dni iirt mrt tk  
«dvtbmtsr economie tk  ewed* 
inl«H»g»el ..Urt aantel wrekV'W» 
gi'ilaaM lel oartre de inC.ttDO. ik t

VVD -e r V oorh oeve  op j

W e r k l o o s h e i c  

n i e t  h o g e r  d m

JOVD voorstander legalisering sof t .

Op de vanmiddag gehouden persconferentie 
in het perscentrum Nieuwspoort werd door 
de onafhankelijke liberale jongerenorga
nisatie JOVD haar nota drugsbeleid sar? 
de staatssecretaris dhr. D. J. D. Does 
aangeboden»
De JOVD is voorstander van het legali
seren van softdrugs vanwege het soortge
lijke risico als bij cafeine en nicotine 
Bovendien vindt de JOVD dat het in bezit 
hebben van een kleine hoeveelheid hard
drugs voor eigen gebruik niet langer een 
misdrijf dient te zijn maar een overtre
ding.
De JOVD is wel voorstander van het ver
plicht afkicken van verslaafden die we
gens een misdrijf veroordeeld zijn.

einde bericht

t* mede te >»tmkrn «»«i «k  vrely-te plnr «uw ik Rrl̂liJjaiafkl *n ilf j)o- 
fliU-if opiullti.g v»i> tw-t VwwHJbl*- 
Ï-MY. M**utV* *1» *wre«'«ri»w»*' V>«*t« 
lw«v| 4Ü1» KflMK«r, , . * »  » ‘1H «•

nM. We rongpn im ieopm  uk-t 
ïbiüen voqr é c  p*nl*lc«nft ««* t f  «og iyr* ïe at M Pn»wk'UvRïSe‘ 
iccwt 4eftiggrdr*wgpp re» *k  tcotw»- 
tnlschp re*»4 bfvfX'Wwé m wlen 
w w lm ,' • -

bron: JOVD hoofdbestuur 
secr. PR en voorlichting tel,

Optwwlngcri tk l 
ln f i ’ n vergaiuvJe v 
v«n  ter*« M « I W
firn tAevwrzlHet op ; verzonden aan ANP, GPD en Pers Unie
hrt belnsUMr'elsel « w s  v>- ^ »*« 
the vof.'itlsan. f k  JOVt> denkt d-it 
W l bwitreei» vtn ren tre»d*i Wblnt- 

ir k r e  m o f t i jfk  te w b m M J levens.

07 0-60B007 
0 7 0 -64b700

den de itetkvrn tbnr de dupe v*n 
«wt'cn. en «b t*»«itev*»i een tefo- 
»*«•« ktfe?en.

tk- conclusie* jouden rebler w^t l» 
d e  T w c w tv  K *m v.t V>espi‘>V*n «me- 

, ter» wnrifcn.
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